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ABSTRAK 
 

Praktik nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih 
menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Kebanyakan praktik nikah sirri dilakukan oleh 
masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup 
kemungkinan bahwa pernikahan sirri ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami 
akan hukum. Bagi sebagian masyarakat yang masih awam akan hukum menganggap 
nikah sirri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena 
telah dilakukan menurut Agama, hanya saja tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat 
nikah dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga tidak mempunyai 
bukti aotentik. Padahal jika mereka tahu dan sadar akan hukum bahwa pernikahan sirri 
ini akan banyak memunculkan persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi bukan 
hanya pada isteri tetapi terhadap anak yang dilahirkanya. 

 
Penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya 

pernikahan sirri, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di desa 
Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Latar belakang penelitian ini adalah 
mengingat besarnya persentase angka pernikahan sirri yang terjadi di Desa Pakong 
Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui teknik observasi, dan 
wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-
sosiologis. 
 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan sirri di 
Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status yang 
masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, 
kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah sirri ini tidak hanya dampak positif saja 
melainkan juga dampak negatif. Di mana dampak negatif di sini justru lebih banyak, 
seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak dapat berjalan 
dengan baik, hubungan sosial dengan mayarakat menjadi renggang, serta nasib anak 
yang dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang 
sah. Oleh sebab itu, hendaknya pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong 
Kabupaten Pamekasan ini seyogyanya dicegah karena mudharatnya lebih banyak dari 
pada maslahahnya. 
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MOTTO 
 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب  
 
 

ل من يعير جناحههاسرب القطا   

              هويت اطيرلعلى الى من قد

  ليس الحجاب بمقص عنك امال

       ان السماء نرجى حين تحتحب

     

 Wahai kawanan burung koto adakah diantara kamu 

yang mau meminjamkan aku sayap 

 

 Barang kali aku bisa terbang menuju orang 

yang aku cintai. 

 

 Hijab tidaklah menghalangi aku untuk mengenang 

dirimu. 

 

 Sebagaimana langit yang selalu diharapkan 

ketika mendung.  
 

 vi



  “HALAMAN PERSEMBAHAN” 

KUPERSEMBAHKAN UNTUK ORANG-ORANG TERCINTA: 

 ORANG TUAKU, UMI (SALIMATUN) DAN ALMARHUM 

ABA (ABD QARIB) TERCINTA, YANG SELALU 

MENCURAHKAN KASIH SAYANG DAN DOANYA, 

PERHATIAN, PENGORBANAN, SERTA DUKUNGANYA 

YANG SELALU MENJADI INSPIRASI BAGI PENYUSUN 

TERUTAMA DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI INI. 

  NENEKKU (HJ. HAFSAH N HJ. HASANAH) YANG 

DENGAN SABAR SELALU MEMBIMBINGKU DENGAN 

NASEHAT-NASEHAT MULIANYA. 

 ADIK-ADIKKU YANG TERSAYANG DIDIK, IZZA, 

DIDIN, DEA, DAN ALFIN, YANG SELALU MENJADI 

PENYEMANGAT DALAM HIDUPKU. 

 SELURUH KELUARGA BESARKU YANG TIDAK DAPAT 

PENYUSUN SEBUTKAN SATU PERSATU YANG SELALU 

MEMBERIKAN DORONGAN DAN SEMANGAT KEPADA 

PENYUSUN. 

 TERUNTUK CALON SUAMIKU YANG DENGAN SABAR 

SELALU MENYEMANGATIKU, MENEMANI DAN  

MENDAMPINGIKU.   

 SAHABAT-SAHABATKU DI WISMA ELITE, TEMAN-

TEMAN AS B DAN C, TANPA KALIAN AKU TIADA 

ARTINYA. SEMOGA PERSAHABATAN KITA TIDAK 

BERHENTI SAMPAI DI SINI.  

 vii



 SAHABAT-SAHABATKU HIMASPA: HERI, LUKMAN, 

KHOLIS, DAN SEMUANYA. TERIMA KASIH ATAS 

BANTUANYA SERTA DUKUNGANYA DALAM 

PENYELESAIAN SKRIPSI INI, DAN SEMOGA 

PERSAHABATAN KITA AKAN TERUS BERSINAR 

SEPERTI MENTARI PAGI. 

 GURU-GURUKU YANG SELALU MEMBERI TAMBAHAN 

ILMU DAN PENCERAHAN BUATKU. 

 ALMAMATERKU: KAMPUS PUTIH UIN SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA. 
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KATA PENGANTAR 

 

 الرحيــــــم الرحمن اهللا بـــــسم

  اشهد ان ال اله اال اهللا واشهد ان محمدا عبده ورسولهالعالمين رب هللا الحمد

 وعلى محمد وموالنا نا سيد والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة

    بعد أما. الطاهرين المجاهدين وأصحابه اله

Segala Puji dan Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan Berkah, Rahmat, serta Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusun 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan kepada 

junjungan kita Nabi besar Muhammad SAِW, untuk keluarga, para sahabatnya dan 

seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin. 

