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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan refrensi diambil dari empat judul penelitian 

terdahulu yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian 

sekarang, yang pertama adalah Rita Rochayati (2012) menuliskan skripsi 

dengan judul “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung 

Barengkok Desa Umbulan Keamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang 

Banten”. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta dengan hasil 

penelitian yng di dapatkan adalah : 

1. Faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok yang

pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga

tidak mempu untuk membayar biaya pernikahan di KUA. Faktor

pendorong pernikahan siri selanjutnya adalah faktor usia. Faktor

usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum

cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Faktor pendorong

pernikahan siri yang ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat selanjutnya adalah faktor keluarga dan lingkungan

masyarakat setempat dan yang terakhir adalah adanya keinginan

untuk berpoligami.

2. Dampak pernikahan siri bagi pelaku perempuan diantaranya,

melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia
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yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan 

ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut 

dapat memelihara kehormatannya. Nikah siri yang tidak 

disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara 

dapat memunculkan persoalan penetapannya saat terjadi konflik 

antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak 

dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi 

yang sudah mempunyai keturunan. Dampak selanjutnya yang di 

alami oleh pelaku perempuan adalah ketidaknyaman dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat. 

3. Dampak pernikahan siri bagi pelaku laki-laki diantaranya, adanya 

kemudahan dalam melangsungkan pernikahan karena adanya 

keringanan biaya. Selanjutnya, suami dapat bebas menikah lagi 

sebab perkawinan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh 

hukum negara dan laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-

gini dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari seperti 

terjadinya perceraian. 

4. Dampak pernikahan siri bagi masyarakat diantaranya, pernikahan 

siri bagi masyarakat adalah salah satu alternatif untuk mewujudkan 

pernikahan yang sah secara agama, kesulitan anak hasil pernikahan 

siri untuk mendapatkan akta kelahiran, mudah terjadinya 

perceraian, adanya pemalsuan dokumen dan muncul konflik. 

Penelitian yang kedua yakni, Mujiati (2011) dengan judul skripsi 

“Nikah Siri Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Di Desa Ngaringan 
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Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”. Jurusan Hukum Dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang, 

dengan hasil penelitian : 

1. Faktor yang melatarbelakangi para pihak yang bersangkutan 

untuk nikah siri adalah karena sang suami ingin berpoligami atau 

untuk mempunyai istri lebih dari satu, tetapi tidak mendapatkan 

ijin dari istrinya untuk menikah lagi, kondisi sosial ekonomi, 

untuk menghindari diri dari perbuatan zina, selain itu karena 

kondisi sosial budaya atau adat istiadat. 

2. Pernikahan siri yang dilakukan ternyata mempunyai implikasi 

pada pihak perempuan, implikasi yang ditimbulkan berupa 

implikasi yang negatif. Dengan adanya teori ketidakadilan gender 

yang didalamnya terdapat beberapa wujud ketidakadilan gender 

yang terjadi pada pihak perempuan yaitu marginalisasi 

perempuan atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau 

anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan 

sterotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan atau violence 

dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau burden. 

3. Selain akibat hukum diatas perkawinan dibawah tangan juga 

mempunyai dampak terhadap lingkungan sosial yaitu mendapat 

gunjingan dari masyarakat dan malu untuk bersosialisasi, bagi 

anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosialnya. 

Karena dapat dengan mudah diejek oleh temannya karena tidak 

mempunyai ayah, malu bergaul dengan teman sebayanya, tidak 
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punya rasa percaya diri. Serta berdampak pula pada anak tidak 

dapat membuat akta kelahiran karena nikah siri tidak mempunyai 

bukti yang autentik yaitu berupa akta nikah. 

Penelitian ketiga, yakni Ni’matuz Zahroh (2010), dengan judul 

skripsi “Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi 

Hukum Keluarga Islam)”. Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Kecenderungan masyarakat Kuta melakukan nikah siri melihat 

alasan dan diagnosa mereka melakukan nikah siri tersebut. 

Menyimpulkan faktor penyebab melakukan nikah siri dari beberapa 

aspek, diantaranya ketika nikah siri tersebut dilakukan karena aspek 

kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, 

aspek status pelaku nikah siri. Praktek nikah siri yang dilakukan 

tidak lepas dari pengawasan penghulu dan mereka ada juga yang 

memanfaatkan wedding organizer untuk mengurus semua kebutuhan 

pernikahan tersebut. Meski sah menurut agama, namun pernikahan 

sembunyi-sembunyi atau nikah siri tidak barokahdan luput dari 

perlindungan hukum perkawinan. 

