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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti menginginkan pernikahan karena pernikahan atau 

hidup berumah tangga merupakan bagian dari nikmat serta menunjukan tanda 

keagungan Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan 

melansungkan pernikahan, berarti mereka telah mempertahankan kalansungan 

hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di bumi persada 

ini. 

Selain itu,dengan penikahan seseorang akan lebih terpeliharanya hawa 

nafsu.   

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 

ْلِل بََصِرَْْعيْ  ْأََغضُّ ُ ََّ ْفَإًِ ْ ج  ْفَل يَتََزوَّ ْاَل بَاَءةَ ٌ ُكُن ِْه تَطَاَع ْاس  َْهِي بَاِب ْاَلشَّ َشَر َْهع  ْيَا ْ ُعث َواى:

ُْلََُْ ِمْفَإًََِّ و  َِْبِالصَّ ْفََعلَي  تَِطع  ْيَس  ْلَن  ِجَْوَهي  َصُيْلِل فَر   ِوَجاٌءْ)رواٍْالبخاري(َْوأَح 

 

Artinya : “Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu dan diantara 

kamu, serta berkeinginan hendak kawin,hendaklah dia kawin. 

Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya 

terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dia akan memelihara 

dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu 

kawin,hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa hawa 

nafsunya dengan perempuan akan berkurang”.
1
 

 

Manusia tidak akan tenang pikirannya dan membutuhkan teman 

hidup untuk mengatur urusan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah  

SWT dalam surah Ar-Ruumayat 21: 

                                                           
1
Ibnu Hajar al-Asqalani,ahmad bin ali. Fathur Baari bi Syarh Shahih Bukhari, Kitab 

Nikah, Jilid 9.(Riyadh : Daru Thoyibah. 1427 H). h.8 



 2 

                           

                     

ْ

 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah  dia menciptakan 

untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2
 

 

Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui hikmah dari sebuah 

pernikahan. Diantaranya (jika manusia ditinjau menurut fitrahnya),cenderung 

kepada pergaulan yang dapat menenteramkannya. Dengan adanya istri,suami 

bisa mempunyai teman untuk saling berbagi rasa cinta dan kasih sayang, serta 

dapat membantu suami dalam mengatur rumah tangga yang merupakan 

bagian terpenting bagi keharmonisan dan keserasian hidup. Demikian pula 

bagi wanita setelah mendapat suami, maka ada orang yang melindungi 

dirinya,memberi nafkah padanya,mengasihi, dan mencintainya, menolong di 

kala sakit, dan sebaliknya suami ada yang menghibur dikala susah. 

Perkawinan disebut juga”pernikahan”,berasal dari kata nikah yang 

menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh(wath’i). Menurut istilah hukum Islam yang dikutip dari buku fikih 

nikah karya Abdurrahman Al Ghazaly, nikah yaitu : 

ْا َْوَضَعَُ َْعق ٌد َُُْو ًعا َْشر  َواُج أَِةْلزَّ ْال َور  تَاِع تِو  ْاس  َْوِحلَّ ُجِل ْالرَّ تَاِع تِو  ْاس  ِْهل َك ْلِيُفِي َد اِرُع لشَّ

ُجل  بِالرَّ

Artinya : “Perkawinan menurut syra’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ 

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan 

                                                           
2
 Dapertemen Agama. Al-Qur’an terjemahan. (Bandung: CV.Dipenegoro. 2005). h. 406. 
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perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan 

dengan laki-laki”.
3
 

 

Jika melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan 

kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya,yaitu boleh bergaul, 

sedangkan sebelum  berlansung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Yang 

dimaksud membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya 

hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal 

yang membolehkan secara hukum syara’ : “Diantara hal yang membolehkan 

bergaulnya laki-laki dan perempuan adalah adanya akad nikah diantara 

keduanya. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk 

membolehkan suatu yang asalnya tidak boleh”
4
 

Dari pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya untuk melihat dari 

satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan. Yang semula hukumnya dilarang menurut 

syara’ menjadi diperbolehkan. 

