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DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : …………………  

2. Jenis Kelamin : ............................ 

3. Usia : ............................ 

4. Agama : ............................ 

5. Pendidikan Terakhir : ............................ 

6. Alamat :  ............................ 

7. Pekerjaan : ............................ 

 

Petunjuk 

Berilah tanda silang jawaban yang sesuai berikut ini dengan memberikan tanda 

silang (X) yang paling tepat dengan keadaan saudara. 

 

1. Mengapa nikah sirri masih banyak terjadi di kalangan masyarakat ? 

a. Karena kemudahan sayaratnya 

b. Karena sulitnya akses menuju KUA 

c. Karena permasalahan pribadi yang bersifat rahasia 

d. Karena biaya yang murah 

2. Apa faktor penyebab nikah sirri dikalangan masyarakat Pringapus? 

a. Faktor Ekonomi yang kurang 

b. Faktor biologis agar segera terpenuhi 

c. Faktor sosial karena tekanan keluarga 

d. Faktor intrapersonal adanya poligami 
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3. Apa tanggapan masyarakat Pringapus jika ada warganya yang menikah 

sirri? 

a. Membiarkan karena wajar 

b. Merasa terganggu serta berprasangka buruk 

c. Merasa Tidak apa apa yang pentih sah 

d. Menyarankan agar secepatnya  menikah secara sah 

4. Jika ada diantara masyarakat Pringapus yang menikah sirri, bagaimana 

keadaan kehidupan rumah tangganya menurut masyarakat setempat? 

a. Bahagia 

b. Sering cek cok dan bermasalah dengan perselingkuhan 

c. Terlihat tertutup 

d. Terlihat kurang kompak dalam berumah tangga 

5. Apa yang menyebabkan pihak orang tua dari mempelai wanita 

memperbolehkan anaknya dinikahi secara sirri? 

a. Adanya janji berupa finansial yang besar 

b. Adanya motif menutupi aib keluarga 

c. Adanya janji akan segera dinikah sah 

d. Adanya janji akan diberi hak batin dan materi yang sama dengan istri 

pertama 

6. Apa yang membuat pihak mempelai wanita mau menjalani nikah sirri? 

a. Karena menikah adalah ibadah dan tidak ada dalil menikah dengan 

catatan negara 

b. Karena menikah sirri mudah dan murah 

c. Karena menikah sirri relatif cepat dan tidak merepotkan 

d. Karena cinta yang begitu dalam kepada mempelai pria 

7. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai adanya nikah sirri karena 

dalam agama dasar nya yang terpenting ada syarat dan rukun nikahnya, 

tidak penting pencatatanya. 

Bagaimana tanggapan anda?  

a. Benar karena kita hidup harus sesuai dasar agama 
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b. Benar namun tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai kekuatan 

hukum 

c. Harus dicatatkan kepada negara sesuai UU Pernikahan 

d. Harus ditiadakan agar mentertibkan hubungan kesetiaan suami istrri 

8. Apakah solusi bagi pemerintah kususnya departemen agama untuk 

menghadapi fenomena nikah sirri? 

a. Diberikan UU yang tegas dan pengawasan ketat 

b. Diberikan kemudahan menikah dan biaya murah di KUA 

c. Diberikan kemudahan akses dan pengetahuan berumah tangga 

d. Diberikan bantuan pada calon pasangan kurang mampu 

9. Apa yang anda lakukan sebagai masyarakat jika melihat fenomena 

tersebut? 

a. Memberikan nasihat kepada pasangan nikah sirri 

b. Melapporkan kepada tokoh agama setempat 

c. Membiarkan karena bukan urusan saya 

d. Tidak perduli dan Merasa wajar karena pernikahanya sah atas dasar 

agama 

10. Apa tindakan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat mengenai 

adanya nikah sirri di Kec Pringapus ? 

a. Memberikan dakwah dan penyuluhan agar segera nikah resmi 

b. Membiarkan karena sudah sah secara agama 

c. Melaporkan kepada pihak Depag Kabupaten agar ditindak lanjuti 

d. Memberikan tenggang waktu sampai mereka menikah secara sah 
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Gambar 1. Bersama Responden 1 Gambar 2. Bersama Responden 2 

 

 

Gambar 3. Bersama Responden 3  
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