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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah 

pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam 

syariat dikenal dengan akad nikah
1
. Sedangkan secara syariat berarti sebuah 

akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, 

dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, 

jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, 

dan keluarga
2
. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang 

telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak 

kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan 

menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. 

Islam senantiasa menggalakkan umatnya supaya hidup berkeluarga 

bagi siapa saja mempunyai kemampuan dari segi fisik, keagamaan, dan 

kerohanian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‟ud : 

قال : قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليو  -رضي اهلل عنو -عن عبد اهلل بن مسعود
لباءة فليتزوجز. فانو أغض للبصر, يا معشر الشباب من اشتطاع منكم اوسلم:) 

                               لو وجاء(. متفق علي                                                                       من مل يستطع فعليو بالصوم , فانووأحصن للفرج, و 
Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‟ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda kepada kami,“ Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian 

yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah 

itu dapat menuntukkan pandangan , lebih memelihara kemaluan. Siapa yang 

                                                 
1
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gama Insani,2011), cet. ke-1, 

jilid 9, h. 39. 
2
 Ibid, h. 40. 
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tidak memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya 

puasa merupakan perisai baginya”. (HR.Muttafaqu „Alaih)
3
. 

 

Hidup berkeluarga dan dalam bersama menikah dapat membantu 

seseorang mencapai kesempurnaan dalam agama serta menghalalkan 

pergaulan lelaki dan perempuan menurut syarak
4
, dan ia merupakan suatu 

sunnah Nabi dan Nabi akan berbangga dengan jumlah umatnya yang ramai. 

Hal ini telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 

محد اهلل, وأثىن عليو, وقال: لكين أنا أصلى وانام, واصوم أن النيب صلى اهلل وسلم 
 مينسنيت فليس  وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن

Artinya: “Bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam setelah memuji Allah 

dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, 

dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak 

termasuk ummatku”. (Muttafaq Alaih)
5
 

 

Maka, di dalam al-Quran menyatakan bahwa pernikahan itu adalah 

salah satu sunatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan 

adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu, semua 

makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-t-umbuhan dan manusia membutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka perlu menikah
6
. Firman Allah: 

                    

Artinya:  “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah”(QS. Az-zariyat :49)
7
. 

                                                 
3
Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam,Syarah Bulughul Maran, alih bahasa 

oleh Thahirin Suparta; M. Faisal, Adia Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), cet. ke-7, Jilid 5, 

h. 256. 
4
 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Memasuki Gerbang Perkahwinan, 

(Perpustakaan Negara Malaysia, 2008), cet. ke-2, h. 39 
5
 Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: 

Darus Salam, 2012), cet. ke-7, Jilid 2, h. 605. 
6
 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dinai Utama Semarang,1993), cet. ke-1, h. 

5 
7
 Depatemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Surya Citra 

Aksara,1993), h. 862 
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Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu ikatan atau 

akad yang sangat kuat. Disamping itu, pernikahan tidak lepas dari unsur 

mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk 

terwujudnya hubungan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri 

dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat 

agama Allah. Firman Allah: 

                         

       

Artinya:  “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.”(QS. an-Nisa‟:21)
8
 

 

                   

                      

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
9
”. 

 

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk 

mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah
10

. Pernikahan 

bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah
11

. Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena 

                                                 
8
 Ibid,  h. 710 

9
 Ibid,  h. 644 

10
 Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 40 

11
 Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 

Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 50-51. 
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Allah memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk. Namun 

bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita 

salurkan, seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya : 

                        

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”(QS. al-

Isra‟:32)
12

. 

 

Selain daripada itu, kemaluan yang dijadikan oleh Allah untuk kita 

untuk menikmati nikmat dunia, memalui cara berjima‟ (hubungan kelamin) 

dan berbahagia dengan anak-anak yang diperoleh daripada hasil jima‟ 

tersebut
13

, inilah yang dikatakan sebagai perhiasan dunia, kerana Allah SWT 

berfirman: 

                          

           

Artinya:“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di 

sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(QS. al-

Kahfi:46). 