2. Nikah siri dalam sosiologi hukum keluarga Islam yaitu melihat 

praktek-praktek nikah siri sebagai gejala agama yang berpengaruh 

terhadap gejala sosial. Penyebab-penyebab dilakukannya  nikah siri 

dapat dikatan sebagai gejala sosial atas perubahan pola pikir 

masyarakat. Masyarakat memepengaruhi agama, dan agama 

mempengaruhi masyarakat. Nikah siri dalam sosiologi melihat 
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adanya pola interaksi antara kepentingan manusia, kepentingan 

hukum dan kepentingan agama. Bahwa kepentingan manusia yaitu, 

para pelaku nikah siri dengan berbagai alasan melakukan nikah siri 

dapat mengabaikan kepentingan hukum yaitu adanya aturan yang 

mengharuskan mencatatkan perkawinan. Alasan-alasan 

merekamenjadikan kepentingan agama sebagai dalih yaitu anggapan 

yang penting sah secara agama jadi tidak perlu dicatatkan. Nikah siri 

disini mejadikan sebuah konsepsi kelurga Islam menjadi kabur. 

Dalam praktiknya pernikahan ini digelar dengan status wali yang 

tidak jelas. Konsepsinya keluarga Islam seharusnya  dibangun 

dengan konsep yang sah. 

Keempat, yakni buku yang ditulis oleh Professor of Anthropology 

and Sociology, University of Amsterdam yang bernama Aneliess Moors. 

Disalah satu BABnya tepatnya BAB 8 yang membahas tentang 

“Unregistered Islamic Marriages: Anxieties About Sexuality and Islam in 

the Netherlands” (Pernikahan Islam yang tidak terdaftar: Kecemasan 

Tentang Seksualitas dan Islam di Belanda), yang isinya yakni : 

1. Membahas 2 bahasan, yang pertama membahas pergeseran 

makna dari perkawinan urfi (sebutan perkawinan yang tidak 

terdaftar di Timur Tengah) di negara-negara Timur Tengah. 

Yang kedua membahas analisa Moors terhadap perkawinan 

Islam muncul sebagai keprihatinan di Belanda, perhatian 

utamanya yakni bentuk seksualitas yang tidak diinginkan di 

Belanda. 
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2. Bagian Pertama : Di Timur Tengah, pernikahan yang tidak 

terdaftar ini sangat berbeda dari pernikahan urfi pra-modern. 

Point pertama perbedaanya adalah perkawinan urfi baru sering 

kali sengaja disembunyikan  beberapa pihak terkait apakah itu 

pejabat negara, orang tua pasangan atau istri pertama. Berfungsi 

sebagai sarana bagi kaum muda untuk melakukan hubungan 

seksual tanpa menutup pernikahan resmi yang terdaftar. Mereka 

adalah topik kegelisahan karena ada peselisihan tetang 

validitasi ke Islamannya, menentang konvensi sosial dan 

beberapa kasus yang sangat eksploratif. Perempuan menjadi 

korban laki-laki yang belum siap menikah resmi baik secara 

materi maupun emosional. Pernikahan ini di Timur Tengah 

dianggap sebagai perusak struktur otoritas yang mapan, 

menentang butiran gender dan hirarki generasi. 

3. Bagian Kedua : Tidak hanya di negara-negara mayororitas 

Muslim, tapi juga di Belanda. Pernikahan tidak terdaftar ini 

telah menjadi topik perdebatan dan pembuat kebijakan. 

Perbedaan kecemasan pernikahan yang tidak terdaftar antara 

negara Timur Tengah dengan Belanda. Yakni Belanda 

menganggap bahwa pernikahan urfi ini merupakan pernikahan 

untuk mengembangkan masyarakat pararlel berdasarkan 

Syariah. Ketakutan akan indikasi dan instrumen radikalisasi. 

Perempuan menjadi korban seks laki-laki dengan unsur tujuan 
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tertentu. Anggapan perempuan yang dinikahai secara urfi, 

untuk membuka jaringan teroris dari aksi perkawinanya. 

Tabel 1 : Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Kontruksi Sosial 

Atas Pernikahan Siri 

No. Peneliti dan Judul Hasil Penelitian Relevansi  
1. Rita Rochayati 

(2012). “Faktor-
faktor Pendorong 
Pernikahan Siri Di 
Kampung 
Barengkok Desa 
Umbulan 
Keamatan Cikeusik 
Kabupaten 
Pandeglang 
Banten”. Program 
Studi Pendidikan 
Sosiologi. Jurusan 
Pendidikan 
Sejarah. Fakultas 
Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri 
Yogyakarta. 

Pernikahan siri di kampung 
Barengkok merupakan 
pernikahan yang tidak dianggap 
menyimpang. Tetapi di 
kampung tersebut terdapat 
keganjalan atas pernikahan 
poligami, dengan catatan istri 
sah (pertama) tidak 
mengetahuinya. Maka dalam 
prakteknya ada penyimpangan 
secara norma dan hukum, 
sehingga istri siri dianggap 
wanita simpanan. Adapun 
faktor yang mendorong yakni : 
1. Faktor ekonomi. 
2. Faktor usia. 
3. Faktor pendidikan. 
4. Faktor keluarga. 
5. Faktor poligami. 

