
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Upacara pernikahan di Indonesia memiliki banyak ragam dan variasi 

bentuknya, mulai dari perkawinan lewat KUA (Kantor Urusan Agama), 

perkawinan tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial, hingga 

perkwinan yang populer dikalangan masyarakat yaitu kawin sirri. Penggunaan 

adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum 

agama tertentu pula. Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, 

karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun 

faktanya tidak semua orang memperhatikan norma dan kaidah hidup itu sendri, 

dengan berbagai alasan pembenaran yang masuk akal dan dapat diterima 

ditengah-tengah masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. 

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat 

dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara 

pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk 

melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk 

merayakannya bersama teman dan keluarga. 

Dalam pandangan masyarakat luas perkawinan yang tidak dicatatkan atau 

yang lebih populer “kawin bawah tangan dan kawin sirri” adalah perkawinan yang 

dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat kemudian tidak dicatatkan 

di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam atau KCS (Kantor 

Catatan Sipil) bagi yang beragama non-Islam.  
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Pengertian “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan 

sirri”. Perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan 

syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan 

di Kantor Urusan Agama (KUA).
1
 Sedangkan nikah sirri adalah pernikahan yang 

dirahasiakan dan disembunyikan kejadiannya, saat dilangsungkannya akad nikah 

para saksi diminta untuk menutup-nutupinya atau orang-orang diminta melakukan 

hal-hal yang nanti akan dijelaskan pelaku nikah sirri. Istilah sirri  berawal dari 

bahasa arab sirra yang berarti rahasia. Kawin sirri, menurut arti katanya, 

perkawinan yang dilakukan dengan sembuyi-sembunyi atau rahasia.
2
  

Dalam sebuah media cetak yang diterbitkan pada tanggal 25 februari 2010 

menuliskan bahwa daerah yang masih banyak warganya kedapatan nikah sirri 

adalah daerah Indramayu dan Pasuruan, di Pasuruan terletak di Desa Kalisat, 

Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
3
 Dari hasil penelusuran 

lewat media elektronik internet jasa menikahkan pasangan yang ingin melakukan 

nikah sirri juga disediakan di dunia maya, sungguh ironis negeri ini untuk 

menuntaskan praktak nikah sirri yang semakin bertambah setiap tahunnya. Masih 

diseputar dunia maya di wilayah Jawa ada beberapa tempat yang penduduknya 

banyak melakukan nikah sirri terutama di daerah yang potensi perekomian rendah 
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dan berada jauh dari perkotan, seperti di Jawa Timur berada di Rembang dan 

Pamekasan, kemudian Jawa Barat berada di Bogor dan Cirebon.  

Yang masih hangat dibicarakan dimedia terkait nikah sirri saat ini adalah 

Bupati Garut Aceng Fikri yang menikah secara sirri dengan ABG bernama Fany 

Oktora, alasan Fany ingin dinikahi oleh Bupati Garut sangatlah sederhana dan 

mulia yakni keterbatasan orang tua yang tidak bisa membiayai keinginannya 

untuk melanjutkan kuliah Kebidanan. Dari beberapa fenomena yang terjadi saat 

ini nikah sirri sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat luas, dari situlah 

timbul masalah-masalah yang sangat srius.  

Pernikahan menjadi ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua 

insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun 

demikian kenyataannya ritual sakral ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang 

hanya ingin memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk 

mendapakan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Dalam 

konteks kekinian nikah sirri merupakan salah satu permasalahan  yang masih 

banyak terjadi di Negeri ini. Memang masalah nikah sirri ini sangat sulit dipantau 

oleh pihak yang berwenang, karena pelaku nikah yang tidak dicatatkan melakukan 

nikah tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Biasanya, nikah sirri di 

lakukan hanya dihadapan seorang ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai 

penghulu, atau berdasarkan adat istiadat. Pernikahan ini kemudian tidak 



 

 

dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu kantor pegawai pencatat nikah 

(KUA dan KCS).
4
 

Banyak faktor penyebab seseorang tidak mencatatkan pernikahan yang 

mereka lakukan di Lembaga Pencatatan. Ada yang belum cukup umur, karena 

faktor biaya alias tidak mampu membanyar administrasi pencatatan sehingga tidak 

dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, ada pula yang takut ketahuan melanggar 

aturan pegawai negeri untuk poligami. 

