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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Nikah menurut bahasa mempunyai arti mengumpulkan, 

menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama (wath‟i).
1
 Dalam istilah 

bahasa Indonesia sering disebut dengan “kawin”. Dalam pasal I Bab I, UU 

perkawinan NO 1 tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai berikut:  

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa”.
2
 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. 

Ada juga yang mengartikan “suatu perjanjian atau aqad (ijab dan qabul) antara 

laki-laki perempuan untuk menghafalkan hubungan badaniyah sebagaimana 

suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang 

ditentukan oleh syariat Islam”.
3
Pernikahan merupakan salah satu asas pokok 

yang hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.
4
 

Pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 

turunan saja, tetapi pernikahan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 

pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, serta perkenalan 
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itu akan menjadi jalan buat bertolong-tolongan antara satu dengan yang 

lainnya.
5
 

Sedangkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan 

merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT, serta Allah telah 

menghalalkan hubungan tersebut melalui jalan akad nikah. Pergaulan antara 

laki-laki dan perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa 

keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun 

perempuan, bagi keturunan bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling 

keduanya. 

Aturan hukum pernikahan ini diperjelas dalam al-Qur‟an maupun 

hadits. Dalam al-Qur‟an surat an-Nur ayat 32:

Surat an-Nur ayat 32: 

ُ مِ  الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكىنُىا فُقََراَء يُْغنِِهُم َّللاَّ ْن َوأَْنِكُحىا األيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

ُ وَ   اِسٌع َعلِيمٌ فَْضلِِه َوَّللاَّ

 

Artinya:  “Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin 

dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka 

miskin, Allah kelak akan memberikan kecukupan kepada mereka 

dari rizqki-Nya dan Allah Maha luas (rizki-Nya) dan Maha tahu”.
6
 

 

Rasulullah SAW juga memerintahkan para pemuda yang belum 

menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah:  

 ُْْٔ َٜ هللاُ َع ُُ َسِض ب ََ ًْٚ فَيَقَُِٞٔ ُعْث َِ َع َعْبِذهللاِ بِ ٍَ  ْٜ ِش ٍْ ُْْج اَ َٜ هللاُ َعُْْٔ قَبَه : ُم تَ َسِض ََ ِْ َعْيقَ , َع

ُجَل َجبِسَٝتً َشببَّتً ؟ ىََعيَّ  ِّٗ ِِ : اَََل َُّض ََ ْح ُُ : َٝباَبَبَعْبِذاىشَّ ب ََ ثُُٔ فَقَبَه ىَُٔ ُعثْ َعُٔ َُٝحذِّ ٍَ  ًَ ُشَك َٖبفَقَب حَُزمِّ

ُه هللاِ َصيَّٚ  ْ٘ ِْ قُْيَج َراَك , ىَقَْذقَبَه ىََْبَسُس بَِّل , قَبَه : فَقَبَه َعْبُذهللاِ : ىَئِ ٍَ ِْ َص ٍِ َض  ٍَ ب ٍَ بَْعَض 
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 : ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ اََغضُّ ىِ )هللاُ َعيَ ْج , فَبَِّّٔ َّٗ ٌُ اْىبَبَءةَفَْيَٞخََض ُْْن ٍِ ِِ اْسخَطََع  ٍَ بَبِة  ْعَشَشاىشَّ ٍَ ْيبََصِش , َٝب

َِٗجبء   ُ ىَُٔ  ًِ فَبَِّّٔ ْ٘ ِٔ بِبىصَّ ْٞ ٌْ َْٝسخَِطْع فََعيَ ِْ ىَ ٍَ َٗ ُِ ىِْيفَْشِج ,  اَْحَص  (, سٗآ اىبخبسٙ.َٗ

Artinya: “ „Alqamah ra. Berkata, Aku berjalan bersama Abdullah di Mina, 

lalu ia ditemui oleh Utsman r.a. Kemudian Ustman berdiri bersama 

Abdullah sambil berbincang-bincang dengannya.Ustman bertanya 

kepada Abdullah, ‟Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kau ingin 

kami menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih mudah 

agar wanita tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa 

lalumu?Abdullah menjawab, „Jika kau katakan itu. Maka sungguh 

Rasulullah SAW, bersabda kepada kami,‟ Hai para pemuda! 