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM 

ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA PADA 

MASYARAKAT DI DESA PAKONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN 

PAMEKASAN” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan 

hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa 

dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, namun baru ini yang dapat penyusun 

usahakan. Tidak lupa juga penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

atas segala bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

Semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. 
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telah banyak membimbing dan memberikan dukungan kepada penyusun. 

3. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku pembimbing I yang telah 

mencurahkan segenap kemampuannya dengan serius dan rendah hati dalam 

upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S,Ag, M.Si., selaku pembimbing II yang dengan 

penuh perhatian meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah  khususnya Dosen Prodi Al-Ahwal Asy-

Syakhsiyyah dan para stafnya.  

6. Orang tuaku yang cinta yang kasih sayangnya selalu menjadi inspirasi dalam 

mencari arti hakekat hidup. 

7. Adik-adikku dan seluruh kerabatku baik Paman, Bibi, Sepupu, serta 

Keponakan-keponakanku dan semuanya, yang selalu memberi semangat, 

motivasi dan do’anya. Semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu 

rukun dan bahagia.  
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8. Teman-temanku AS B (Ulva, Eva, Ima, Ria, Fida, Uut, Lina, Inoy, Masykur, 

Said, Feri, Eko, dan lain-lain.  Juga AS C (Gatot, Syafa’, Caswito, dan 

kawan-kawan lainnya) angkatan 2005, seluruh temenku di kost Elite Puteri, 

serta temen-temen KKN ( Eka, Nung, Dewi, Anas, Yusuf, Heri, Abun, 

Tarom, dan Reza) semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya 

yang tak khan terkikis oleh waktu.   

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah 

beliau semua curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do’a yang mampu 

penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang 

setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.  

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi 

maupun metodologi, Maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini 

sangat penyusun harapkan. Penyusun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah 

menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.     

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap, semoga semua yang telah 

dilakukan menjadi amal saleh dan dikaruniai balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para 

pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal ‘alamin. 
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          Penyusun 
 

 
                           FARHATUL AINI 

      NIM: 05350082 



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م

Alīf 
bā’ 
tā’ 
sā’ 
jīm 
hā’ 
khā’ 
dāl 
zāl 
rā’ 
zai 
sin 
syin 
sād 
dād 
tā’ 
zā’ 
‘ain 
gain 
fā’ 
qāf 
kāf 
lām 
mīm 
nūn 

tidak dilambangkan 
b 
t 
ś 
j 
h 

kh 
d 
ż 
r 
z 
s 
sy 
s  
d 
t  
z 
‘ 
g 
f 
q 
k 
l 

m 

Tidak dilambangkan 
be 
te 

es (dengan titik di atas) 
je 

ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 

de 
zet (dengan titik di atas) 

er 
zet 
es 

es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
de (dengan titik di bawah) 
te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
ge 
ef 
qi 
ka 
`el 
`em 

 xii



 ن
 و
  هـ
 ء
 ي

wāwū 
hā’ 

hamzah 
yā’ 

n 
w 
h 
’ 
Y 

`en 
w 
ha 

apostrof 
Ye 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
 

 دة متّعد
 عّدة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 
C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 كمةح
 علة

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karāmah al-auliyā األولياء آرامة

 
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 
 

 ditulis Zakāh al-fitri الفطر زآاة
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D. Vokal Pendek  
 

___َ 
علف  

___ِ 
 ذآر
___ُ 
 يذهب

fathah 
 
 

kasrah 
 
 

dammah 

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

a 
fa’ala 

i 
zukira 

u 
yazhabu 

 
 

E. Vokal Panjang 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Fathah + alif 
 جاهلية
fathah + ya’ mati 
 تنسى
kasrah + ya’ mati 
 آـريم
dammah + wawu mati 
 فروض

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

ā 
Jāhiliyyah 

ā 
Tansa 
і 

Karim 
ū 

Furūd 

 
 
F. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

 بينكم
fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 
 
G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأنتم
 أعدت

 شكرتم لئن

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 

 xiv



H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القرآن
قياسال  

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

 السمآء
 الشمس

ditulis 

ditulis 

as-Samā’ 

Asy-Syams 

 
I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 
Ditulis menurut penyusunannya. 

 

 الفروض ذوي
 السنة أهل

ditulis 

ditulis 

Żawī al-furūd 

Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan 

dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya 

adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling 

melengkapi, saling menghormati, dan tidak ada yang merasa superior dan 

inferior keduanya adalah sama sejajar. 

Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Sesuai dengan Firman Allah SWT: 

 ةدوم مآنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتيأ نمو

2نوركفتي موقل تيأل كلاذ ىف نإ ةمحرو

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari’at Islam 

sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang 

diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang 

lain.3 Dengan adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-

                                                 
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 
 
2 Al-Rum (30): 21 
 
3 Mahmud al-Shabbaqh,, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, alih bahasa 

Bahruddin Fannani, cet. ke-3 (Mesir: Dar al-I’tisham, 2004), hlm. 23. 

1 



 2

laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia 

yang berperadaban, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang 

damai, tentram, dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami isteri. 