Sebagian masyarakat berpendapat nikah sirri atau nikah dibawah tangan 

tidak sah sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) mengeluarkan fatwa. Nikah sirri sah di lakukan untuk membina rumah 

tangga. "Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat 

dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif," 

ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI, 

lantai dasar Masjid Istiqlal, Jl Veteran, Jakarta, Selasa 30/5/2006. Fatwa tersebut 

merupakan hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren 

Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. 

Ma'ruf menjelaskan nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua 

rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih (hukum Islam), namun tanpa 

pencatatan resmi diinstansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. "Perkawinan seperti itu dipandang tidak 

memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak 
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Dan Undang-Undang Perkawinan. Tesisi S2. UNDIP. 



 

 

negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka 

seperti nafkah ataupun hak waris," papar Ma'ruf. Tuntutan pemenuhan hak-hak 

tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi 

karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian 

untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima' ulama sepakat bahwa 

pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.
5
 

Menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan  bahwa 

isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan : 

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

2. Hilangnya Akta Nikah; 

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; 

4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan; 

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Sistem hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai nikah 

sirri, namun secara umum nikah sirri sering disebut sebagai nikah yang tidak 

dicatatkan. Persoalan mengenai nikah sirri memang masih menimbulkan pro dan 

kontra dikalangan masyarakat. Bagaimana peran pemerintah bagi warganya yang 

melakukan nikah sirri dan tidak dicatatkan, merupakan masalah yang akan diteliti 

dalam skripsi nantinya. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

nikah sirri merupakan perkawinan yang tidak sah karena perkawinan ini 

menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yakni :” Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam hal mengenai pencatatan 

perkawinan. Akibat hukum bagi mereka yang melakukan nikah sirri terutama istri 

dan anak tidak mendapatkan hak mereka seperti harta waris, nafkah karena nikah 

sirri tidak memiliki kekuatan hukum. Tetapi apabila dilihat dari perspektif hukum 

Islam, selama nikah itu memenuhi syarat dan rukunnya mereka mendapatkan hak-

haknya sebagai istri dan anak. 

Dalam pandangan Islam menikah adalah sunnah yang 

diharuskan/dianjurkan seperti dalam hadist rosul dan firman Allah:
6
 

Dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang nikah yaitu: 

 

ٌْ ِخْفتُْى أََّلا تَْعِدنُوا  ِ ٍَ انَُِّساِء َيْثَُى َوثََُلَث َوُزبَاَع فَإ َِْكُحوا َيا طَاَب نَُكْى ِي ٌْ ِخْفتُْى أََّلا تُْقِسطُوا فِي اْنيَتَاَيى فَا َوإِ

اَُُكْى َذنَِك أَْدََى أََّلا تَُعونُوا ًَ  فََواِحَدةً أَْو َيا َيهََكْت أَْي

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang 

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya,” (QS. An-Nisa (4):3). 

Dalil dari hadist rosul mengenai dianjurkannya nikah yakni: 

Dari Abdullah bin mas’ud dia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, 

ِ صهى ّللَا عهيّ وسهى  يَا َيْعَشَس اَنشابَاب  ُُْكُى اَْنبَاَءةَ فَْهيَتََزواج,قَاَل نََُا َزُسوُل ّللََاا ٍِ اْستَطَاَع ِي ُ أََغضُّ نِْهبََصِس   َي فَإَِّا

ٍُ نِْهفَْسجِ  ْوِو , َوأَْحَص ِّ بِانصا ٍْ نَْى يَْستَِطْع فََعهَْي ُ نَُّ ِوَ اءٌء ; َوَي       فَإَِّا
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“Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai 

generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan 

(secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan 

pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya 

berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat).” 

Ketidak sesuain antara keinginan masyarakat yang melakukan nikah sirri 

(tidak dicatatkan) dengan peraturan yang berlaku di Indoneia yang terkait tentang 

pecatatan nikah akan terus berlangsung apabila tidak ada sanksi tegas yang 

diberikan pelaku nikah yang tidak dicatatkan dan adanya dispensasi bagi mereka 

yang kurang mampu untuk membiayai administrasi pencatatan. 

