
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat 

antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara 

kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam.1 

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam 

akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak 

dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan.2  

Memang tidak ada satu ayat Al- Qur’an pun yang jelas secara ibarat al-

nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam 

Al-Qur’an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada 

keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat 

dipahami menghendaki adanya wali.3  

Di antara ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai 

berikut: 

                                                        
1 Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 
Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Surabaya: 2005), hal. 8.  

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang 
Undang Perkawinan (Jakarta: 2007), hal. 69. 

3 Ibid., hal. 69. et seq. 



Surat Al-Baqarah ayat 232: 

                               

“Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami 

mereka”.4  

Surat Al-Baqarah ayat 221: 

                                      

“Dan janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki 

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin 

lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.5  

Surat An-Nur ayat 32: 

                          

              

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 

yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya”.6 

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan 

adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis 

iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan 

                                                        
4 QS. Al-Baqarah [2]: 232 
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6 QS. An-Nur [24]: 32 



muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk 

mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat 

itu khitab Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat 

pula dipahami keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga 

ayat tersebut diatas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam 

perkawinan.7 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akad 

nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap 

memenuhi syarat.8  

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan adanya wali sebagai 

salah satu persyaratan atau rukun perkawinan. Namun dalam Undang-Undang 

Perkawinan menyinggung tentang wali nikah dalam pembatalan perkawinan pada 

pasal 26 yang berbunyi: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai 

pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang 

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan 

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami 

atau istri, jaksa, dan suami atau istri”.9  
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Menurut INPRES  No. 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 19 dijelaskan bahwa: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan 

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya”.10 

Sedangkan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi: “Yang 

bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum 

Islam yakni muslim, akil dan baligh; Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali 

hakim”.11  

 Pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “Wali nasab 

terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu 

didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan 

dengan calon mempelai wanita: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas 

yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya; Kelompok kerabat saudara 

laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka; 

Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah 

dan keturunan laki-laki mereka; Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 

saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka; Apabila dalam 

salah satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak 

menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat 

derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; Apabila dalam satu 

kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali 
                                                        
10 Kompilasi Hukum Islam, pasal 19, Karya Anda (Surabaya: 1991), hal. 26. 

11 Ibid., hal. 26. et seq. 



nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah; Apabila dalam satu 

kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau 

sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, 

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”.12   

 Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur: “Apabila wali 

nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah 

atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna-wicara, tuna-rungu, atau sudah 

udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut 

derajat berikutnya”.13 

Pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa: “Wali 

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau 

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib 

atau adhal atau enggan; Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru 

dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang 

wali tersebut”.14 

Hal tersebut diatas bertentangan dengan apa yang terjadi di masyarakat 

kita. Pada masyarakat Indonesia sebagian besar pasangan mempelai dinikahkan 

oleh penghulu, sedangkan wali nasabnya masih ada. Sebagian contoh kecil mari 

kita lihat di kecamatan Klojen kota Malang pada bulan Maret tahun 2010 jumlah 
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pasangan mempelai yang menikah ada 104 pasangan. Diantara 104 pasangan 

tersebut 6 pasangan dinikahkan oleh wali hakim, 18 pasangan dinikahkan oleh 

wali nasab, dan 80 pasangan dinikahkan oleh penghulu. Hal ini memotifasi 

peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang mengupas tentang apakah yang 

menjadi alasan mempelai memilih penghulu sebagai wakil wali nikah, sedangkan 

wali nasabnya masih ada.  

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian: 

“Kajian Terhadap Alasan  Mempelai Memilih Penghulu Sebagai Wakil Wali 

Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: 

Apa yang menjadi alasan para mempelai memilih penghulu sebagai wakil wali 

nikah? 

C. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka peneliti melakukan 

beberapa batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Obyek penelitian merupakan pasangan mempelai yang mencatatkan 

pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Klojen kota 

Malang.  



2. Obyek penelitian merupakan pasangan mempelai yang menikah pada 

bulan Maret tahun 2010. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana tercantum dalam perumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja alasan para mempelai 

memilih penghulu sebagai wakil wali nikah.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) 

- Sebagai masukan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) agar 

mengetahui alasan para mempelai memilih penghulu sebagai wakil 

wali nikah. 

- Sebagai bahan pembinaan hukum bagi masyarakat.   

b. Bagi pihak peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

sejenis dengan obyek yang berbeda.  

 

 



E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapang (field research), yaitu 

sebuah usaha untuk mendapatkan suatu data dengan jalan mengadakan 

penelitian lapang dan langsung menganalisa dan menilai obyek yang diteliti. 

2. Obyek Penelitian dan Informan 

Pasangan mempelai yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini 

adalah seluruh pasangan mempelai yang mendaftarkan perkawinannya di 

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Klojen pada bulan Maret tahun 

2010. Sedangkan pengambilan informan untuk penelitian ini dilakukan 

dengan metode purposive sampling. Purposive sampling  adalah teknik yang 

digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan 

penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.15  

Adapun kriteria dalam pengambilan informan adalah: 

a. Para pasangan mempelai yang mendaftarkan atau mencatatkan 

perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Klojen 

kota Malang, 

b. Pasangan mempelai merupakan para pasangan mempelai yang 

menikah pada bulan Maret tahun 2010, 
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c. Para mempelai dinikahkan oleh penghulu dan bukan oleh wali 

nasab.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Selanjutnya untuk memperoleh data yang diperlukan di atas, peneliti 

menggunakan teknik wawancara.  

 Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.16  

Dalam penelitian ini metode wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara mendalam atau in-depth interview. In-depth interview adalah suatu 

bentuk wawancara yang umumnya pedoman wawancaranya tidak berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi hanya sekedar garis besar 

tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari informan yang 

nanti dapat dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan, konteks, 

dan situasi wawancara. 

F. Analisa Data / Pengolahan Data 

  Pada tahap ini data maupun dokumen-dokumen yang berhasil peneliti 

dapatkan kemudian akan dianalisis secara sistematis sehingga dari data-data 

tersebut merupakan data yang diperoleh dan akan dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif analitif, yaitu menggambarkan hasil studi lapangan dan hasil 
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pustaka kemudian menganalisa data yang diperoleh untuk membahas 

permasalahan. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk 

memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan subjek penelitian. 

G. Sistematika Penulisan 

  Sistematika Penulisan terdiri dari empat bab, dan masing-masing bab 

dibagi menjadi sub bab, dengan uraian sebagai berikut:  

Bab I: Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian. Disusul dengan analisa data / 

pengolahan data dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

Bab II: Dalam bab ini mengulas tentang kajian teoritis tentang wali; 

diantaranya yaitu pengertian pernikahan, syarat dan rukun nikah, 

pengertian perwalian, macam-macam wali, orang-orang yang 

berhak menjadi wali, syarat-syarat wali, susunan wali, kedudukan 

wali dalam pernikahan, serta berpindahnya perwalian dari wali 

nasab kepada wali hakim.  

Bab III:  Bab hasil dan pembahasan ini berisi gambaran obyek penelitian 

dan penyajian serta analisa data-data yang telah diperoleh.  

Bab IV: Bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta data-

data yang telah diperoleh serta saran-saran peneliti mengenai hasil 



penelitian untuk pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini. 