Berdasarkan kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan 

hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka diwujudkan dengan 

perkawinan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini 

sangat relevan dengan salah satu “Dorongan kesatuan biologis” pada setiap 

manusia yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.4  

Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia 

perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.5 

Pertama, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian 

yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur’an disebut sebagai mitsaqan 

qhalidzan. Kedua, segi sosial, dalam hal ini perkawinan telah mengangkat 

martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena 

dari pernikahan tersebut akan lahirlah anak-anak yang sah. Ketiga, segi 

ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan 

sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah 

disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa perkawinan 

mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan.6

                                                 
4 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), hlm. 2. 
 
5 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. ke-3, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1993), hlm.5-8. 
 
6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 

2005), hlm. 27. 
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Apabila ketiga segi tersebut telah mencakup semuanya, maka tujuan 

pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syari’at Islam akan tercapai 

yaitu keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ketiga segi tersebut tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi 

ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak 

akan tercapai dengan baik. 

Perkawinan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila 

telah terpenuhi maka hukumnya sah. Hal ini berbeda dengan pandangan 

peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang 

tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah 

menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.7 Ketentuan ini lebih 

lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum 

dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah 

dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa ”Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka 

                                                 
7 Pasal 2 ayat (2)  
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setiap perkawinan harus dicatat.8 Sedangkan berdasarkan konsep 

Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan 

rukun perkawinan. Menurut Madhab Syafi’i yang termasuk dalam rukun 

perkawinan adalah akad (shiqat ijab qabul), calon mempelai laki-laki dan 

perempuan, saksi, dan orang tua (wali). Selain itu dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaanya.9

Kaitannya dengan nikah sirri, ada tiga pengertian yang terkait dengan 

istilah ini. Pertama, nikah sirri yang didefinisikan dalam Figh, yaitu nikah 

yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut 

yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, dimana mereka diminta 

untuk merahasiakan pernikahan itu. Kedua, nikah sirri yang dipersepsikan 

masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan 

secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga,nikah sirri menurut 

kalangan mahasiswa, yaitu pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa, di 

mana mereka dinikahkan oleh kelompoknya yang dianggap mempunyai 

pengetahuan lebih serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan 

walinya.   

Menurut Hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila sudah 

terpenuhi syarat dan rukunya walaupun secara penuh belum melaksanakan 

                                                 
8 Pasal 5 ayat (1)  
 
9 Pasal 2 ayat (1)  
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sunah Nabi dalam hal pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat 

menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, 

sebagaimana Sabdanya: 

10  فوفدلاب هيلع اوبرضاو دجاسملا ىف هولعجاو حاكنلا اونلعأ

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah 

lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan 

Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat “payung 

hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila 

dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan 

persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku. 

Dari berbagai definisi tersebut yang dimaksud dengan nikah sirri pada 

skripsi ini adalah: Pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan 

(hukum) agama saja, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan 

hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 

bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama 

(KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah 

Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan 

Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.11

                                                 
10 Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibnu Surah, al-Jami’ as-Sahih Sunan at-Tirmizi , 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1938), hlm, III: 398.Hadis diriwayatkan oleh Aisyah. 
 
 11 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, cet. ke-1, (Jakarta: Visimedia, 

2007), hlm. 22. 
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Dalam kehidupan keluarga masyarakat Madura khususnya Desa 

Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, mayoritas masyarakatnya 

masih banyak yang menganut sistem keluarga batih. Karena berdasarkan 

pengamatan penyusun, fenomena selama ini yang ada di dalam lapangan 

adalah bahwa setiap kali terjadi perkawinan masyarakat Madura khususnya 

Desa Pakong masih saja berkumpul dan hidup bersama orang tua atau 

mertuanya, yang mana sebagian kebutuhan dalam rumah tangganya masih 

ditopang oleh orang tua mereka dalam batas waktu yang tidak ditentukan.12 

Sehingga dalam kehidupan masyarakat Madura khususnya Desa Pakong hal 

seperti itu dikenal dengan istilah tanean lanjeng yakni (keluarga batih 

tersebut). 

Desa Pakong merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten 

Pamekasan, di mana berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh 

penyusun masih banyak terdapat masyarakat Pakong yang melakukan 

pernikahan sirri. Masyarakat merasakan adanya pernikahan sirri sebagai 

fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah 

menganggap nikah sirri adalah suatu kewajaran, karena menurut mereka nikah 

sirri lebih baik daripada berbuat zina. Faktor utama terjadinya nikah sirri 

adalah atas permintaan orang tua karena agar terhindar dari perbuatan zina, 

                                                 
12 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu. Sosiologi Keluarga. (Bandung : CV Pustaka 

Setia, 2001), hlm. 54.  
 



 7

dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan sirri, karena 

mereka miskin akan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi.13  

Ironinya, pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh, 

Kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi di Madura sosok seorang 

Kyai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, yang 

mengakibatkan masyarakat menganggap Kyai sebagai orang suci di mana 

setiap perkataannya harus dipatuhi demi mendapatkan barokah.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk 

meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam wujud skripsi” Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa 

Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.” 

 

B.  Pokok Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

bahwa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Apakah faktor penyebab masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong 

Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan sirri? 

2. Bagaimanakah dampak dari pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat di 

Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?  

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek nikah sirri di Desa 

Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan? 

                                                 
13 Wawancara dengan  Slamet, Mudin Pakong, Pamekasan, tanggal 24 Desember 

2008. 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa 

Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melakukan praktek 

nikah sirri. 