 

Namun demikian, untuk melangsungkan pernikahan, hendaklah 

kepada calon mempelai perempuan mendatangkan wali, di mana wali adalah 

syarat sahnya akad. Ini menurut jumhur ulama‟, selain Abu Hanifah
14

. Akad 

nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman 

Allah SWT: 

                                                 
12

 Depatemen Agama RI, op.cit., h. 283. 
13

 Abdul Qadir, Penawar Bagi Hati, (Patani: al-Mizan, 2012), h. 30. 
14

 Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 83. 
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Artinya:”Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 

orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui” (al-Baqarah: 232)
15

. 

 

Imam Syafi‟i berkata,”Ini merupakan ayat yang paling jelas 

menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada 

artinya lagi para wali menghalangi pernikahan”.  

Juga karena sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, abu 

Musa, dan Ibnu Abbas: 

  بويل إال عن أيب موسى أن النيب : النكاح
Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy‟ari, ia berkata, “sesungguhnya 

Rasulullah SAW bersabda, ”Tidak ada pernikahan melainkan dengan 

seorang wali”
16

. 

 

Hadits tersebut mengandungi pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, 

tidak dianggap sah oleh syariat. Namun, hadith ini tidak boleh dipahami 

bahwa pernikahan tanpa wali itu sekadar kurang sempurna. Sebab sabda Nabi 

saw, harus dipahami sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada 

pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali
17

. 

                                                 
15

 Depatemen Agama RI, op.cit., h. 37. 
16

 Muhammad Nashiruddin, Shahih  Sunan  Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 

h. 170. 
17

 Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 84. 
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Hadith yang memperkuat hadith ini oleh sabda Nabi saw, yang 

berbunyi: 

صلى اهلل عليو وسلم: التز وج املرأة  عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال:قال  رسول اهلل 
 و والدارقطين ورجالواملرأة ,وال تز وج املرأة   نفسها. رواه ابن ماج

 Artinya:Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam bersabda, “Perempuan tidak boleh menikahkan 

perempuan lainnya, dan tidak boleh juga menikahkan dirinya.” (HR. 

Ibnu Majah dan ad-Daraquthni dengan perawi yang dapat 

dipercaya)
18

. 

 

Namun begitu, setiap orang Islam yang ingin menikah di Malaysia 

perlu mengatahui prosedur pernikahan mengikut Undang-undang Keluarga 

Islam Negeri tempat mereka menetap
19

. Prosedur ini disediakan bagi 

membantu pasangan melaksanakan pernikahan bertepatan dengan undang-

undang yang berkuatkuasa. Hanya pernikahan yang dilangsungkan mengikut 

prosedur atau undang-undang akan diiktiraf serta dilindungi undang-undang. 

Mengikut prosedur, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh 

pasangan yang ingin menikah hendaklah mengisi surat pemohonan nikah. 

Dimana, surat tersebut harus diambil di Jabatan Agama Islam Negeri 

Kelantan/ Pejabat Agama Islam Daerah/ Penolong Pendaftaran Perkawinan di 

tempat pasangan bermastautin. Setelah diisi harus dihantar kembali kepada 

Jabatan Agama Islam Negeri/ Pejabat Agama Islam Daerah untuk 

mengemukakan pemohonan tadi.  

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan bersama surat 

permohonan adalah seperti yang berikut: 

                                                 
18

 Muhammad bin Ismail al-Amir, op.cit., h. 633. 
19

 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), op.cit., h. 42. 
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1. Salinan kad pengenalan pemohon, wali dan 2 orang saksi. 

2. Surat Pengesahan Status Bujang/Dara/Janda/ Duda, daripada 

Majikan/Penghulu/Ketua kampung/Imam/Surat Sumpah. 

3. Sijil Kursus Praperkawinan. 

4. Borang Pemeriksaan Kesihatan (Ujian saringan HIV / AIDS). 

5. Sijil /Surat Perakuan Masuk Islam (saudara baru). 

6. Sijil /Surat Perakuan Cerai (jika janda/duda bercerai hidup). 

7. Sijil Daftar Kematian (jika janda/duda bercerai mati). 

8. Perintah Mahkamah (perkawinan poligami/janda berhias/Wali 

Hakim/bawah umur). 