Relevansi dari 
penelitian tersebut 
dapat bagaimana 
faktor pendorong 
terjadinya pernikahan 
siri. Faktor pendorong 
yang cenderung 
dialami oleh 
masyarakat desa , 
terkait ekonomi dan 
pendidikan maupun 
keluarga berperan 
langsung dalam 
mendorong praktik 
nikah siri. 

2. Mujiati (2011). 
“Nikah Siri Dan 
Implikasinya 
Dalam Kehidupan 
Di Desa Ngaringan 
Klumpit 
Kecamatan Gebog 
Kabupaten Kudus”. 
Jurusan Hukum 
Dan 
Kewarganegaraan. 
Fakultas Ilmu 
Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. 

Desa Ngaringan Klumpit 
memiliki jumlah penduduk 
yang cukup besar tetapi dengan 
tingkat pendidikan yang cukup 
rendah. Maka banyak 
masyarakatnya yang bekerja di 
luar Jawa bahkan menjadi TKI. 
Maka banyak terjadi pernikahan 
siri karena ingin berpoligami 
serta budaya adat istiadat dan 
sebagainya. Pernikahan siri 
ternyata memberikan implikasi 
pada pihak perempuan, 
implikasi yang ditimbulkan 
implikasi yang negatif. Istri siri 
di beri cap jelek pada 
masyarakat, karena banyak juga 
masyarakat sekitar yang tidak 
setuju dengan pernikahan siri. 
Perempuan sebagai istri siri 

Relevansinya dengan 
penelitian ini, yakni 
mengetahui implikasi 
dari perempuan pelaku 
pernikahan siri dengan 
kehidupan sosilnnya. 
Perempuan sering 
mendapatkan labeling 
dari masyarakat yang 
cenderung negatif 
pada perempuan yang 
melakukan pernikahan 
siri. 
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menjadi posisi yang sulit ketika 
suami tidak memperdulikannya 
lagi ataupun menceraikannya. 
Sulit dalam bantuan hukum dan 
mendapat stereotip di 
masyarakat sekitar. 

3. Ni’matuz Zahroh 
(2010). “Fenomena 
Nikah Sirri 
Masyarakat Kuta 
(Perspektif 
Sosiologi Hukum 
Keluarga Islam)”. 
Fakultas Syari’ah. 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta. 

Kencenderungan masyarakat 
Kuta alasan melakukan 
pernikah siri ada berbagai 
aspek, yakni aspek kasuistik, 
aspek sikap keagamaan pelaku 
nikah siri dan aspek status 
pelaku nikah siri. Uniknya 
masyarakat yang melakukan 
nikah siri dapat pengawasn dari 
penghulu dan mereka juga ada 
yang memanfaatkan para 
wedding organier. Nikah siri 
dilihat sebagai gejala agama 
yang berpengarug pada gejala 
sosial. Pada masyarakat Kuta 
agama mempengaruhi budaya 
dan agama mempengaruhi 
masyarakat. Dalam hal ini 
melihat nikah siri merupaakan 
pola interaksi antar kepentingan 
manusia, kepentingan hukum 
dan kepentingan agama. 

Relevansinya dari 
penelitian ini yaitu, 
mengetahui fenomena 
yang terjadi di 
masyarakat, menikah 
siri masih saja terjadi 
karena dalih landasan 
agama, bahwa 
menikah dengan tidak 
di catatkan sudah di 
anggap sah yang 
penting berlandaskan 
agama tanpa melihat 
hukum yang ada. 
Hanya saja di 
penelitian ini 
masyarakat tidak 
diawasi oleh penghulu 
dari KUA tetapi 
diawasi atau dikawal 
oleh tokoh masyarakat 
seperti kiyai atau 
orang yang 
berpengaruh di desa 
tersebut. 

4. Aneliess Moors. 
2013. 
“Unregistered 
Islamic Marriages: 
Anxieties About 
Sexuality and Islam 
in the Netherlands”  
Professor of 
Anthropology and 
Sociology, 
University of 
Amsterdam 

Perbedaan keemasan terhadap 
pernikahan yang tidak terdaftar 
(urfi) antara negara-negara 
Timur Tengah dan Belanda. 
Negara Timur Tengah 
menganggap pernikahan ini 
telah mengalami pergeseran 
makna di jaman modern. Yang 
mana perempuan menjadi 
korban seksualitas dan 
pernikahan urfi dianggap 
menjadi hal perusak struktur 
otoritas, pelanggaran gender 
dan menimbulkan ketidak 
jelasan generasi. 
Belanda, menganggap 
pernikahan ini perempuan 

Relevansi dari 
penelitian ini yakni 
pernikahan yang tidak 
terdaftar merupakan 
pernikahan yang 
merugikan 
perempuan, tetapi 
perempuan yang telah 
dinakahi secara tidak 
di daftarkan mau utuk 
dinikahi. Tanpa 
melihat efek dari yang 
ditimbulkan dari 
pernikahan yang tidak 
di daftarkan tersebut. 
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menjadi konban seksualitas 
dengan tujuan tertentu yang 
dilakukan oleh laki-laki 
Muslim. Untuk membentuk 
jaringan radikalisme.  