2. Untuk menjelaskan dampak nikah sirri pada masyarakat di Desa Pakong 

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. 

3. Untuk menjelaskan pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat Desa 

Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif 

Hukum Islam. 

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:  

1. Untuk meminimalisir munculnya angka pernikahan sirri di Desa Pakong 

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. 

2. Untuk memberikan penyadaran baru bagi masyarakat Desa Pakong, bahwa 

pernikahan seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan Agama dan 

Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Hal yang pasti dilaksanakan seseorang ketika membuat karya ilmiah 

maupun skripsi adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan 

sebagai bahan dalam penyusunan skripsi tersebut. Data tersebut bisa berupa 

buku-buku, skripsi, tesis, artikel, internet dan lain-lain. Maka di bawah ini 
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penyusun menyajikan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, di 

antaranya adalah: 

Wannimaq Hasbul “Perkawinan terselubung diantara berbagai 

pandangan”, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya nikah sirri itu sah 

menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya.14 

Wannimaq juga menganggap nikah sirri sebagai pernikahan yang dilakukan 

dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas 

atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.15

Mahmudi Asy’ari ”Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual” menjelaskan 

bahwa selain dilakukan oleh orang awam praktik nikah sirri juga sering kali 

justru dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai Negeri, Kyai, dan Ustadz.16 

Ahmad Rofiq dalam karyanya ”Hukum Islam di Indonesia” menyatakan 

bahwasanya nikah sirri tetap sah karena standar sah dan tidaknya suatu 

perkawinan adalah ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang 

melakukan pernikahan tersebut.17  

                                                 
14 Wannimaq Hasbul, Perkawinan “Terselubung” Di Antara Berbagai Pandangan, 

cet. ke-1 (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 19. 
 
15 Ibid., hlm. 27 
 
16 Mahmudi Asyari, “Pernikahan Di Bawah Tangan,” Jauhar (Jurnal Pemikiran 

Islam Kontekstual), (Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), hlm. 66-
67. 

 
17 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Ed. 1, cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1995), hlm. 110. 
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Berkenaan dengan nikah sirri ini para Ulama empat mazhab masing-

masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu 

dengan yang lain, di antaranya adalah: 18

1. Malikiyyah: Menyatakan bahwa nikah sirri dianggap tidak sah 

(batal) karena ia termasuk karakteristik zina (min aushafiz zina). 

2. Syafi’iyah dan Hanafiyah: Nikah sirri dipandang sah, sebab 

merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya, 

dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan hal yang bersifat 

sunnah. 

3. Hambaliyah: Memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan 

ini kepada kedua mempelai berikut wali dan saksinya. 

Karya Abu Zahrah yang berjudul “Muhadarah fi ‘Aqd az-Zawaj wa 

Asarihi”, di dalam kitab tersebut beliau hanya menjelaskan tentang syarat dan 

rukun nikah serta perkataan Abu Bakar as-Siddiq yang menyatakan bahwa 

nikah sirri hukumnya tidak sah sampai pernikahan tersebut dipublikasikan dan 

dipersaksikan. Kitab “Al-Jami’ li Ahklam al-Qur’an” karya al-Qurtubi jilid III 

terdapat suatu pernyataan yang berkaitan dengan keharusan ketundukan rakyat 

kepada penguasa, dan juga keharusan seorang ‘ulama untuk tunduk kepada 

pemerintah yang sah, dalam hal ini kaitanya dengan peraturan pemerintah 

tentang pencatatan perkawinan.  

Syarif Hidayat “Status hukum nikah sirri di Indonesia (penetapan 

hukum dengan metode kajian Sadd az-Zari’ah)”, yang menjelaskan tentang 
                                                 

18 Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma’had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, 
“Fiqh     Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan”, Cet. 1, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 
287. 
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nikah sirri yang dikaji dengan metode sadd az-zari’ah yang kemudian 

menghasilkan penetapan hukum haram bagi perbuatanya, namun sah bagi 

akad nikah yang dilangsungkannya, serta menjelaskan bagaimana urgensi 

penerapan sadd az-zari’ah terhadap nikah sirri.19 Nazir Eka Yusuf  “Nikah 

sirri pada mahasiswa Syari’ah dan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2004-2005)” yang menjelaskan tentang latar belakang 

terjadinya nikah sirri dan pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan sirri 

yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Tarbiyah.20  

Yuniah Miftahul Jannah ”Pandangan mahasiswa Syari’ah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta terhadap nikah di bawah tangan”, skripsi ini membahas 

tentang pandangan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga serta  

menjelaskan alasan-alasan mahasiswa Fakultas Syari’ah melakukan nikah 

sirri.21  

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun 

lakukan, banyak sekali yang telah membahas tentang nikah sirri, akan tetapi 

dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya, belum ada yang meneliti tentang 

                                                 
19 Syarif Hidayat,”Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (penetapan hukum dengan 

metode kajian sadd az-zari’ah),” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 

 
20 Nazir Eka Yusuf, “Nikah Sirri pada Mahasiswa Syari’ah dan Tarbiyah Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005),” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). 