Barang siapa diantara kalian mampu untuk menikah, maka 

menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih 

memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang 

belum mampu menikah, maka puasalah Karena berpuasa itu 

baginya pencegah dari nafsu syahwat.”  Riwayat Bukhori.
7
 

 

Pernikahan menurut Islam mempunyai suatu nilai ibadah. Maka dari 

itu perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi 

agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Syarat sah perkawinan 

adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang 

dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum, 

sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat 

berlaku. Sesuai pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan 

itu, dan ayat 2, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.
8
 

 

 

                                                             
7
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Muhammad Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Terj, Elly Lathifah, Jakarta: Gema 

Insani press, 2005), cet. ke- 1, hal. 374. 
8
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Adapun rukun pernikahan itu adalah:  

1. Calon Suami  

2. Calon Isteri  

3. Wali nikah 

4. Dua orang saksi dan  

5. Shighat ijab dan qabul
9
 

Unsur-unsur diatas harus terpenuhi supaya pernikahan dianggap sah 

dan diakui secara hukum. Salah satu dari rukun nikah itu adanya seorang wali. 

Jadi, dalam hal ini pernikahan akan sah apabila adanya seorang wali.  

Wali secara umun adalah seseorang yang karena kedudukannya 

berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad 

perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dalam suatu akad nikah.
10

        

Keberadaan seorang wali secara umum adalah suatu yang mesti dan 

tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu 

ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama 

secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan 

sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula 

sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan 

tersebut.
11

 

                                                             
9
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hal. 45- 46 
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Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada pernikahan kecuali 

adanya wali dan syarat menjadi wali sebagai berikut: 

1. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: 

ِْ َعبئَِشتَ  َع َشأٍَة ََّنَحْج بَِغِْٞش َٗ ٍْ ب اِ ََ ِ صيٚ هللا عيٞٔ ٗسيٌ ) أَُّٝ َْْٖب قَبىَْج : قَبَه َسُسُ٘ه هللَاَّ ُ َع َٜ هللَاَّ َسِض

ُِ اْشخَ  ِ ِْ فَْشِجَٖب, فَإ ٍِ ب اِْسخََحوَّ  ََ ُْٖش بِ ََ ُْ َدَخَو بَِٖب فَيََٖب اَْى ِ , فَإ ىَِِّٖٞب, فََِْنبُحَٖب بَبِطو  َٗ  ُِ ُُ ََجُشٗا فَبىسُّ إِْر ْيطَب

َّٜ ىَُٔ ( ىِ َٗ ِْ ََل  ٍَ  ُّٜ ىِ َٗ   ٌُ اْىَحبِم َٗ  َُ ُِ ِحبَّب اْب َٗ اَّتَ ,  َ٘ َحُٔ أَبُ٘ َع َصحَّ َٗ  , َّٜ  أَْخَشَجُٔ اَْْلَْسبََعتُ إَِلَّ اىََّْسبئِ

 

Artinya:  Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perempuan yang 

nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-

laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin 

untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika 

mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi 

wanita yang tidak mempunyai wali. ”Dikeluarkan oleh Imam 

Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, 

Ibnu Hibban, dan Hakim”.
12

 

 

2. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: 

َْٝشةَ سضٜ هللا عْٔ قَبَه : قَبَه َسُسُ٘ه  ِْ أَبِٜ َُٕش ْشأَةَ, ٗع ََ ْشأَةُ اَْى ََ ُج اَْى ِّٗ ِ صيٚ هللا عيٞٔ ٗسيٌ ) ََل حَُض هللَاَّ

ْشأَةُ َّْفَسَٖب ( ََ ُج اَْى ِّٗ ََل حَُض ِسَجبىُُٔ ثِقَبث    َٗ َٗ  , ُّٜ اَىذَّاَسقُْطِْ َٗ  , ْٔ بَج ٍَ  ُِ آُ اِْب َٗ  .َس

 

Artinya:  “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perempuan tidak 

boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula 

menikahkan dirinya. Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni 

dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya”.
13

 

 

3. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

ُ َعَْْٖب عبئشتعِ  َٜ هللَاَّ ُّ سس٘ه هللا َسِض ْٛ َعْذه قبه ) صيٚ هللا عيٞٔ ٗسيٌ ا َِٕذ َشب َٗ  ٍّٜ ىِ َ٘ بِ َّنبَح اَِلَّ ( ََلِ

 سٗآ ابِ حبّبُ

Artinya: “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak sah nikah, 

                                                             
12

Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jilid II, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994), 

hadist no.2083, hal. 192; Khalil Ahmad, Bazlul Majhud fi Halli Abi Daud, Jilid 10, (Bairut-

Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2007), hadist no. 2082, hal. 50. 
13

