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ABSTRAK 

 Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyalurkan hasrat 

dan seks manusia. Tata cara aturannya sudah dibuat oleh Allah tentu dengan 

pertimbangan perbedaan yang menyesuaikan kondisi dan situasinya. Oleh karena 

itu, selama pernikahannya tidak melanggar ajaran-ajaran Islam maka hukumnya 

tetap boleh saja. 

 Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan 

telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga 

negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk 

undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun dari sisi 

hukum Islam nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak 

sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah 

karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Penelitian inimenggunakan pendekatan kajian sosiologi hukum dan library 

research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, 

buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari 

penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan perspektif antara pemuka agama dan 

modin setempat. Pemuka agama berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya 

pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Sedangkan pendapat modin 

setempat yaitu pencatatan nikah merupakan wujud ketaatan kepada pemerintah.  

 Dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya 

pernikahan juga dilihat dari aspek syar’i dan nikah siri sesuai dengan hal itu, 

sehingga pencatatan perkawinan itu merupakan wilayah administratif dan yang 

berwenang adalah pemerintah. Sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan 

perkawinan untuk menunjang kehidupan dimasa yang akan datang. Di dalam Al-

Quran menyebutkan membolehkan berpoligami, sehingga sah hukumnya nikah 

siri dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami. 
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ABSTRACT 

Marriage is part of the teachings of Islam to channel human desire and sex. 

The ordinance of the rules has been made by God of course with consideration of 

the differences that adjust the conditions and situation. Therefore, during his 

marriage does not violate the teachings of Islam then the law is still okay. 

In Indonesia the provisions concerning marriage regulations have been 

regulated in state laws and regulations that are specific to Indonesian citizens. The 

rules of marriage in question is in the form of law that is law no. 1 year 1974. 

Although from the side of Islamic law this siri marriage does not result in the 

marriage was null and void, but the positive law of marriage siri is considered not 

through the legal procedure for not registering his marriage in accordance with the 

provisions of marriage law no. 1 year 1974 article 2, each marriage recorded 

according to the prevailing laws and regulations. 

This study uses the approach of sociology of law studies and library 

research by conducting an assessment of legislation, books and books of fiqh 

related to the title of this thesis. From the research undertaken indifferent 

differences between the persuasion of religion and local modin. Religious leaders 

argue that marriage without recording does not affect the validity of marriage. 

While the opinion of the local modin is the recording of marriage is a form of 

obedience to the government. 

In terms of marriage it is a religious area so that the validity of marriage is 

also seen from the aspect of syar'i and siri marriage in accordance with it, so that 

the marriage registration is an administrative area and the authorities are the 

government. So it is advisable to register a marriage to support the life of the 

future. In al-qu'an mention permits polygamy, so the law is legally married siri 

with a note of obstacles to polygamy. 
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MOTTO 

ْعِض َما يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال  َيِحلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوال تَ ْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا بِب َ
َنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى أَ  ي ِّ ْن َتْكَرُهوا آتَ ْيُتُموُهنَّ ِإال َأْن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة ُمب َ

ًرا َكِثيًراَشْيًئا َوَيْجَعَل اللَّ  ﴾١۹﴿ُه ِفيِه َخي ْ  

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 

yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian 

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa’: 19).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمداهلل رب العاملني, اشهد ان الاله االاهلل, واشهد ان حممدا عبده ورسوله, اللهم صلي على حممد وعلى اله 
 وصحبه امجعني.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul 

“Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Di Desa Sampang Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Demak Tentang Nikah Siri” ini dapat penyusun 

selesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya kelak di hari 

kiamat. Amin,,,  

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, 

penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. 

Namun karena dengan berbagai keterbatasan pengetahuan dan sebagainya, maka 

penyusun yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.  

Oleh karena itu, dengan terselesaikannya penyusunan skripsi, penyusun 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Teruntuk Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, memotivasi, serta 

memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada 

penyusun, sehingga penyusun tetap tegar dan mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph. D, selaku Rektor 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 



 
 

 

3. Bapak Drs, M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang. 

4. Bapak Muhammad Noviani Ardi S.Fil.I., MIRKH, selaku ketua 

Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam (UNISSULA) Semarang. 

5. Bapak M. Choirun Nizar, S.H.I, S.Hum, M.H.I, selaku Dosen wali 

yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan sehingga penyusun 

dapat menyelesaikan studi dengan benar. 

6. Bapak Drs. H. Nur’I Yakin, Mch, S.H., M.Hum, selaku Dosen 

Pembimbing yang dengan sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, 

mentransfer ilmu, mencurahkan tenaga serta pikiran untuk 

membimbing dan memotivasi penyusun sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, khususnya jurusan Syari’ah yang 

sudah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penyusun 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

8. Segenap TU dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan 

sabar serta memfasilitasi penyusun selama menjalani studi. 

9. Bapak Hadi Siswanto, selaku Kepala Desa di Desa Sampang 

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan tokoh masyarakat 



 
 

 

lainnya yang telah membantu penyusunan selama penelitian di Desa 

Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

10. Adik-adikku tercinta, dan juga sahabat-sahabatku mahasiswa FAI 

lebih-lebih pada Syari’ah angkatan 2014, yang tidak bisa penyusun 

sebutkan satu-persatu, yang selalu mensupport dan mendoakan 

penyusun dalam menyelesaikan studinya. Semoga Allah SWT 

senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita 

semua. 

11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.  

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan 

masih banyak kekurangan. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penyusun tersebut, kami sangat mengharap saran dan kritik dari semua pihak, 

guna perbaikan serta pengetahuan yang lebih baik. 

Akhirnya, penyusun senantiasa berdo’a kepada Allah SWT, semoga 

kebaikan dan keikhlasannya mendapat balasan pahala yang melimpah dari-Nya. 

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. 

 

Semarang, 05 Februari2018 

Penyusun, 

 

Sri Endah Afiati  