 
21 Yuniah Miftahul Jannah “Pandangan Mahasiswa Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Terhadap Nikah Di Bawah Tangan” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). 
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topik penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, penyusun 

beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk dibahas lebih lanjut.  

 

 

E.  Kerangka Teoretik 

Hukum Islam atau Fiqh merupakan penjelasan syari’at Islam terhadap 

hukum-hukum yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan 

kehidupan dan suasana masyarakat. Islam yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW merupakan Agama yang menjungjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, atau sebagai rahmatan lil ‘alamin baik secara individual 

maupun sosial.22 Ayat-ayat al-Qur’an menegaskan bahwa Allah menciptakan 

segala sesuatu itu berpasang-pasangan yang diciptakan dari jenisnya sendiri, 

dan bahwa kehidupan mereka memang harus berpasangan. 

Perkawinan merupakan gerbang menuju kehidupan baru, yaitu 

kehidupan rumah tangga atau keluarga. Keluarga sangatlah berperan dalam 

pencerminan suatu kehidupan di masyarakat. Keluarga merupakan pusat 

pendidikan, pengarahan diri, serta perlindungan bagi anak-anaknya. 

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan 

petugas resmi Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinanya tidak 

dicatat yang kemudian mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai 

akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam al-Qur’an memang 

tidak dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi dalam hal ini 

                                                 
22 Muhammad Abu Zahra, Usul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), hlm. 364. 
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dikaitkan dengan hutang piutang di mana di dalam al-Qur’an dijelaskan 

tentang pentingnya alat bukti, yang sebenarnya ayat tersebut menganjurkan 

kepada kita untuk mencatat segala perjanjian yang telah kita lakukan dengan 

orang lain. Firman Allah SWT: 

 بتاآ مآنيب بتآيلو هوبتآاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمأ نيذلا اهيااي

23بتآيلف هللا هملع امآ بتآي نأ بتاآ بأيالو دلعلاب

Al-Qur’an menjelaskan tentang status ikatan perkawinan antara suami 

dan istri yang telah diikat dengan ijab dan qabul sebagai sebuah transaksi, 

yang mana transaksi perkawinan tersebut melebihi dari transaksi-transaksi 

lain. Oleh karena itu, dalam masalah pernikahan Allah juga menganjurkan 

bahwasanya pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA).  

Al-Qur’an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan 

secara teliti, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat umum 

sehingga masih memerlukan penjelasan melalui Hadis maupun Sunnah Nabi. 

Dalam masalah pernikahan Allah hanya memberikan gambaran secara umum. 

Adapun hal-hal yang belum disebut dalam al-Qur’an yang berhubungan 

dengan masalah pernikahan adalah sebagai berikut: 

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah. 

                                                 
23 Al-Baqarah (2): 282 
 
24 Nazir Eka Yusuf, “Nikah Sirri pada Mahasiswa Syari’ah dan Tarbiyah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2005),” Skripsi Mahasiswa 
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm.9 
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2. Saksi dan wali dalam suatu akad nikah. 

3. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian. 

4. Syarat syarat yang harus disertakan dalam akad nikah.24 

Menurut Mahmud Syaltut, Syari’ah adalah segala peraturan yang telah 

ditetapkan pokok-pokoknya oleh Allah agar dijadikan pegangan oleh manusia 

dalam hubunganya dengan Tuhan, saudaranya seislam, sesama manusia, dan 

seluruh makhluk dalam kehidupan.25 Sebagai wujud ikut serta menjaga 

ketertiban dan ketaatan kepada Ulil Amri, maka sebagai warga negara 

Indonesia wajib mengikuti peraturan per undang-undangan yang berlaku 

terutama dalam hal pencatatan nikah. Sesuai dengan firman Allah SWT: 

26مآنم رمالا ىلواو لوسرلا اوعيطاو هللا اوعيطا اونمأ نينلا اهيااي

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang 

harus dipenuhi yang juga merupakan salah satu bentuk pemberharuan Hukum 

Keluarga Muslim. Akta nikah merupakan bukti autentik dalam sebuah 

pernikahan sehingga pernikahan tersebut mempunyai legitimasi hukum, 

walaupun dalam hukum Islam juga telah diantisipasi dengan adanya walimah 

dan saksi. Akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai syarat administrasi 

dan juga sebagai penentuan sah tidaknya sebuah perkawinan. Seorang 

penguasa dalam negeri merupakan sosok manusia yang khas, yang biasa 

dijadikan panutan bagi kaumnya. Baik dari segi ucapannya, tingkah lakunya 

                                                 
 

25 Mahmud Syaltut, Islam ‘Aqidah wa Syari’ah, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 
12. 

 
26 An-Nisa’ (4): 59 
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dan hal lain yang dianggap sudah mampu untuk dijadikan suri tauladan yang 

baik. Atas hal itu kepatuhan terhadap ketetapan yang dibuatnya merupakan 

kewajiban yang harus ditaati selama ketetapan hukum tersebut masih berada 

pada batas-batas kemaslahatan. Allah berfirman dalam al-Qur’an yang 

bunyinya: 