Abu Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Jilid I, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 

th), hal. 110; Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulughul Maram min „Adillatil Ahkam, (tt, al-Haramain, th), 

hadits no.16, hal. 212. 
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kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang „adil. Riwayat 

Ibnu Hibban”.
14

 

 

Syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah salah satunya kehadiran 

wali. Bahwa wali merupakan orang yang menikahkan secara langsung  

pernikahan. Dengan demikian, wali boleh menikahkan dengan beberapa 

syarat, yaitu: 

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak 

berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang 

melakukan akad. 

b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. 

c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk 

muslim. 

d. Orang merdeka. 

e. Berfikir baik. Orang yang terganggu fikirannya karena ketuaannya tidak 

boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 

maslahat dalam perkawinan tersebut. 

f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering 

terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan 

santun.
15

 

g. Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram, untuk haji atau umroh.
16

  

                                                             
14

Amir Alaiddin Ali, Shahih Ibnu Hibban, Jilid V, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1996), 

hadist no. 4077 cet. ke- 1, hal. 310; Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, Sunan as-Shaghir, Jilid II, 

(Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993), hadist no. 2494, hal. 15. 

 
15

Ibnu Qasim al-Ghazi, Ibrahim al-Bajuri, Hasyiah al-Bajuri, Jilid II, (tt, al-Haramain, 

th), hal. 101. 
16

Amir Syarifuddin, op. cit, hal. 76-78. 
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  Dari syarat „adil bagi seorang wali, terdapat ihktilaf yang panjang. 

Menurut mazhab yang kuat tidak boleh menjadi wali nikah, sama dengan 

menjadi wali dalam urusan harta. Disamping itu, karena sabda Rasulullah 

SAW: 

ِ صيٚ هللا عيٞٔ ٗسيٌ عِ ابِ عبّبط قبه: ْشِشذ) قَبَه َسُسُ٘ه هللَاَّ ٍُ  ٍٜ ىِ َ٘ بِ ( سٗآ اىبٖٞقََٚلَِّنبَح اَِلَّ  

 

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ia berkta, bahwa Rasulullah Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak ada nikah kecuali wali yang 

Mursyid. Riwayat Baihaqi”.
17

 

Karena orang fasik bisa membuat cacat kedudukan sebagai saksi, maka 

begitu pula dalam kedudukan sebagai wali, sama dengan sifat kebudakan. 

Terkecuali tuan yang fasik, tuan boleh mengawinkan budak perempuan 

sekalipun fasik karena ia mengawinkan sebab memiliki budak itu, bukan 

sebab kewalian. 

Menurut Imam Nawawi: Imam Ghazali pernah ditanya tentang 

kewalian orang yang fasik. Imam Ghazali berkata: Sebenarnya kalau kita 

mencabut kewalian orang yang fasik, kewalian itu pasti beralih kepada 

seorang hakim yang mengerjakan pekerjaan wali yang kita menuduhnya fasik 

pula. Jadi jika wali fasik tidak menjadi wali, tidak ada lagi wali selainnya. 

Kata Imam Nawawi: Apa yang dikatakan Imam Ghazali adalah baik. Maka 

seyogiaya mengamalkan pendapat tersebut.
18

 

                                                             
17

Muttaqin Abu Bakar Ahmad, al-Kubro, Jilid V, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, th), hal. 

124; Abu Muhammad al-Husein al-Baghuwi, Syarhussunnah, Jilid V, (Beirut-Libanon: Darul 

Kutub al-Ilmiyah, 2013), hadist no. 2257, hal. 37. 
18

Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Iman, 1993), cet. ke- 1, hal. 

107. 
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Mazhab as-Syafi‟i berpendapat orang fasik selain Imam A‟zdham 

(Kepala Negara) tidak berhak menjadi wali karena kefasikan itu merupakan 

kekurangan yang membuat persaksian tercela. Dan sebagian para ulama 

berkata: Orang fasik bisa menjadi wali. Pendapat pilihan Imam Nawawi 

sebagaimana Ibnu Shalah dan as-Subki, adalah fatwa Imam Ghazali bahwa 

kewalian tetap ditangan wali yang fasik jika sekiranya dipindah-tangankan 

malah dipegang hakim yang fasik.
19

 Bila wali fasik itu bertaubat dengan 

taubat Shahih maka dengan dengan seketika itu juga bisa mengawinkan, 

menurut pendapat yang dipedomi oleh guru kita (Abu Ishaq asy-Syirozi) 

sebagaimana ulama selain beliau. Tapi menurut pendapat dua guru kita (Imam 

Nawawi, Rofi‟i) adalah bahwa belum bisa mengawinkan kecuali setelah is-

Tibra‟(selama satu tahun) dan pendapat ini dipedomi oleh as-Subki.
20

 

Sudah jelas, bahwasanya mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa syarat 

wali itu harus „adil. Akan tetapi masih banyak lagi para wali perempuan yang 

ingin menikahkan anak putrinya tidak faham tentang syarat ini. Padahal sudah 

tentu wali yang „adil adalah syarat sahnya pernikahan. Kalaulah pernikahan 

tidak sah maka yang dilakukan oleh anak putri mereka adalah perzinaan. 