 

2.1.2 Keluarga Sebagai Lembaga Sosial 

Keluarga adalah lembaga sosial terkecil dalam sistem sosial. 

Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai microsystem 

yang membangun relasi anak dengan lingkungannya. 15  Pada hakikatnya 

keluarga merupakan hubungan keturunan maupun tambahan (adopsi) yang 

diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya 

yang merupakan satu kesatuan yang khusus. 16  Dalam kehidupan 

bermasyarakat, keluarga memilki peran penting dalam sosialisasi terhadap 

individu dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.  

Sosialisasi adalah proses yang harus dilalui manusia muda untuk 

memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar 

mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di 

masyarakat.17Keluarga juga memiliki fungsi dasar yang harus di jalankan di 

dalam keluarganya, agar keluarganya berjalan harmonis yakni : 

1. Reproduksi. Keluarga akan mempertahankan jumlah populasi 

masyarakat dengan andanya kelahiran. Adanya keseimbangan angka 

natalitas dan mortalitas menjadikan populasi manusia menjadi eksis. 

                                                             
15Rohmat, Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak. Jurnal Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN 

Purwokerto. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010, pp 35-46 
16 Su’adah, Sosiologi Keluarga (Malang: UMM Press, 2003), hlm 23. 
17 Wiliam J. Goode, Sosiologi Keluarga, terjemahan ed-06 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

hlm 20. 
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2. Sosialisasi. Keluarga menjadi tempat untuk melakukan tansfer nilai-

nilai masyarakat, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

sains yang akan diteruskan kepada generasi penerus. 

3. Penugasan peran sosial. Keluarga sebagai mediasi identitas keturunan 

(ras, etnis, agama, sosial ekonomi, dan peran gender) serta identitas 

perilaku dan kewajiban. Sebagai contoh, dalam beberapa keluarga, anak 

perempuan diarahkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan 

menjadi pengasuh anak, sedangkan anak laki-laki diarahkan untuk 

menjadi pencari nafkah. 

4. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat tinggal, makanan, 

dan perlindungan. Pada beberapa keluarga di negara-negara industri, 

semua anggota keluarga kecuali anak-anak berkontribusi pada 

kesejahteraan ekonomi. 

5. Dukungan emosional. Keluarga memberikan pengalaman pertama 

anak-anak dalam interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berupa 

hubungan emosional, pengasuhan, jaminan keamanan bagi anak-anak.18 

Inti dari masyarakat adalah keluarga, dimana setiap keluarga 

mengganggap dirinya sebgai sentral dari seluruh masyarakat. Sebagi sentral 

dan sekaligus anggota di masyarakat, keluarga mempunyai interelasi dengan 

masyarakat di luarnya. Sehingga setiap individu dalam suatu keluarga 

berusaha membawa citra keluarga di dalam masyarakat. Hubungan antar 

keluarga yang baik berarti merupakan masyarakat yang baik pula. Dan 

                                                             
18 Rohmat, Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak. Jurnal Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN 

Purwokerto. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010, pp 35-46 
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keluarga sebagai suatu unit, setiap anggotanya merupakan wakil dari keluarga 

tersebut dalam kehidupan sosial. 

Kehidupan sosial, tentu saja keluarga tidak lepas dari kondisi-kondisi 

yang ada di dalam masyarakat tersebut, baik norma maupun nilai-nilai yang 

berlaku. Karena pada dasarnya norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat 

akan berpengaruh juga terhadap tindakan-tindakan yang akan dijalankan oleh 

keluarga. Jelas juga bahwa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat 

sifatnya mengikat dan keluarga harus mampu menyesuaikan dengan aturan 

yang  berlaku tersebut.19 

Keluarga mempengaruhi mayarakat begitu juga sebaliknya 

masyarakat memiliki nilai dan norma yang berlaku yang mengharuskan setiap 

individu secara tidak langsung mentaatinya juga. Seperti pernikahan siri di 

Desa Kalisat, pernikahan siri berlangsung sudah sejak lama dari sejarah 

pernikahan yang ada di Kecamatan Rembang khususnya Desa Kalisat. 

Pengetahuan masyarakat akan penikahan siri mempengaruhi individu di 

keluarganya. Sehingga lembaga keluarga disini telah dimasuki pemahaman 

suatu kebiasaan di masyarakat tetang pernikahan siri. 