27المشرآين عن وأعرض تؤمر بما فاصدع

Dalam akad nikah keberadaan saksi adalah dalam rangka kehati-hatian 

dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan farji ( عاضبألل طايتحإلأ  ), 

menjaga pernikahan dari adanya tindakan pengingkaran ( دوحجلا نم  ةحآنألا   

ةنايص ) dan untuk menjaga keturunan atau status anak ( باسنألا ظفحل   ) dari hasil 

perkawinan tersebut.28

Walimah dan saksi mempunyai tujuan supaya sebuah perkawinan 

diketahui oleh orang banyak. Menurut mazhab Maliki adanya saksi nikah 

tidak wajib, yang wajib adalah i’lan kepada orang banyak bahwa pernikahan 

telah benar-benar terjadi.29 Mengenai i’lan nikah As-Sayyid Sābiq 

mengatakan: 

                                                 
27 Al-Hijr (15): 94. 

  
28 Imam Taqi Ad-Din Abi Bakar Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyaqi asy-

Syafi’i, Kifayah al-Akhyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar, Bab Nikah, (Surabaya: Sirkah Maktabah 
Ahmad Said bin Nabhan wa Auladuhu, tt), II:51. 

 
29  Ahmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 48 
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 هنع ىهنملا رسلا حاكن نع كلذب جرخيل جاوزلا نالعإ اعرش نسحتسي

 ىهتشي نأب قيقح لمع كلذ نإو تابيطلا نم هللا لحأ امب حرفلا راهظإو

30ديعبلاو بيرقلاو ماعلاو صاخلا هملعيل

Dalil yang digunakan oleh As-Sayyid Sabiq tentang i’lan nikah ini 

adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: 

31 ةنيب ريغب نهسفنا نحآني ىتلا اياغبلا

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan 

kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat national yang 

menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi 

oleh hukum adat.32 Kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan 

pencatatan nikah tersebut merupakan bagian dari Siyasah Syar’iyyah, yaitu 

segala kebijakan yang diambil oleh penguasa yang diyakini akan mampu 

membawa rakyatnya kepada kehidupan yang lebih mengandung maslahah 

kendati tidak turun wahyu yang mengaturnya.33 Peraturan yang telah dibuat 

oleh pemerintah sebagai Ulil Amri yang berdasarkan kepada asas maslahah 

maka harus dipatuhi, sesuai dengan kaidah Usul: 
                                                 

30 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunah, (Kairo: Dar Li al-‘Arabi, 1990), III: 169. 
31 Abu Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Surah, Al-Jami’ As-Sahih Wa Huwa Sunan At-

Turmidzi, bab Ma Ja’ala Nikaha Illa bi Bayyinah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1958), 
III : 411, Hadis diriwayatkan dari Yusuf Ibn Hammad al-Basri dari ‘Abd al-A’la dari Said dari 
Qatadah dari Jabir Ibn Zaid dari Ibn ‘Abbas. 

 
32 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 

hlm. 27. 
 
33 H.A Malik Madaniy, “Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam”, Makalah 

disampaikan dalam rangka seminar nikah sirri yang diselenggarakan oleh PKMS Masjid 
Syuhada Yogyakarta, 22 April 2001. 
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34ةحلصملاب طونم على الرعية مامإلا فرصت

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan 

menghindari kemudaratan, di mana setiap rumusan hukum yang terdapat 

dalam ayat-ayat al-Quran, Sunnah Nabi, maupun hasil Ijtihad tetap 

menyiratkan tujuan tersebut, lima aspek pokok maslahah yang harus 

dilindungi adalah: Jiwa, Harta, Agama, Akal, dan Keturunan. Tercapainya 

tujuan perkawinan harus didukung oleh semua sarana yang wajib ditempuh, 

sebaliknya sarana yang bertolak belakang yang bisa menghalangi tercapainya 

tujuan perkawinan maka harus ditinggalkan. Dengan adanya pencatatan nikah 

ini, maka hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai 

agama akan dapat diminimalkan atau bahkan mungkin dihilangkan. Sesuai 

dengan kaidah Usul: 

               

35 لازي ررضلا  

Berkenaan dengan nikah sirri Rasulullah pernah bersabda yang 

berbunyi: 

 لاقيو فدب برضي ىتح رسلا حاآن هرآي ناآ  ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ

36مكييحن اويحف اتيناآم مآانيتا

                                                 
34 As-Syuyuti, Al-Asybah wa An-Naza’ir, Qawaid wal Furu’ Fiqh Asy-Syafi’iyyah, 

edisi Muhammad al-Mu’tasim bi Allah al-Bagdadi, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), 
hlm. 233. 

 
35 Abdul Hakim Hamid, Mabadi al-Awwaliyyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawa’id al-

Fiqhiyyah, (Jakarta: t.t), hlm. 32 
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Nikah sirri merupakan suatu perkawinan yang banyak mendatangkan 

mafsadah. Mafsadah yang mungkin terjadi adalah ketika sewaktu-waktu suami 

mengingkari kewajibannya maka isteri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak 

mempunyai akta nikah yang merupakan bukti aotentik dari sebuah 

perkawinan, isteri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status 

anak mereka juga tidak jelas. Apabila tindakan pencatatan perkawinan diambil 

sebagai upaya meraih kemaslahatan, maka konsekwensinya adalah 

bahwasanya nikah sirri harus dilarang, sesuai dengan kaidah Usul: 

37حلاصملا بلج نم ىلوا دسافملا ءرد

 

F.  Metode Penelitian 

Dalam penyusan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data dengan 

cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Dalam hal ini adalah mengenai nikah siri dan dampaknya pada masyarakat 

di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. 