Di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan mayoritas 

beragama Islam. Masyarakat di kelurahan ini, menimba ilmu kepada guru atau 

ustadz mulai dari dulu sampai sekarang. Mereka kebanyakan memperoleh 

                                                             
 19

Abu Bakar al-Masyhur, Hasyiah I‟anatutthalibin, Jilid III, ( Jeddah, al-Haramain, th), 

hal. 305; Zainuddin, Fathul Mu‟in, (Terj, Aliy As‟ad, Yogyakarta: Menarakudus,1979), cet. ke-1, 

hal. 43-44. 
20

Ibid, hal. 44. 
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kajian-kajian ilmu bermazhab Syafi‟i. Mazhab inilah yang biasanya menjadi 

rujukan masyarakat tersebut terlebih di dalam menjalankan syari‟ah Islam. 

Akan tetapi, berdasarkan observasi kuesioner serta wawancara penulis, 

sebagian masyarakat masih mengengerjakan yang dilarang oleh syara‟, seperti 

mengekalkan dosa kecil dan ada juga yang melaksanakan dosa besar yang 

menimbulkan syarat perwalian seseorang itu gugur. Diantaranya, 

meninggalkan shalat dengan sengaja, meminum minuman khomar, 

memfitnah, dan ghibah. Dari perbuatan ini, seorang wali tidak memenuhi 

syarat akan kewaliannya, dan masyarakat kurang memperhatikan syarat „adil 

pada pernikahan. 

Berdasarkan penjelasan ini, menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji 

mengenai metode istinbath Mazhab Syafi‟i mengenai perkawinan yang sah 

dengan wali  yang „adil,  sehingga akan dapat diketahui bagaimana pendapat 

Mazhab Syafi‟i tentang wali „adil sebagai syarat sah dalam akad nikah dan 

bagaimana penerapannya di masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan, 

Kecamatan Kotanopan. Inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini 

dengan judul: “Penerapan Konsep Wali ‘Adil pada Perkawinan menurut 

Mazhab Syafi’I di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa 

permasalahan pokok dalam skirpsi ini adalah mengapa syarat wali „adil dalam 

pernikahan di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan tidak 
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diterapkan?. Untuk menjawab masalah pokok diatas ada hal-hal yang perlu 

diketahui: 

1.  Bagaimana pendapat Mazhab Syafi‟i tentang wali „adil sebagai syarat 

sahnya akad nikah?  

2.  Apakah faktor-faktor yang menyebabkan persyaratan wali „adil tidak 

diterapakan pada pernikahan di Kelurahan Pasar Kotanopan? 

3.  Bagimana analisa Hukum Islam tentang wali „adil pada pernikahan di 

Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a.  Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi‟i tentang wali „adil sebagai 

syarat sahnya akad nikah. 

b.  Untuk mengetahui penerapan wali „adil sebagai syarat sahnya akad 

nikah pada Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan. 

c.  Untuk mengetahui analisa Hukum Islam tentang wali „adil pada 

pernikahan di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan. 

2.  Manfaat Penelitian 

a.  Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi penulis pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah. 

b.  Sebagai sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis 

menuntut ilmu. 

c.  Untuk menambah ilmu dan pengalaman bagi penulis sendiri. 
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d.  Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat Kelurahan 

Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan. 

 

D. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitianlapangan (field 

research) dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan 

untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi dan kuesioner. 

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, 

yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai penerapan 

Mazhab Syafi‟i tentang wali „adil sebagai syarat sahnya akad nikah pada 

kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan dan analisa hukum 

Islam tentang wali „adil sebagai syarat sahnya akad nikah. 