Dalam hukum Islam sendiri, menurut jumhur ulama bahwa pencatat dalam 

perjanjian dan perikatan hukumnya Sunnah Muakkadah (pernikahan merupan 

perikatan) hal itu diperkuat dengan firman Allah dalam potongan surat Al-

Baqarah Ayat : 282 

ى فَاْاتُبُوُِ  ًًّ َس ٍٍن إِنَى أََ مٍن يُّ ٍَ  َيُُوْا إَِذا تََدايَُتُى بَِدْي  يَا أَيُّ َا اناِري

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ....” 

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat 

kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21: 

يثَاقاً َغهِيياً  ٌَ ِيُُكى يِّ  َوَاْيَ  تَ ُْخُروََُّ َوقَْد أَْفَ ى بَْعُ ُكْى إِنَى بَْعضٍن َوأََخْر

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah 

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-

isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”  



 

 

Dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 282 sebenarnya membahas 

mengenai akad hutang piutang atau hubungan kerja, pencatatan akad hutang 

piutang atau hubungan kerja saja dicatatkan mestinya akad nikah yang begitu 

luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Pencatatan nikah 

sangat lah penting, dengan pencatatan diharapkan tidak ada lagi masalah yang 

timbul dikemudian hari. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan semua yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di 

atas, selanjutnya dapat diangkat ulasan terhadap permasalahan-permasalahan yang 

timbul antara lain : 

1. Akibat hukum apa yang timbul dari nikah sirri di Kecamatan Waru, 

Kabupaten Pamekasan? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi banyak terjadinya nikah sirri di 

Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan? 

3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang 

timbul dari nikah sirri di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menerangkan, dan menjawab 

permasalahan yaitu : 

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari nikah sirri di 

Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi banyak 

terjadinya nikah sirri di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. 



 

 

3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam menyelesaikan masalah 

yang timbul dari nikah sirri di Kecamatan Waru, Kabupaten 

Pamekasan. 

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat  

Manfaat dalam suatu penelitian mencakup manfaat teoritis dan 

manfaat praktis adapun manfaat yang di pakai penelitian adalah sebahgai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis 

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi 

penelitian hukum tentang nikah sirri. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

b. Manfaat praktis 

1)  Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat  

luas mengenai tinjauan tehadap praktek perkawian yang tidak 

dicatatkan (perkawinan sirri). 

2) Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis 

serta mengaplikasikan ilmu yang di peroleh penulis selama studi di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 



 

 

2. Kegunaan 

Untuk mengungkapkan secara objektif tentang kenyataan yang 

terjadi dalam praktak mengenai keberadaan perkawinan yang tidak 

dicatatkan (perkawinan sirri) dalam perspektif hukum Islam dan hukum 

positif dan dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak-pihak, 

diantaranaya: 

a. Bagi Penulis  

Bagi Penulis karya tulis ini merupakan prasyarat untuk mencapai 

gelar sarjana (strata-I) yang merupakan bagian akhir sebelum 

menyelesaikan pendidikan sarjana dengan tujuan untuk menilai 

kecakapan seorang calon sarjana hukum dalam mengemukakan 

pikiran mengenai suatu masalah dan pendekatannya dalam bentuk 

tulisan ilmiah, serta diharapkan menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis terkait dengan perkawinan yang tidak 

dicatatkan (perkawinan sirri). 

b. Bagi Masyarakat 

Bagi para masyarakat umum, dengan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi tambahan pengetahuan mengenai hukum perkawinan 

sehingga tidak terjadi lagi pelantaran istri-istri yang tidak memiliki 

hak waris dari suami yang melakukan perkawinan sirri karena tidak 

adanya kekuatan hukum. 

 

 



 

 

c. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan informasi ilmiah guna melakukan kajian lebih lanjut dan 

mendalam tentang lembaga-lembaga keagamaan, sosial dan budaya 

serta pendidikan mengenai perkawinan sirri yang tidak tercatat. 

d. Bagi Pemerintah 

Bagi Pemerintah, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan dalam mengambil langah-langkah 

kebijakasanaan mengenai perkawinan sirri yang tidak dicatatkan. 

E. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan hukum ini, maka penulis 

menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Yuridis adalah pendekatan 

dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sosiologis adalah 

pendekatan dari aspek kebiasan yang dilakukan masyarakat jadi penelitian yuridis 

sosiologis dapat diartikan cara membahas permasalaha yang ada dengan melihat 

peraturan-peraturan hukum, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di 

masyarakat. Metode penelitian ini sebagai salah satu cara untuk memudahkan 

penulis dalam mensistemasi penulisan hukum sebagai hasil akhir dari sebuah 

metode penelitian.
7
 

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat dibidang perkawinan serta berusaha 

                                                             
7 Riski Wijaya. 2011. Proposal Penulisan Hukum. Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap 

Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam Menyelesaikan Kasus Tindak 

Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak. Fakultas Hukum. Universits 

Muhammadiyah Malang. Hal 12. 



 

 

menggambarkan situasi tentang tingkat kesadaran hukum bagi pelaku perkawinan 

yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) di Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan, Madura. 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakn metode-metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengacu pada aplikasi 

dan fenomena yang berkembang dilingkup masyarakat sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian dengan yuridis sosiologis adalah penelitian 

hukum yang secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap 

aspek hukum, yaitu yuridis dari perspektif hukum dan peraturan 

perundang-undangan dan aspek sosial, yang mana merupakan aplikasi 

femena di masyarakat.
8
 Penulis melakukan penelitian terhadap peraktak 

perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) dalam rangka 

mengatasi masalah hak istri yang sering kali didiskriminasi oleh pelaku 

perkawinan sirri serta meminimalisir pelaku perkawinan sirri. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, yang menjadi populasi 

lokasi penelitian adalah dua belas desa di Kecamatan Waru Kabupaten 

Pameksan. Dalam hal melakukan penelitian penulis mengambil beberapa 

desa sebagai sampel lokasi (purposive sampling) dari beberapa desa yang 

dijadikan sampel penelitian terdapat jumlah terbanyak pelaku perkawinan 

                                                             
8 Ade Saptomo. 2009. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Sebuah 

Alternatif. Universitas Tri Sakti. Jakarta. Hal 85. 



 

 

yang tidak dicatatkan dari beberapa desa lain yang ada di Kecamatan 

Waru.  

3. Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data Primer 

Yakni jenis data yang diproleh dari sumber informasi yang utama/ 

pertama. Data ini nantinya sebagai inti dari informasi yang didapat, 

antara lain melalui: 

1) Hasil wawancara dengan responden 

Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan responden dari masyarakat Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Madura. 

2) Dokumen-dokumen yang bersangkutan 

Dokumen yang dimaksud dalam hasil penelitian ini adalah data 

dokumen terkait dengan fenomena perkawinan yang tidak 

dicatatkan yaitu isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 

Pamekasan. 

b. Data Sekunder 

Yakni jenis data yang mendukung data primer, dengan data 

sekunder ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data pelengkap 

dari data primer. Dan data sekunder yang terkait dengan penulisan 

hukum ini antara lain: Undang-Undang, buku-buku, teori-teori, 

artikel, media elektronik, maupun internet (browsing) 



 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini merupakan proses 

pencarian dan perencanaan sistematis terhadap semua data penelitian 

yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan 

dikemukakan dan dapat menyajikan pada orang lain dengan jelas. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai 

bahan kajian ilmu hukum dilakukan dengan tanya-jawab secara 

langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematik jelas 

dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam judul 

penelitian yang penulis lakukan.  