                                                                                                                                      
36 Ali Ibn Abi Bakar al-Haitami, Majma’ az-Zawa’id wa Manba’ al-Fawa’id, bab 

I’lan an-Nikah wa al-Lahwi wa an-Nasr, Tahqiq al-Iraqi dan Ibnu Hajar, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1988 M), IV:288. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hasan al-Mazini. Hadis 
Hasan. 

 
37 Taj Ad-Din Ibnu ‘Abd al-Kafi as-Subki, Al-Asybah wa An-Nazair, (Beirut: Dar al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), hlm.105. 
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2.   Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian ini 

menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa realita yang ada. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

   Adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang 

sistematis ditujukan pada satu atau beberapa faset masalah dalam 

rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan 

untuk pemecahan persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, penyusun 

melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena pernikahan 

sirri pada masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten 

Pamekasan.  

b.  Wawancara 

Yaitu cara memperoleh data dengan jalan tanya jawab langsung 

dengan responden maupun informan yang dilakukan secara berstandar 

dan tidak berstruktur, namun tetap fokus pada pokok masalah. Dengan 

metode wawancara ini diharapkan mendapatkan data sebanyak 

mungkin, yang lebih mendalam dari responden, karena dengan metode 

ini akan mendapatkan tambahan data yang kita perlukan yang sukar 

diperoleh dengan teknik yang lain. 

c.  Dokumentasi 

Yaitu dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, 

makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang ada relevansinya 
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dengan masalah nikah sirri. Dokumentasi ini diharapkan bisa 

melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang 

lain, seperti dalam observasi dan wawancara. 

4.   Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, maka 

pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada dalam 

masyarakat. 

5.   Analisis Data 

Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap, 

maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh 

dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara induktif yaitu analisa 

terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang 

bersifat umum. Deduktif adalah analisa terhadap data-data yang bersifat 

umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika 

pembahasan skripsi ke dalam lima bab yakni sebagai berikut: 
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Pada bab pertama adalah Pendahuluan yang bertujuan untuk 

mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri 

dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, 

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, 

sistematika pembahasan, dan rencana daftar isi. 

Untuk memberikan gambaran awal tentang nikah sirri, maka dalam 

bab kedua diuraikan mengenai tinjauan umum tentang nikah sirri yang terdiri 

dari beberapa sub bab: pengertian perkawinan yang di dalamnya mencakup 

tentang syarat sah dan rukun perkawinan, pengertian nikah sirri menurut 

hukum Islam dan pengertian nikah sirri dalam tinjauan yuridis, serta macam-

macam pernikahan sirri tersebut. 

Bab tiga mendiskripsikan tentang gambaran umum mengenai Wilayah 

yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui 

dengan jelas keadaan masyarakat di daerah tersebut. Pada bab ini juga 

diuraikan mengenai letak geografis Desa Pakong, supaya dapat diketahui 

dengan jelas letak daerah tersebut. Pada bab ini juga diuraikan mengenai 

demografi yang mencakup tentang mata pencaharian, perekonomian, 

pendidikan, serta sosial keagamaan masyarakat di Desa Pakong kecamatan 

pakong Kabupaten pamekasan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

tentang praktek nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakong 

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan serta dampak dari pernikahan sirri 

tersebut. 
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Pada bab empat merupakan analisis terhadap faktor pendorong 

terjadinya nikah sirri, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri terhadap 

masyarakat di Desa Pakong serta tinjauan Hukum Islam mengenai praktek 

nikah sirri yang dilakukan masyarakat Desa Pakong Kecamatan Pakong 

Kabupaten Pamekasan. Sehingga dari sini dapat dilihat apakah nikah sirri 

yang dilakukan oleh masyarakat Pakong berdasarkan tinjauan Hukum Islam 

harus dicegah, diminimalisir atau bahkan harus ditinggalkan. 

Pada bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

skripsi yang penyusun tulis serta saran-saran yang konstruktif sebagai akhir 

dari pembuatan skripsi ini.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas yang 

terdiri dari 4 bab tentang tinjauan Hukum Islam terhadap nikah sirri dan 

dampaknya pada masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten 

Pamekasan, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor masyarakat Pakong melakukan pernikah sirri adalah: 

a. Faktor Ekonomi 

b. Faktor Pendidikan 

c. Faktor  Agama  

d. Faktor orang tua  

e. Kurangnya pengetahuan tentang hukum  

f. Faktor dari orang itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan 

pernikahan sirri. 

2. Dampak pernikahan sirri terhadap masyarakat Desa Pakong ada dua yaitu 

dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya adalah: 

a. Terhindar dari perbuatan zina 

91 



 92

b. Mempunyai nilai ibadah, dan 

c. Terhindar dari fitnah masyarakat. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah; 

a. Isteri tidak diakui sebagai isteri yang sah 

b.   Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan  

c. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini  

d. Anak tidak diakui sbagai anak sah 

e. Anak tidak mempunyai akta kelahiran 

f. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan 

dari ayahnya. 