2.  Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Kelurahan Pasar Kotanopan,Kecamatan 

Kotanopan. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a.  Subjek penelitian ini adalah Masyarakat yang menjadi wali nikah di 

tahun 2015dan „alim ulama yang bertempat tinggal di Kelurahan Pasar 

Kotanopan, Kecamatan Kotanopan. 

b.  Objek penelitian ini adalah penerapan Mazhab Syafi‟i tentang wali adil 

sebagai syarat sahnya akad nikah pada Kelurahan Pasar Kotanopan, 
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Kecamatan Kotanopan dan analisa Hukum Islam tentang wali „adil 

sebagai syarat sahnya aqad nikah. 

4.  Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi
21

 dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat yang menjdi wali nikah ditahun 2015 berjumlah 27 

orang dan alim ulama yang berada di Kelurahan Pasar Kotanopan, 

Kecamatan Kotanopan. 

Adapun Sampel dalam penelitian ini, mengingat jumlahnya yang 

sangat sedikit maka penulis mengambil keseluruhannya, dengan teknik 

total sampling. 

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan 

dengan responden. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang 

diajukan kepada seluruh masyarakat yang menjadi wali nikah ditahun 

2015dan „alim ulama yang berada di Kelurahan Pasar Kotanopan, 

Kecamatan Kotanopan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, 

dengan menelaah buku-buku yang berkaitan langsung dengan 

                                                             
21

 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan opyek dengan ciri yang sama.lihat 

Bambang Sunggono, Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2005), cet. ke-

7, hal. 118. 
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pendapat-pendapat ulama Mazhab Syafi‟i dan tulisan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

6.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Observasi
22

 yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana 

pandangan masyarakat yang menjadi wali nikah ditahun 2015 dan 

„alim ulama yang berada di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan 

Kotanopan tentang wali „adil dan pengapliksiannya di Kelurahan 

tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b. Wawancara
23

 yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab 

dengan masyarakat yang menjadi wali nikah ditahun 2015 dan „alim 

Ulama yang berada di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan 

Kotanopan. 

c. Kuesioner yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden 

dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawabannya. 

d. Studi pustaka yaitu pengambilan buku-buku refrensi yang ada 

kaitannnya dengan persoalan yang diteliti. 

 

                                                             
22

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna 

penjajangan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri 

demografi dan gambaran umum dari populasi.lihat Bambang Sunggono, ibid, hal.213. 
23

Wawancara yaitu Tanya jawab yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang 

disusun oleh suatu daftar pertaanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu.Lihat Hasnah 

Faizah,Menulis Karangan Ilmiah, (Pekanbaru: cendikia Insani,2011), cet. ke-1, hal.74. 
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7.  Teknik Analisa Data 

Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan kuesioner. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan 

dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang 

jelas, singkat dan rinci. 

Data penelitian ini dianalisis dengan penelitian induktif yakni, 

penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat 

umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah metode 

yang digunakan tokoh masyarakat dan „alim ulama yang berada di 

Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan dengan mengikuti 

Mazhab Syafi‟I berbeda dengan penerapannya oleh masyarakat ketika 

terjadi perwalian dalam akad nikah serta bagaimana tinjauan Hukum Islam 

terhadap metode tersebut. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan 

yang berkorelasi. 

Bab pertama yaitu Pendahuluan, berisi Pendahuluan yang meliputi 

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penlitian, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang pernikahan dan wali dalam 

pernikahan menurut konsep mazhab Syafi‟I, berisi pengertian nikah, dasar 

hukumnya, rukun dan syarat nikah, wali dalam akad nikah, pengertian dan 
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dasar hukum wali, syarat wali dan pendapat mazhab Syafi‟I tentang wali adil 

dalam akad nikah. 

Bab ketiga yaitu penerapan konsep wali adil sebagai syarat sah akad 

nikah di kelurahan pasar kotanopan, kecamatan kotanopan, berisi pemahaman 

masyarakat tentang rukun dan syarat nikah, pemahaman masyarakat tentang 

wali adil dan faktor-faktor yang menyebabkan persyaratan wali adil tidak 

diterapkan  pada pernikahan di kelurahan pasar kotanopan kecamatan 

kotanopan. 

Bab empat yaitu analisis terhadap pendapat Mazhab Syafi‟i tentang 

wali adil sebagai syarat sah akad nikah, berisi metode istinbat hukum mazhab 

syafi‟I tentang wali adil dalam akad nikah, analisis mazhab syafi‟I tentang 

wali adil sebagai syarat sah akad nikah dan tinjauan hukum terhadap wali adil 

dalam pernikahan dikelurahan pasar kotanopan, kecamatan kotanopan. 

Bab kelima yang merupakan penutup berisi tentang kesimpulan, saran-

saran dan penutup. 