9. Pengesahan Bermastautin (alamat tempat tinggal berlainan daripada 

alamat dalam kad pengenalan). 

10. Pengesahan Majikan (Polis/Tentara)
20

. 

Semua permohonann tersebut hendaklah disampaikan kepada 

pendaftaran sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh hari perkawinan itu 

dicadangkan. Surat kebenaran untuk berkawin dikeluarkan setelah pendaftar 

berpuas hati bahwa borang permohonan dan dokumen yang diperlukan 

mengandungi maklumat yang benar dan betul. Selapas ini, pemohan sudah 

bisa untuk melangsungkan pernikahannya. Pernikahan tersebut dilangsungkan 

di tempat calon perempuan bermastautin di rumahnya atau di masjid. Menurut 

Enakmen Undang-undang keluarga Islam Negeri Kelantan tahun 2002, 

Seksyen 19 (Kebenaran perlu sebelum akad nikah) yang berbunyi sebagai 

                                                 
20

 Ibid, h. 44.  
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berikut:“Tiada sesuatu pernikahan boleh diakadnikahkan melainkan suatu 

kebenaran berkahwin telah diberi”. 

(a) oleh Pendaftar di bawah seksyen 17 atau oleh Hakim Syarie di bawah 

seksyen 18, jika pernikahan itu melibatkan seorang perempuan yang 

bermastautin dalam Negeri ini; atau 

(b) oleh pihak berkuasa yang hak bagi sesuatu Negeri, jika pernikahan itu 

melibatkan seorang perempuan yang bermastautin di Negeri itu
21

. 

Itu adalah prosedur yang telah ditetapkan oleh Enakmen Undang-

undang Syariah Negeri Kelantan kepada setiap orang atau pasangan yang 

ingin menikah. Namun begitu, ada juga sebahagian pasangan yang tidak 

mengikut prosedur tersebut di mana mereka melakukan perkawinan tanpa izin 

dari mahkamah.   

Berdasarkan data di kantor Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, 

Kelantan, berdasarkan data statistik tahun 2013 hingga tahun 2015, bahwa 

kasus pernikahan tanpa kebenaran mahkamah semakin meningkat, yaitu 

sebanyak 191 kasus, masing-masing 40 kasus pada tahun 2013, 70 kasus pada 

tahun 2014 dan 81 kasus pada tahun 2015
22

. Peningkatan ini disebabkan oleh 

ramai pasangan yang ingin menikah dan merahsiakan pernikahan mereka 

daripada pengatahuan wali, jadi mereka mengambil jalan mudah dengan 

melakukan pernikahan di Thailand tanpa membuat pemohonan dengan 

mahkamah
23

. Hal ini dapat dilihat dari antara contoh kasus berikut: 

                                                 
21

 Enakmen undang-undang keluarga Islam Kelantan, 2002. 
22

 Data Stratistik Perkawinan Tanpa Kebenaran, Mahkamah Rendah Syariah Tanah 

Merah, Kelantan, 2015. 
23

 Ibid, Wawancara dengan Norzila Binti Ahmad, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah 

Syariah Tanah Merah, Kelantan, wawancara, Kelantan, 10.00 a.m, 18 januari 2016. 
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1. Kasus Pertama dengan Mal.No: 03004-010-0367-2015 tertuduh 

merupakan Azmi bin Mohamed Jaafar No.Kad pengenalan: 721225-03-

5643, dengan Kasiati binti Kusenan No. Passport AR159083. Pasangan 

suami istri tersebut telah melakukan pernikahn di Masjid Beluru Kg 

Beluru Tempat 3 Jajahan Sungaipadi Wilayah Narathiwat Selatan 

Thailand. Di dalamnya tercatat pernikahan terjadi pada 17 mac 2002 jam 

11 pagi dengan mas kawin RM 100.00 atau Rp 320,000.00 

diakadnikahkan oleh Hj. Wan Hassan bin Wan Mahmud warganegara 

Thailand dan disaksikan oleh dua orang saksi warganegara Thailand. 