Fungsi keluarga sebagai fungsi sosialisasi dan orang tua di dalam 

keluarga memliki peran penting dalam pola asuh aorang tua (suami dan istri) 

yang hadir dengan pemahaman ataupun bahkan mereka pelaku pernikahan 

siri telah memberi pengetahuan tentang pernikahan siri secara tidak langsung 

kepada anaknya. Sehingga pengertian ataupun kebiasaan itu bisa saja terjadi 

terus-menerus jika orang tua mengarahkan pada hal yang sama. Lain halnya 

                                                             
19 Wiliam J. Goode, Sosiologi Keluarga, terjemahan ed-06 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),  

hlm 110. 
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jika orang tua mengarahkan hidup yang lebih terbuka dengan melarang 

anaknya melakukan pernikahan siri seperti halnya orang tuanya. Sehingga 

disini peran lembaga keluarga sangatlah penting dalam membentuk karakter 

anak dan menjadi contoh perubahan baru di masyarakat yang lebih baik lagi. 

2.1.3 Perempuan Rentan Terhadap Stereotipe 

Sejak dahulu dalam sejarah perempuan selalu diperlakukan dengan 

cara yang tidak baik. Elit Yunani Kuno bahkan memperlakukan perempuan 

sebagai tahanan yang di sekap di dalam istana sedangkan kalangan bawahnya 

memperlakukanya sebagai barang dagangan yang diperjual belikan. 

Begitupun pada peradaban Romawi menepatkan sepenuhnya kekuasaan pada 

laki-laki, jika perempuan ketika sudah menikah maka kekuasaan jatuh pada 

suaminya. Perempuan sejak dahulu di jadikan barang yang selalu dibawah, 

tidak meliki harga. Bahkan ahli filsuf selalu memposisikan perempuan 

sebagai makhluk yang lemah. 

Banyak sekali cerita yang menceritakan perempuan di dominasi pada 

kaum laki-laki. Maupun dalam perkawianan perempuan biasanya di kuasi 

atau dihegemoni oleh laki-laki. Peran perempuan pun seakan menjadi tidak 

berdaya dalam menghadapi perkawinan baik secara fisik maupun secara 

psikologis. Apalagi dalam pernikahan siri, perempuan tidak dapat meliki hak 

yang dapat diperjuangkan di dalam pernikahannya. Baik itu hak atas harta, 

anak dan lain sebaginya. Perempuan yang lemah dalam perkawinan dapat 

dilihat dari berbagai latar belakang ; 

1. Perempuan dijadikan objek seks laki-laki. 

2. Masih rentan dalam hal perjodohan 
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3. Perempuan dalam pernikahan, jika tidak menikah di bayangi dengan 

mitos perawan tua. 

Dalam hal tersebut perempuan terpaksa menikah ataupun menjadikan 

posisinya harus menikah. Ini tentunya sangat jelas dalam budaya patiarkhi 

yang sangat melekat pada masyarakat terutama pada masyarakat Jawa yang 

kental akan patriakhinya. 

2.1.4 Hukum Perkawinan Secara Umum Menurut Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Pada awalnya Indonesia dalam menggunakan hukum pernikahan 

menggunakan hukum masing-masing golongan dan daerah warga negara 

di tiap-tiap daerah. Kemudian ketentuan tersebut masuk kedalam UU 

Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu 

syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada dasarnya UU 

Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan 

masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman, baik 

menurut Hukum Adat, Hukum Agama dan kepercayaan masyarakat.20 

Perkawinan merupakan hal yang sakral, karena melakukan janji 

pernikahan dengan menyatuhnya laki-laki dan perempuan dalam ikatan 

lahir batin. Seperti halnya di sebutkan dalam UU Perkawinan pasal 1 : 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

                                                             
20 Effi Setiawati, Nikah Sirri : Tersesat Di Jalan Yang Benar (Bandung: Kepustakaan Eja 

Insani, 2005), hlm 31. 
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 21  Pernikahan yang tujuannya membentuk suatu keluarga 

bukanlah hal yang tidak main-main. Haruslah dilakukan dengan penuh 

kesadaran, harmonis, penuh kasih sayang dan tentunya memilki payung 

hukum untuk melindungi hak dan kewajiban keluarganya di mata negara 

agar hidup dengan nyaman dan tentram. 

Sepertihalnya pada UU Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) 

menyatakan bahwa : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.22 Berdasarkan rumusan UU tersebut, 

jelas bahwa pernikahan haruslah dicacatkan pada lembaga negara yang 

berwenang seperti KUA untuk orang yang beraga Islam dan KCS bagi 

bukan yang beragama Islam. Hal tersebut wajib dituliskan agar pihak-

pihak yang bersangkutan seperti suami dan istri yang melakukan 

pernikahan memilki payung hukum dan bukti sah pernikahan. 