3. Walaupun dalam pernikahan sirri tersebut terdapat kemaslahatan, akan tetapi 

kemudharatan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut justru lebih 

banyak. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif hukum Islam maka pernikahan 

sirri harus di cegah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

 لحاصملا بلج على مقدم دسافملا ءرد 
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B. Saran-saran 

Untuk menimalisir terjadinya pernikahan sirri, berdasarkan penelitian yang 

penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang menurut Hukum Islam adalah sah, 

akan tetapi dalam prakteknya akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan 

dengan akibat dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan sirri 

tetaplah harus diminimalisir bahkan harus di cegah karena bagaimanapun juga 

pernikahan sirri tidak sah menurut Negara dan tidak mempunyai kekuatan 

Hukum tetap berupa akta nikah karena tidak dicatatkan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). 

Sehingga disarankan kepada para pelaku nikah sirri untuk melanjutkan ke 

pernikahan resmi dengan mencatatkanya ke Kantor Urusan Agama (KUA), 

sedangkan bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan seyogyanya 

pernikahan tersebut langsung dilaksanakan berdasarkan hukum Agama dan 

hukum Negara, agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. 

2. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah ataupun Pejabat yang berwenang 

mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terutama mengenai keharusan mencatatkan setiap pernikahan ke Kantor Urusan 

Agama (KUA) pada semua masyarakat Madura khususnya masyarakat di Desa 
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Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, agar mereka mempunyai 

kesadaran hukum dan bagi pejabat pemerintah untuk tidak mempersulit proses 

pencatatan pernikahan serta pembiayaan nikah untuk lebih diringankan lagi. 

3. Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman yang sempit yang tidak 

terlepas dari perubahan peradaban dan perkembangan zaman. Sehingga 

kirannya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih 

memperluas pembahasannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih 

memuaskan.  
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sehingga beliau menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli 
hukum agama di negeri Hijaz. Imam Abu Hanifah pernah berkata, “Saya belum pernah 
menjumpai seorangpun yang lebih alim daripada Malik”. Beliau wafat pada hari Ahad 
tanggal 10 Rabi’ul Awwal 179 H/798 M dalam usia 87 Tahun. 
 

IMAM ASY-SYAFI’I 

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dengan nama 
lengkap Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i. Beliau hidup pada masa 
Dinasti Abbasiyyah ketika khalifahnya dijabat oleh Harun Ar-Rasyid, Al-ma’mun dan 
Al-Ma’sum. Beliau wafat di Fustat, Kairo pada tahun 204 H/20 Januari 820 M. 
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IMAM HANBALI 

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbali, beliau 
dilahirkan pada tahun 164 H/780 M di Bagdad. Beliau dikenal juga dengan nama Abu 
Abdillah karena puteranya bernama Abdullah. Beliau juga hidup pada masa 
pemerintahan Al-Ma’mun salah seorang khalifah dalam Dinasti Abbasiyyah, waktu itu 
aliran Mu’tazilah sedang berada di puncak kejayaanya. Sejak kecil beliau tidak pernah 
mengenyam kasih sayang seorang ayah karena ayahandannya telah wafat sewaktu 
beliau masih kecil. Ilmu pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu 
pengetahuan agama dan alat-alatnya. Pengetahuan ini beliau pelajari secara mendalam 
sejak kecil di kota Bagdad, kota kelahiranya sendiri. Kemudian setelah beliau berusia 
16 Tahun, barulah berangkat mencari ilmu pengetahuan ke luar kota, bahkan sampai ke 
luar negeri, seperti Kufah, Yaman, Makkah dan lain-lain. Beliau pernah belajar pada 
Jazid ibn Harun dan Yahya ibn Sa’id sampai berumur 19 tahun. Imam Asy-Syafi’i 
termasuk ulama yang pernah menjadi gurunya. Beberapa muridnya yang terkenal 
adalah imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pengikutnya yang terkenal adalah Abu 
Wafa Ibn ‘Agil, Abd al-Qadir al-Jilli, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan 
Muhammad Abd al-Wahhab. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Ibn 
Hanbal. 
 

IMAM MUSLIM 

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairian-
Naisaburi, lahir di Naisaburi pada Tahun 202 H/817 M. Ia dinisbatkan dengan nama an-
Naisaburi, karena ia lahir dan  meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal sebagai 
seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang Hadist. Ia mampu menghafal 
ribuan hadist dan mewariskanya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya 
tulisnya dalam bidang hadist dan ilmu hadist, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. 
Diantara kitabnya yang amat terkenal  yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan 
utama hadist-hadist sahih, adalah “Al-Jami’ As-Sahih Muslim” atau yang lebih dikenal 
dengan nama Sahih Muslim. Imam Muslim mnghimpun hadist sahih Muslim 
berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang 
mencakup delapan pokok agama yaitu al-Aqaid (Aqidah), al-Ahkam (Hukum), as-Sair 
(Sejarah), at-Tafsir (Tafsir), al-Fitan (Fitnah), Asyrat as-Sa’ah (Kemasyarakatan) dan 
al-Manaqib (Ibadah). 
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