2. Kasus Kedua dengan Mal.No: 03004-010-0361-2015 tertuduh merupakan 

Baszelan bin Mat Nor @ Mohd Noor, No.Kad Pengenalan: 641107-03-

5343 dengan Norbaidzulra Diana binti Shaari, No.Kad Pengenalan: 

820819-03-5192. Mereka melakukan pernikahan di Masjid Darulkausar 

Kg. Kedai Peabun Tempat 2 Mukim Bachok Jajahan Bachok Wilayah 

Narathiwat Selatan Thailand diakadnikahkan oleh Hj. Mat Daud bin Hj. 

Soman yaitu salah seorang jurunikah di daerah Narathiwat. Di dalamnya 

tercatat pernikahan terjadi pada 19 Feb 2015 jam 9 pagi dengan mas kawin 

RM 5000.00 atau Rp 15,000,000.00 dan disaksikan oleh dua orang saksi 

warganegara Thailand. 

Jika diamati sekarang ini, kebanyakan rakyat Kelantan yang menikah 

tanpa izin mahkamah tidak mengenal latar belakang seseorang. Mengikut 

pengamatan penulis semasa di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, 

bahwa kasus yang berkaitan dengan pernikahan tanpa izin mahkamah ini 
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amatlah banyak. Yang di mana, setiap tahun kasus ini kemakin meningkat. 

Pada tahun 2015, kasus ini menjangkau sebanyak 81 kasus. Ini adalah suatu 

bilangan yang banyak dan kemungkinan ianya akan meningkat. 

Kalau betul angka itu, bermakna isu ini amat serius dan ia amat 

membimbangkan. Persoalannya, apakah faktor yang menyebabkan individu 

tertentu mengambil jalan singkat tanpa mengira kesan dari undang-undang 

yang telah ditetapkan? 

Pernikahan tanpa izin adalah suatu kesalahan di bawah Akta/Enakmen 

Keluarga Islam apatah lagi bagi individu yang sudah mempunyai istri. Wujud 

pelbagai faktor penyebab mereka ini melakukan pernikahan tanpa izin 

mahkamah. Antaranya, alasan masalah keluarga. 

Penelitian ini adalah untuk menyelidik dengan lebih terperinci tentang 

pernikahan tanpa izin mahkamah dan dampaknya terhadap keluarga karena 

penulis tertarik dengan masalah tersebut, untuk itu penulis akan menyuapkan 

dalam sebuah karangan ilmiah yang berjudul pernikahan tanpa izin Mahkamah 

ditinjau menurut Hukum Islam ( studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah 

Tanah Merah Kelantan, Malaysia.  

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, 

maka penulis membatasi penulisan pada faktor-faktor penyebab dan akibat 

terjadinya pernikahan tanpa izin mahkamah menurut Enakman Undang-

undang Syariah Negeri Kelantan berdasarkan kasus di Mahkamah Rendah 

Syariah Tanah Merah Kelantan. 



 11 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor-faktor penyebab dan akibat terjadinya pernikahan tanpa izin 

mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah 

Kelantan Malaysia? 

2. Bagaimana prosedur-prosedur penyelesaian kasus pernikahan tanpa izin 

Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan Malaysia? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pernikahan 

tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, Malaysia? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan akibat terjadinya 

pernikahan tanpa izin mahkamah terhadap kehidupan keluarga. 

b. Untuk mengetahui prosedur-prosedur kasus pernikahan tanpa izin 

Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, Malaysia. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Enakmen Undang-undang Syariah Negeri 

Kelantan mengenai pernikahan tanpa izin mahkamah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai wadah penyampai informasi kepada masyarakat Islam hukum 

perkawinan tanpa izin terhadap pembangunan keluarga menurut 

undang-undang. 
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b. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya 

masyarakat Islam Kelantan agar mengetahui sistem perundangan Islam 

di Malaysia tentang  pernikahan tanpa izin mahkamah.. 

c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program 

Stara Satu (S1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah di 

Fakultas Syari‟ah dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Univesitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia. 

