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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan Allah Swt dengan jenis yang berbeda namun 

berpasangan,  dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. 

Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui 

perkawinan. Firman Allah Swt: 

                         

                   

 

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”. (Ar-Rum: 21)
2
. 

 

 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan 

wanita sebagaimana yang disyari’atkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan 

yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang 

bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan damai diantara masing-

masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang  

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: 
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Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2006), Cet. ke- 1, h. 324 
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“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3
”. 

 

 Sesuatu pekerjaan baru dianggap sah apabila pekerjaan tersebut memenuhi 

rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu juga halnya dengan perkawinan 

dimana ukuran sah tidaknya nya suatu perkawinan menandakan adanya suatu 

keadaan dimana perkawinan telah dilakukan atau tidak dengan memenuhi syarat 

dan rukunnya berdasarkan Hukum Islam. 

 Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya 

perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya 

mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang 

berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, 

sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan 

unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang 

berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri 

dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.
4
 

 Dari sekian banyak rukun-rukun dan syarat-syarat salah satu syarat mutlak 

untuk sahnya pernikahan adalah kehadiran saksi, artinya saksi juga merupakan 

salah satu hal yang penting dan menentukan sebagaimana yang tertuang pada 

Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam: “Pasal 24 : (1) Saksi dalam perkawinan 

merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; (2) Setiap perkawinan harus disaksikan 

oleh dua orang saksi”. 

                                                 
32

Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan 

Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 

Ed. I,  h. 329 
4
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana 2009), h. 59. 
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 Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan akan menimbulkan 

banyak akibat hukum, seperti waris-mewaris, hak asuh anak dan lainnya. Oleh 

sebab itu, penulis beranggapan jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya saksi 

yang benar-benar mencukupi syarat sebagai seorang saksi pernikahan akan 

dikhawatirkan menimbulkan dampak yang buruk terhadap anak hasil pernikahan 

tersebut seperti tidak dapat pengakuan di mata hukum dan dapat menimbulkan 

hak warisnya hilang, maka akhirnya si anak tidak mendapatkan haknya sebagai 

ahli waris. 

 Berikut dalil pentingnya saksi dalam akad pernikahan, di antaranya: 

                     

                            

 

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah 

diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar”.(Q.S: at-Thalaq:2). 

 

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa saksi itu harus dihadirkan pada 

peristiwa yang menggunakan akad untuk mencapai kesepakatannya, tanpa 

terkecuali akad nikah. Meskipun ayat di atas tidak secara eksplisit menyebutkan 

adanya saksi tersebut dalam pernikahan, namun dapat dipahami makna yang 

tersirat dari ayat tersebut yakni melihat dari proses perkara perceraian timbul 

akibat putusnya pernikahan yang sebelumnya terikat, sehingga dengan fungsi 

yang sama saksi juga harus didatangkan pada akad pernikahan. 
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Menurut Imam Syafi’i, Hanafi dan Hambali bahwasanya pernikahan tidak 

sah kecuali dengan adanya saksi. Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh 

Imam Safi’I dan Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak 

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.
5
 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kesaksian dalam suatu 

akad pernikahan itu berperan penting yang mempengaruhi sahnya suatu 

pernikahan. Namun yang terjadi di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai 

Mandau Kabupaten Siak adalah menjadikan kedudukan kesaksian itu hanya 

sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam 

suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan 

yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang 

saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi. 

Selain itu juga masalah lainnya adalah penentuan seorang saksi yang akan 

bersaksi dalam akad nikah itu adalah pihak orang tua dari calon pengantin dimana 

dalam memilih atau menentukan seorang saksi tidak mempertimbangkan dan 

memperhatikan secara selektif syarat dan kriterianya, bahkan tidak sedikit 

masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasiq, 

seperti hampir tidak pernah terlihat melaksakan shalat fardhu, shalat jum’at, 

masuk bulan Ramadhan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban 

berpuasa. Dan yang lebih memperihatinkan ada sebagian masyarakat yang 

memilih saksi untuk pernikahan yakni orang-orang yang suka melakukan 

kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi. 
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Abdullah Zaki Aklaf, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 345. 
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Sehingga peranan saksi yang dipilih oleh orang tua atau keluarga tadi 

hanya sebatas formalitas atau bahkan pelengkap yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang 

berlaku. Dan pada akhirnya peran seorang saksi dalam masalah ini tidak dianggap 

hal yang penting dan dapat berpengaruh pada keabsahan akad perkawinan 

tersebut. 

Berikut hasil wawancara penulis dengan subjek penelitian yakni orang tua 

pengantin selaku yang menetapkan saksi yang tidak memenuhi syarat (adil) dalam 

pernikahan: 

Menurut Nantan: “saya memilih Ujang dan Rojali sebagai saksi dalam 

pelaksanaan akad nikah putri saya adalah dikarenakan mereka tetangga dan teman 

dekat saya. Saya anggap mereka cukup masuk kategori untuk menjadi saksi 

karena mereka laki-laki yang baligh”.
6
 

 

Menurut Alul: “pada saat pernikahan anak saya di rumah, saya memilih 

Imul teman saya untuk menjadi saksi. Disamping dapat menghemat biaya nikah 

saya memilih Imul dikarenakan saya dekat sama dia dan saya percaya. Kendati 

teman saya itu jarang shalat. Jangan kan shalat lima waktu, shalat jum’at pun 

kalau pun ada cuma sekali dalam sebulan”.
7
 

 

Beradasarkan kutipan wawancara diatas dapat dipahami bahwasanya 

pemahaman masyarakat setempat umumnya dan subjek penelitian khususnya 

menjadikan kedudukan kesaksian dalam pernikahan hanya sebatas formalitas 

semata tanpa meninjau kelayakannya untuk menjadi saksi yang sah berdasarkan 

hukum Islam yang mana semata-mata demi keabsahan akad nikah. 