Populasi responden yang peneliti lakukan adalah seluruh pelaku 

perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) yang 

berdomisili dibeberapa desa di Kecamatan Waru, desa yang 

diambil sampelnya adalah desa Waru Barat, Tampojung Tenggina, 

Tampojung Guwa. Desa tersebut memiliki populasi terbanyak 

perkawinan yang tidak dicatatkan. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1 

Daftar Responden Di Desa Tampojung Tengginah 

No Nama Umur 

 

No Nama Umur 

1 Abd. Qowi 43 6 Manla 67 

2 Fathor R. 37 7 P. Turan 58 

3 Durahman 55 8 Adwa 40 

4 Sahut 51 9 Sukirman 45 

5 Samuto 51 10 Mukhlas 62 

 

Tabel 2 

Daftar Responden Di Desa Tampojung Guwa 

No Nama Umur 

 

No Nama Umur 

1 Said 53 6 Alimuddin 59 

2 Muna 48 7 Biksur 58 

3 Hanabi 50 8 Baidawi 47 

4 Sadik 62 9 Zainab 43 

5 H. Sahrawe 40 10 Misnaya 48 

 



 

 

Tabel 3 

Daftar Responden Di Desa Waru Barat 

No Nama Umur 

 

No Nama Umur 

1 Kasmo 55 6 Adi Purnawan 35 

2 Lahuti  56 7 H. Tolla 48 

3 H. Muslihin 60 8 Jamaludin 71 

4 Sujalmo 49 9 Mesno 66 

5 Pumat 55 10 Sahgual 41 

 

Selain pelaku perkawinan, penulis juga melakukan wawancara 

secara steruktural dengan responden yang telah dipilih (purposive 

sampling) yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, 

maka yang dijadikan responden juga yaitu: 

1) Drs. Mohammad Alirido adalah Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Pamekasan. 

2) Drs. Moh. Fahmi Adalah Camat Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan. 

3) Mahrus Zamroni, S.ag adalah Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. 

4) Ahmad adalah penghulu yang dipilih Oleh Kantor Urusan 

Agama untuk Desa Tampojung Tengginah. 



 

 

5) Abdul Rozak adalah penghulu yang dipilih Oleh Kantor Urusan 

Agama untuk Desa Tampojung Guwa. 

6) Iyat Fauzi adalah penghulu yang dipilih Oleh Kantor Urusan 

Agama untuk Desa Waru Barat. 

b. Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dimaksud dalam penulisan hukum ini 

adalah pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan 

memanfaatkan data yang ada di instansi yang bersangkutan yaitu 

Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dan Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Waru untuk memperoleh informasi yang 

dapat melengkapi penelitian. 

c. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan 

yang sudah di pilih sesuai dengan permasalahannya guna 

memproleh data. Diperoleh melalui: literature buku-buku, Koran, 

artikel, yang semuanya berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

5. Metode Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data, penulis disini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dalam suatu analisa 

yang berasal dari pernyataan responden secara tertulis atau lisan serta 

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif 

kualitatif itu sendiri merupakan suatu cara mendeskripsikan dan 

menganalisa secara actual, sistematis dan akurat mengenai data yang 



 

 

diteliti, yang telah diperoleh dilapangan berupa (kalimat-kalimat) 

kemudian menampilkan gambaran objektif dari hasil penelitian 

berdasarkan kenyataan.
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang isi dari skripsi 

ini maka dibuat suatu karya tulis dalam bentuk yang sistematis dan kronologis, 

dan untuk memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisan 

terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini akan diurai tentang latar belakang, rumusan 

masalah, meliputi pertanyaan yang terfokus dan terspesifikasi 

terhadap masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan 

judul penelitian hukum. Manfaat penelitian. Metode penelitian, yang 

menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan. 

Teknik pengumpulan data dan teknik menganalisa data penelitian, 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan kerangka dasar teori penelitian dalam 

menganalisa pembahasan permasalahan yang akan diteliti meliputi: 

Pengertian perkawinan, pengerian perkawinan yang tidak dicatatkan 

(perkawinan sirri), teori efektifitas hukum. 

                                                             
9   Bambang SunggoNomor. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. Hal.72. 



 

 

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok yang ada 

dalam penulisan skripsi ini yang disertai analisa deskriptif kualitatif, 

yang menguraikan dalam pembahasan ini terletak pada akibat hukum 

dari nikah sirri, faktor yang mempengaruhi nikah sirri, dan upaya 

Pemerintah dalam menyelesaikan nikah sirri Di Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan. 

BAB IV : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya dan juga saran dari penulis yang disampaikan 

untuk menjawab dan mencari penyelesaian dari permasalahan yang 

ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