 

E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode tersebut 

dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), dengan mengambil lokasi kawasan di Mahkamah Rendah 

Syariah Tanah Merah Kelantan, untuk penyebab dan akibat putusan 

perkara yang diajukan oleh pihak-pihak berpekara yang beragama Islam. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang dijadikan subjek penelitian ini adalah Ketua Pendaftar, 

Penolong Ketua Pendaftar, pembantu kanan (panitera), hakim dan pihak 

yang menikah tanpa izin mahkamah (suami istri). Sedangkan yang 

menjadi objek penelitian ini adalah faktot-faktor penyebab dan akibat 

terjadinya pernikahan tanpa izin mahkamah dan prosedur-prosedur kasus 

perkawinan tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, 

Malaysia. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kesatuan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang 

sama
24

. Populasi dari penelitian ini adalah semua kasus pernikahan tanpa 

izin Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan pada tahun 2015 

yaitu sebanyak 81 kasus. Sampel di dalam penelitian ini diambil sebanyak 

10 kasus dari jumlah populasi yang melibatkan 20 orang.  

4. Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari Hakim Syariah Tanah 

Merah Kelantan, Ketua Pendaftar, Penolong Ketua Pendaftar, dan 

pihak yang menikah tanpa izin mahkamah (suami istri). 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh hasil daripada bacaan 

perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut 

yang berhubungan dengan pernikahan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung penyebab dan 

akibat pernikahan tanpa izin mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah 

Tanah Merah Kelantan. 
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 Beni Ahmad Saedani, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka 

Setia,2009), cet. ke-1, h. 93. 
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b. Wawacara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

secara lisan supaya data yang diterima adalah secara tepat. Untuk 

mendapat data yang lebih tepat dan efektis adalah dengan 

mewawancara pihak yang mengendalikan kasus pernikahan tanpa izin 

Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan dan pihak yang 

menikah tanpa izin mahkamah. 

c. Analisis Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai 

dokumen atau catatan yang berkaitan dengan pernikahan tanpa izin 

Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan. 

6. Metode Penulisan  

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis 

mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau 

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik 

kesimpulan secara khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu dengan mengambarkan data-data yang khusus, 

dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-

data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat 

disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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7. Metode Analisa Data 

Dalam analisi, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

di mana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan 

yang mendalam dan dianalisis berdasarkan bahan hukum primer dan 

Enakmen Undang-undang Syariah Negeri Kelantan. Penulis menerapkan 

Metode analisa ini dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan 

kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut 

kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang 

utuh tentang masalah yang akan diteliti
25

. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematik, maka 

penulis menyusun laporan ini dengan sistematik sebagaimana berikut : 

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Sejarah Berdirinya Dan Latar Belakang Mahkamah Rendah 

Syariah Tanah Merah Kelantan, Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan 

Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, 

Kewenangan Mengadili Mahkamah Syariah Tanah Merah, , 

Kelantan, Pemberlakuan Enakmen Undang-undang Keluarga 
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Cipta, Agustus 2006), cet. ke-9, h.15. 
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Islam Negeri Kelantan Tahun 2012, dan Struktur Organisasi 

Mahkamah Rendah Syariah, Tanah Merah. 

Bab III : Pengertian Nikah, Hukum Melakukan Pernikahan, Tujuan 

Pernikahan, Rukun dan Syarat Nikah, Macam-macam Nikah, dan 

Hikmah Pernikahan. 

Bab IV : Faktor-Faktor Penyebab dan Akibat Terjadinya Pernikahan 

Tanpa Izin Mahkamah, Prosedur-prosedur Penyelesaian Kasus 

Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah, Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penyelesaian Kasus Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah 

Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, Malaysia. 

Bab V  : Kesimpulan dan Saran. 

Daftar Kepustakaan 

 