Dalam melansungkan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan 

merupakan elemen yang sangat penting,terutama menyangkut dengan sah 

atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum. Misalnya dalam suatu 

acara perkawinan, syarat yang harus terpenuhi baik dari calon mempelai 

ataupun pihak keluarga itu harus dilakukan semua. Apabila dari sebagian 

syarat itu tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dirasa kurang lengkap, 
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bahkan memungkinkan untuk jadi bahan pembicaraan dalam masyarakat 

sekitar.  

Adapun yang menjadi unsur pokok atau rukun dalam perkawinan itu 

adalah: calon mempelai laki-laki,calon mempelai perempuan,wali dari calon 

mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan ijab qabul dari perkawinan itu 

sendiri, sedangkan syarat-syarat  perkawinan diantaranya adalah mahar, 

kesiapan lahir batin dari mempelai dan lain sebagainya. 

Di Negara Indonesia, melangsungkan perkawinan itu belum diakui 

sah secara hukum Negara, apabila pernikahan antara laki-laki dan perempuan 

itu tidak tercatat dalam kantor urusan agama (KUA) dan mendapatkan buku 

nikah.
5
 

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang 

timbul dan terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan 

dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu 

maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai 

prinsip seperti keagamaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus 

berkembang cepat sebagai suatu nilai-nilai yang dinamakan sebagai nilai 

kemodernan (modernitas).
6
 

Dalam kenyataan yang ada di KUA Kecamatan Kampa, bahwa 

ketika ada seorang yang ingin melakukan pernikahan,maka calon pengantin 

                                                           
5
 Kementrian Agama RI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan perkawinan, Edisi 

2000 

6
 http:/www.freelist.org/archives/list.indonesia/, diakses tanggal 03 April 2017 pukul 

11.15 
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laki-laki dan perempuan harus memiliki surat keterangan aktif sholat 

berjema’ah dari pengurus masjid. Yang mana tujuan dari keharusan 

memiliki surat keterangan aktif sholat berjema’ah tersebut bertujuan untuk 

memakmurkan masjid yang ada di Kecamatan Kampa. 

Sedangakan aturan hukum Islam bahwa yang menjadi rukun dalam 

melangsungkan perkawinan adalah: 

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. 

2. Wali dari pihak perempuan. 

3. Mahar.  

4. 2 orang saksi. 

5. Ijab dan qabul. 

Adapun syarat perkawinan adalah: 

1. Adanya persetujuan antara kedua mempelai untuk melakukan 

perkawinan. 

2. Bahwa perempuan yang akan dinikahi tersebut bukanlah muhrim dari 

laki-laki yang akan menikahinya. 

3. Laki-laki tersebut tidak dalam memiliki istri 4 orang. 

Melihat dari fenomena yang terjadi pada KUA Kecamatan Kampa 

tersebut, terlihat adanya perbedaan antara standar fikih dengan pengetahuan 

KUA terhadap syarat nikah. 

Mengingat bahwa perkara pernikahan  merupakan perkara yang besar, 

serta realita yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang digambarkan 

diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah 
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skripsi yang berjudul: “SURAT KETERANGAN AKTIF SHOLAT 

BERJAMA’AH  DARI MASJID SEBAGAI SYARAT NIKAH DI KUA 

KEC.KAMPAKAB.KAMPAR DI TINJAU DARI MASLAHAH ” 

 

B. Batasan Maslah 

Agar pembahasan ini lebih terarah serta keterbatasan waktu,biaya dan 

tenaga, maka penelitian ini penulis batasi hanya pada pembahasan surat 

keterangan aktif sholat berjama’ah dari masjid sebagai syarat adminitrasi 

nikah di Kua Kecamatan Kampa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu : 

1. Bagaimana syarat nikah menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 

1974? 

2. Apa dalil pihak KUA menetapkan surat keterangan aktif sholat berjama’ah 

sebagai syarat adminitrasi nikah? 

3. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap surat keterangan berjama’ah 

sebagai syarat adminitrasi nikah? 

 

D. Tujuan dan mamfaat penelitian 

Setelah melihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya 

penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui syarat nikah menurut undang-undang perkawinan. 



 7 

2. Untuk mengetahui dalil terhadap surat keterangan aktif sholat berjama’ah 

dari masjid yang di jadikan syarat adminitrasi nikah. 