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena 

menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut 

                                                 
6
Nantan (Subjek Penelitian), Wawancara di Desa Muara Kelantan Tanggal 31 Juli 2017. 

7
Alul (Subjek Penelitian), Wawancara di Desa Muara Kelantan Tanggal 31 Juli 2017. 



 

 

 

 

6 

kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari 

anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan 

keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah 

dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo.
8
 Imam Syafi’i, Hanafi dan 

Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi.
9
  

 

Dengan adanya kasus-kasus seperti inilah yang menjadi alasan serta yang 

menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: ” SAKSI 

FASIQ DALAM KEABSAHAN AKAD NIKAH DITINJAU MENURUT 

FIQH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DESA MUARA KELANTAN 

KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan 

ini lebih difokuskan kepada saksi yang tidak memenuhi syarat (adil) dalam 

keabsahan akad nikah di tinjau menurut fiqh munakahat di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penetapan saksi yang tidak memenuhi syarat (adil) dalam 

keabsahan akad nikah di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak? 

                                                 
8
Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), h. 146. 

9
Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, terjm. 

Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 447. 
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2. Apa yang melatar belakangi ditetapkannya saksi yang tidak memenuhi syarat 

(adil) dalam akad nikah di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak? 

3. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap penetapan saksi yang tidak 

memenuhi syarat (adil) dalam akad nikah di Desa Muara Kelantan Kecamatan 

Sungai Mandau Kabupaten Siak? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan saksi yang tidak memenuhi 

syarat (adil) dalam keabsahan akad nikah di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

b. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi ditetapkannya saksi yang 

tidak memenuhi syarat (adil) dalam akad nikah di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap 

penetapan saksi yang tidak memenuhi syarat (adil) dalam akad nikah di 

Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun sebagai kegunaan penelitian ini ialah: 

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Sebagai bahan masukan pemikiran tentang saksi fasiq dalam keabsahan 

akad nikah di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak. 

c. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah khasanah 

bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Dikarenakan penulis ingin 

mengetahui lebih dalam bagaimana masyarakat desa tersebut menilai arti dari 

suatu pernikahan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek
10

 dalam penelitian ini adalah orang tua serta keluarga 

mempelai wanita serta saksi yang tidak memenuhi syarat (adil). Sedangkan yang 

menjadi objek
11

 dalam penelitian ini adalah penetapan saksi yang tidak memenuhi 

syarat (adil) dalam akad nikah. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi
12

 dalam penelitian ini adalah 7 kasus yang menetapkan saksi 

yang tidak memenuhi syarat (adil) pada pernikahan. Dengan berdasarkan jumlah 

                                                 
10

Subjek adalah penunjukan satu kesatuan terentu baik individu maupun kelompok, lihat 

buku Irwan Suhartono, metode penelitian social, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke 

3, h. 57. 
11

Objek adalah perumusan masalah, lihat buku Irwan Suhartono, ibid., 
12

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis objek yang akan diteliti, lihat buku 

Irwan Suhartono, Ibid., 
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populasi tersebut maka penulis mengambil keseluruhan untuk dijadikan 

sampelnya yaitu 7 kasus dengan menggunakan teknik total sampling. 

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 

a. Sumber data primer
13

 yaitu data yang penulis peroleh dari orang tua dan 

keluarga pengantin, para saksi yang tidak memenuhi syarat (adil), ketua 

RT dan RW, serta Kepala KUA dan staff di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

b. Sumber data sekunder
14

  yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-

buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 
15

yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung 

tentang saksi yang tidak memenuhi syarat (adil) dalam pernikahan di Desa 

Muara Kelantan Kecamatan sungai mandau Kabupaten Siak. 

b. Wawancara
16

 yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan 

mewawancarai para pihak yang ikut serta sebagai yang menetapkan saksi 

yang tidak memenuhi syarat (adil)  dalam pernikahan. 

                                                 
13

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 

perorangan, lihat buku Husen Umar, Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo persada 2005), h. 42 
14

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer maupun pihak lain, , Ibid.,  
15

Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1996), cet ke 7, h. 125 
16

Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social 

Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed.1, cet ke 1, h. 14  
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c. Studi pustaka yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan 

mengutip kutipan-kutipan dari referensi-referensi yang sesuai dengan 

penelitian penulis. 

6. Analisa Data 

 Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu 

menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas 

persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan 

data yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang 

masalah yang diteliti. 

7. Metode Penulisan 

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Deduktif 
17

yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam 

penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam 

penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran. 

c. Deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 

dianalisa. 

 

 

 

                                                 
17

Irwan Suhartono, Metode Penelitian Social, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 

cet ke 3, h. 35 
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F. Sistematika Penulisan 

 Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam 

penelitian, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika penulisannya  

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian yang berisi 

letak geografis dan geografis, sosial, ekonomi, mata pencaharian, 

pendidikan dan agama Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai 

Mandau Kabupaten Siak. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis yang berisi konsep 

kesaksian, konsep keadilan, dan konsep keabsahan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

bagaimana penetapan saksi yang tidak memenuhi syarat (adil) dalam 

pernikahan, apa yang melatarbelakangi ditetapkannya saksi yang tidak 

memenuhi syarat (adil) sebagai saksi dalam pernikahan, dan tinjauan 

Fiqh Munakahat terhadap penetapan saksi yang tidak memenuhi syarat 
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(adil) dalam keabsahan akad nikah di Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat 

setempat. 

 

 

 

 

 

 

 