Perkawinan sudah di atur dalam UU Perkawinan Nomer 1 Tahun 

1974, maka semua ketentuannya harus ditaati setiap warga negara yang 

ingin melangsungkan pernikahan. Baik itu dalam hal syarat nikah, 

batasan umur hingga ketentuan poligami (suami memilki lebih seorang 

istri). Dalam UU Perkawinan pasal 3, 4 dan 5 menulisakan hal-hal 

berkenaan dengan perkawinan suami boleh menikah lebih dari seorang 

istri dengan syarat dan ketentuan yang ada dan telah diperinci disetiap 

ayatnya. Maka jika seorang suami atau laki-laki melanggar hal tersebut 

                                                             
21 Effi Setiawati, Nikah Sirri : Tersesat Di Jalan Yang Benar (Bandung: Kepustakaan Eja 

Insani, 2005), hlm 31 
22  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 15 Februari 2017, pukul 21:22 WIB 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm
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dalam artian memilki lebih dari seorang istri dengan sembunyi-sembunyi 

maka bisa jadi mendapatkan hukuman. 

2.1.5 Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam 

Segi hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad yang suci dan 

luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya 

sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk 

mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling 

menyantuni.23 Pernikahan di dalam agama Islam merupakan sunah atau 

sesuatu yang dianjurkan. Pernikahan telah tertulis di dalam Al-Qur’an 

(Q.S Ar-Ruum ayat 21) maupun hadist riwayat (HR. Bukhari dan 

Muslim) yang menyatakan jika seorang laki-laki maupun perempuan 

telah siap untuk menikah, maka menikahlah agar tidak menjadi dosa. 

Pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad atau perjanjian 

kuat. Perjanjian antara laki-laki kepada ayah perempuan dan janji antara 

laki-laki dengan Tuhan. Maka itu menandakan suatu yang sangat suci 

bagi agama Islam. Hukum pernikahan yang sah menurut agama Islam 

yakni dilakukan dengan ketentuan syarat dan rukun nikah dalam agama 

Islam.  

Adapun rukun nikah yakni : (1) mempelai laki-laki; (2) mepelai 

perempuan; (3) wali nikah; (4) Dua orang saksi; (5) Ijab qabul. Ijab 

adalah ungkapan penyerahan yang dilakukan wali perempuan kepada 

pihak laki-laki dan Qabul adalah ungkapan penerimaan dari pihak 

                                                             
23 Sudarsono (1992, h. 188) dalam Effi Setiawati, Nikah Sirri : Tersesat Di Jalan Yang 

Benar (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm 14. 
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mempelai laki-laki. Adapun syarat dalam rukun pernikahan dalam Islam 

yaitu :24 

1. Calon mempelai laki-laki maupun perempuan telah dewasa, berakat 

sehat, tidak karena paksaan dan tidak termasuk orang yang haram 

dikawini. 

2. Ada wali yaitu orang laki-laki sudah dewasa, beragama Isla, berakat 

sehat dan dapat berlaku adil dalam artian tidak mendapatkan paksaan 

dari orang lain. 

3. Ada saksi yaitu orang dewasa, muslim, dapat mengerti dan 

mendengar perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil 

dalam artian orang yang menjalani perintah Allah dan meninggalkan 

hal-hal yang dilarang agama, serta saksi yang hadir minimum dua 

orang laki-laki atau dua orang perempuan dan satu laki-laki. 

4. Ijab qabul yaitu ungkapan penyerahan nikah dari wali dan 

ungakapan penerimaan nikah dari mempelai laki-laki menggunakan 

kata nikah atau yang searti, jelas pengungkapannya, serta 

diungkapkan dalam satu majelis (tidak berselang waktu). 

Suatu penikahan selain rukun dan syarat menikah ada di dalam 

agam Islam yang namanya mahar atau mas kawin yang tertuang dalam 

Q.S An-Nisa ayat 4, yang artinya :  

Dan berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu 
nikah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudia jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian (maskawin) itu dengan senang 
hati, maka makanlah dengan baik lagi senang.  

                                                             
24 Effi Setiawati, Nikah Sirri : Tersesat Di Jalan Yang Benar (Bandung: Kepustakaan Eja 

Insani, 2005), hlm 17-18 
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Maka dari dalil tersebut, maskawin merupakan hal wajib dalam 

hukum perkawinan agama Islam dan harus direahkan pada saat 

dilakukannya ijab qabul yang sifatnya merupakan suatu lambang 

kesungguhan hati laki-laki menikahi seorang perempuan. Hukum 

pernikahan dalam agama Islam harus dan wajib dilakukan pada pasangan 

yang beragama Islam agar terjadi pernikahan yang sah menurut agama. 