3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap surat keterangan berjama’ah 

sebagai syarat adminitrasi nikah. 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan sumbangsih pemikiran atas khazanah ke 

ilmuan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi bagi KUA, 

pengurus masjid dan masyarakat yang akan melakukan pernikahan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang 

akan datang. 

d. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana 

Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

E. Metode Penelitian
7
 

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian 

terlaksana secara sistematis.
8
 Dengan demikian, metode merupakan pijakan 

                                                           
7
 Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai 

dengan tujuan penelitian, Lihat Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 18. 

8
 Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metode penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1999), h. 10. 
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agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilaksanakan di KUA Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi 

Riau. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan penulis 

bertempat tinggal disana serta untuk menghemat waktu dan biaya di dalam 

penelitian tersebut. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala KUA,Pegawai,dan 

masyarakatyang melakukan nikah dengan syarat surat keterangan 

berjama’ah sebagai syarat nikah. Sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah surat keterangan aktif sholat berjama’ah dari masjid sebagai syarat 

nikah. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala KUA,pegawai, yang 

seluruhnya berjumlah 6 orang dan keseluruhan masyarakat yang menikah 

sejak ditetapkannya peraturan surat keterangan aktif sholat berjama’ah dari 

masjid sebagai syarat nikah yang berjumlah 22 orang. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian atau wakil yang diteliti.Pengambilan 

sampelnya menggunakan cara Purposive Sampling, yaitu teknikpenentuan 
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sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.
9
 

Dalam hal ini penulis menetapkan sampelnya adalahkepala KUA,2 orang  

pegawai Kantor KUA, dan 12 orang masyarakat yang menggunakan surat 

aktif sholah berjama’ah.Jumlah semua sampelnya adalah 15 orang. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

melalui wawancara atau survei dilapangan yang berkaitan dengan 

perilaku masyarakat.
10

Adapun yang menjadi data primer dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang telah menikah yang 

menggunakan syarat tersebut dan pihak KUA. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh 

melalui bahan pustaka.
11

 Dalam hal ini yang digunakan adalah kitab-

kitab fikih seperti Fiqh Sunah Karya Sayyid Sabiq, Fiqh Islam Wa 

Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Ibadah karya Abdul Aziz 

Muhammad Azzam, skripsi, jurnal dan Abdul Wahhab Sayyed 

Hawwas serta buku-buku pendukungyang terkait dengan penelitian ini 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

                                                           
9
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 155. 

10
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23. 

11
Ibid. 
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c. Data Tersier 

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.
12

 Dapat bersumber 

dari kamus, ensiklopedi, serta makalah-makalah yang berkaitan 

dengan masalah penelitian yang penulis teliti. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera 

lainnya.
13

 

b. Wawancara 

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai.
14

  Dalam hal ini yang 
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Ibid.h. 24. 

13
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 115. 

14
Ibid.h. 110. 
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menjadi responden adalah masyarakat yang telah menggunakan surat 

keterangan aktifberjema’ah sebagai syarat nikah dari pengurus mesjid. 

c. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 

 

 

6. Analisis Data 

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis 

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis 

gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.
15

 

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan 

reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan 

memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga 

menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

7. Metode penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran 

terhadap penelitian. 

b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara khusus. 
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 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 30. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh 

pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima 

bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab pertama: pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai 

hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, 

mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab dua: bab ini merupakan gambaran umum tentang KUA 

Kecamatan Kampayang mencakup letak geografis dan demografis, sejarah 

berdirinya KUA, Kehidupan beragama, dan mata pencarian 

Bab tiga: bab ini merupakan tinjauan dari syarat-syarat sah nikah.calon 

mempelai suami,mempelai wanita,wali nikah,saksi nikah,ijab kabul, dan 

Maslahah 

Bab empat: bab ini menjelaskan tentang Bagaimana syarat nikah 

menurut undang-undang no 1 tahun 1974, Dasar KUA menetapkan surat aktif 

sholat berjama’ah sebagai syarat adminitrasi nikah, Hukum maslahah terhadap 

surat keterangan aktif sholat berjama’ah sebagai syarat adminitrasi. 
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Bab lima: dalam bab ini penulis membahas kesimpulan mengenai hasil 

penelitian dan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi KUA di Kecamatan 

Kampa Kabupaten Kampar.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