2.1.6 Nikah Siri 

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan hanya dengan 

cara agama islam yakni hanya ada wali, mas kawin dan saksi tanpa dicatatkan 

pada Kantor Urusan Agama maupun pada Dinas Catatan Sipil. Kata siri 

secara etimologi berasal dari bahasa Arab Assirru yang artinya adalah 

rahasia.25Menurut Faridl (1995: 54) pengertian nikah siri adalah nikah yang 

dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan 

pengawasan dan pencatatn KUA, atau pengertian lain adalah nikah yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dilakukan pengawasan serta 

pencatatan oleh KUA, tetapi tidak di publikasikan dalam bentuk walimah 

(resepsi).26 

Nikah siri merupakan pernikahan yang dinyatakan sah dalam agama 

Islam dengan melakukan rukun pernikan menurut islam seperti : pasangan 

laki-laki dan perempuan, ijab qabul, sksi, mas kawin dan wali. Pernikahan ini 

                                                             
25 Munawwir (1997, hlm 625) dalam Effi Setiawati, Nikah Sirri : Tersesat Di Jalan Yang 

Benar (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm 5. 
26 Effi Setiawati, Nikah Sirri : Tersesat Di Jalan Yang Benar (Bandung: Kepustakaan Eja 

Insani, 2005), hlm 5. 
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di sahkan oleh modin ataupun kiyai yang berada di daerah tersebut. Adapun 

karakteristik pernikahan siri secara umum yakni sebagai beerikut27 : 

1. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali, yakni pernikahan yang dilakukan 

secara rahasia karena pihak wali perempuan tidak setuju, atau 

menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya menurutkan nafsu 

syahwat belaka tanpa mengindahkan ketentuan syari’at Islam. 

2. Pernikahan sah menurut agama karena terpenuhi syarat dan rukunnya 

namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan pernikahan negara 

yakni Kantor Urusan Agama (KUA). Banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, ada yang karena 

faktor biaya karena takut ketahuan melanggar aturan pekerjaan yang 

mewajibkan memeilki hanya seorang istri. Untuk kasusu ini ada dua 

macam hukum yang dikaji secara berbeda. Pertama, hukum 

pernikahannya dan kedua, hukum tidak mencatatkan pernikahannya. Jika 

menurut hukum pernikahannya, sepasang yang melakukan pernikahan 

siri melakukannya dengan syari’at Islam, maka sah dalam islam dan tidak 

melakukan perbuatan dosa. 

3. Pernikahan yang di rahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan 

tertentu, misalnya karena takut adanya stigma dari masyarakat yang 

sudah menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-

pertimbangan yang lain yang membuat orang melakukan pernikahan siri 

sehingga memaksa dia melakukan pernikahan siri. 

                                                             
27  Zeni Lutfiyah. Status Pernikahan Siri Dalam Aturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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4. Nikah siri dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal 

yang menjadi rukunnya terpenuhi. Sepanjang dalam melakukan atau 

menjalani pernikahan tersebut tidak banyak efek buruknya yang terjadi. 

Namun perbedaannya adalah tidak memilki bukti outentik bila telah 

menikah dengan kata lain tidak mempunyai surat sah sebagai warga 

negara yang mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum. Nikah 

siri meskipun dalam agama Islam bisa saja sah tetapi dalam hukum 

legalitas negara bisa menjadi tidak sah. 

Praktik nikah seharusnya dilakukan atas tujuan yang mulia. Pada 

hakikatnya menikah dalam agama atau hukum Islam adalah menegakkan 

agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinahan maupun 

pelacuran serta membangun keluarga yang teratur. Dalam praktik nikah siri 

sebenarnya jauh dari tujuan menikah dalam hukum Islam. Banyak kerugian 

yang terjadi di dalam nikah siri, terutama pada perempuan ataupihak istri siri. 

Sementara menurut Filosof Islam Imam Al-Ghzali membagi tujuan 

perkawinan menjadi lima yaitu memperoleh keturunan serta mengembangkan 

suku-suku bangsa manusia, memenuhi naluriah tuntutan hidup kemnusiaan, 

memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk rumah tangga 

yang menjadi dasar utama dari masyarakat besar, dan menumbuhkan 

kesungguhan untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung 

jawab.28  Nikah siri juga jauh dari tujuan pernikahan yang dianggap sakral 

karena bertujuan utama membangun bangsa, jika nikah siri tidak di catatkan 

dalam catatan sipil, maka anak dri hasil menikah siri sulit untuk mendapatkan 

                                                             
28 Effi Setiawati, Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar (Bandung: Kepustakan Eja 

Insani, 2005), hlm 17. 
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akta kelahiran dan akibatnya anak tersebut akan susah bahkan tidak 

mendapatkan sekola. Maka hal itu jauh dari tujuan pernikahan yang sakral. 

2.2 Landasan Teori 

Teori Kontruksi Sosial - Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) 

Teori kontruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 

merupakan teori yang dipengaruhi oleh Alfred Schutz, yang merupakan tokoh 

penting fenomenologi. Berger dan Luckmann menungangkan karya kontruksi 

sosialnya dalam judul The Social Contruction of Reality (1966). Dalam terori 

kontrusi sosial Berger dan Luckmann, berpendapat bahwa individu 

membangun sendiri atas realitas yang telah dilihat itu berdasarkan pada 

struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. 29  Manusia mempunyai 

subyektivitasnya sendiri. Manusia merupakan agen bagi dirinya sendiri, 

artinya terdapat lingkup subyektivitas pada dirinya ketika individu 

mengambil tindakan didalam dunia sosial dengan kesadarannya. Dapat 

dikatakan bahwa manusia adalah agen dari konstruksi aktif dari realitas 

sosial, dimana tindakan yang dilakukan tergantung pada pemahaman atau 

pemberian makna pada tindakan mereka sendiri. 

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas 

yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas 

obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, 

realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki 

individu dan dikonstruksi melalui peoses intrnalisasi. Realitas subyektif yang 

dimilik masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri 

                                                             
29 Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2013), hlm 378. 
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dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain 

dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu 

secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan 

sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.30 Sedangkan realitas obyektif 

dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupkan suatu 

kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang 

telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum 

sebagai fakta. 

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan 

dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun 

institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada 

kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses 

interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang 

yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi. subyektif yang sama. 

Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia 

dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang 

menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial 

serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger 

dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan 

masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini 

terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.31 

                                                             
30 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 301. 
31 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, 

Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas 
Luckmann, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 14-15. 
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Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa 

agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. 

artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat 

dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada 

diluar diri manusia. dengan demikian agama, agama mengalami proses 

objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, 

norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian 

mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah 

diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga 

mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai 

yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.32 

Tentu saja teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat 

realitas sosial sebagai kontruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang 

merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang 

dikontruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki 

kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol stuktur dan pranata sosialnya 

dimana individu melalui respon-respon terhadap stimulus dalam dunia 

kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai 

pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.33Berger 

dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan 

atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Walaupu masyarakat 

                                                             
32 Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. Tafsir Sosial atas Kenyataan. (Jakarta: LP3ES, 

1190), hlm 33-36. 
33 Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2013), hlm 379. 
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luas dan institusi sosial terlihat objektif, tetapi pada realitasnya semua 

dibangun oleh pendefinisian subjektiv atas individu melalui interaksinya. 

Proses kontruksi sosial dilihat dari perspektif teori Berger dan 

Luckmann berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk 

realitas yang menjadi entery concept, yakni subjective reality, symbolic 

reality dan objective reality. Selain itu juga berlangsung dalam satu proses 

dengan tiga momen simultan yakni : eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi.34 Berikut adalah penjelasan dari tiga momen tersebut : 

1. Proses Sosial Momen Eksternalisasi 

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau 

triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartiakan 

sebagai suatu proses pencurahan kedirian mamusia secara terus menerus 

kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Atau dapat 

dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini 

dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, 

baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri 

dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena 

pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi 

dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah 

segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam 

masyarakat.  

Momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. 

Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan 

                                                             
34 Ibid, hlm 380. 
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teksteks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya 

yang hal itu berada diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi 

sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks 

tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui 

bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial 

disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan 

proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan 

terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada 

masing-masing individu 

2. Proses Sosisial Momen Objektivasi 

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang 

suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan 

dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam 

hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses 

objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang 

terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosiokultural 

disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk 

jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini merupakan hasil dari 

kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu 

kenyataan objektif yang sui generis, unik 

3. Proses Sosial Momen Internalisasi 

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif 

menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh 

manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur 
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dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen 

ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan 

kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini 

berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan 

sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap indvidu berbeda-beda dalam 

dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga 

juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses 

internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer 

dan sekunder. 

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L.Berger dan Thomas 

Lukhmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk 

sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia 

mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan 

sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi 

individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu 

menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian 

dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang 

membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari 

masyarakatnya. 

Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan 

diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, 

dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi 

baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam 
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memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu 

eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. 

Peneliti memilih teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger 

dan Thomas Lukhmann karena konsep yang dikemukakan pada teori tersebut 

sangat relevan dengan kajian yang akan diteliti. Penelitian yang akan mencari 

tau bagaimana kontruksi sosial perempuan atas pernikahan siri dengan secara 

mendalam. Hal ini akan dilihat dari teori Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann proses sosial dalam tiga momen, eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi. Berikut skema dari 3 momen proses sosial : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Skema 3 Momen Proses Sosial Peter L. Berger 

 

 

 

 

 

EKSTERNALISASI 

Perncurahan dan 
Penyerapan nilai-nilai 

Sosial 

OBJEKTIFIKASI 

Penegasan dan 
penentuan nilai 

INTERNALISASI 

Penyerapa dan pernerimaan 
terhadap nilai 


