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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya sesuai di alam ini, 

baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya dalam 

keadaan berpasang-pasangan. Mengenai hubungan laki-laki dan perempuan 

untuk hidup bersama dapat diwujudkan melalui sebuah Perkawinan
1

. 

Perkawinan adalah sarana yang telah dijadikan  oleh Allah  SWT untuk 

berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara 

seorang laki-laki dan seorang wanita sebagaimana firmanNya:
2
 

                       

                   

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”. 

(QS.ar-Rum(30):21).
3
 

 

Perkawinan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut bersifat universal bagi seluruh 

umat Islam di Indonesia. Dalam Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan 

                                                             
1
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adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
4
. Perkawinan sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama yang dianutnya dan 

dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah. 

Suatu perbuatan hukum yang sah menurut Bagir Manan mengandung 

makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam 

perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya Perkawinan 

yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan 

bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat 

hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat 

timbulnya larangan Perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun 

anak yang dilahirkan akibat Perkawinan tersebut .
5
 

Dalam Bab 1 Pasal 2 ayat 2  Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

dijelaskan bahwa “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa 

Perkawinan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan nikah sebagaimana 

di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa “setiap Perkawinan 

harus dilansungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
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Agustus 2009, h. 2. 



 3 

Nikah, Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” 
6
. 

Akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti 

mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan karena itu, akta 

nikah dan pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti 

yang menentukan. Karena yang mentukan keabsahan suatu perkawinan adalah 

perkawinan menurut agama, maka demikian alat bukti perkawinan juga harus 

tidak bertentangan dengan agama.
7
 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-

galid ) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah 

tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, 

yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi 

perselisihan atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak 

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan 

akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang 

telah mereka lakukan 
8
.  
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Fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat perkawinan yang tidak 

dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak 

dicatatkan sering kali disebut nikah sirri. Pada awalnya pengertian nikah sirri 

itu ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin 

Khatab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang 

hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. 

Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas, yaitu termasuk perkawinan 

yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di 

KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam 
9
. 

Pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak akan 

mendapatkan akta nikah. Apabila kehidupan suami istri berlansung tanpa akta 

nikah, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 7 ayat (2) membuka 

kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah 

(penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan 

mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Itsbat nikah 

merupakan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan 

yang akadnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah secara agama 

akan tetapi belum sah secara negara. 

Itsbat  nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai 

hal-hal yang berkenaan dengan: 

                                                                                                                                                                       
 
9
  Neng Djubaidah, op. cit, h. 345. 



 5 

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

2. Hilangnya Akta Nikah 

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 

1 Tahun 1974. 

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
10

 

Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting apalagi di zaman yang 

modren saat ini, negara ditopang oleh sistem administrasi dan dokumen 

tertulis. Oleh karena itu keabsahan hukum negara saat ini ditentukan  oleh 

administrasi dan dokumen. Selain itu dengan adanya kebijakan pencatatan 

perkawinan, maka akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap suami, 

istri, anak serta pihak-pihak yang masih berkaitan dengan pernikahan tersebut. 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.
11

Adapun 

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang 

beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan 

Peradilan Negeri. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. 

Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit 
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2015), cet. ke-3, h. 43. 
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dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, 

keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang 

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan 

bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk 

mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh 

dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru akibat pemekaran wilayah, 

yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Kondisi 

objektif tutorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat 

para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari 

pengadilan
12

. 

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan 

kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang 

menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pendalaman 

dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut, sedangkan mereka 

merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal dikota-kota besar. Banyak 

permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum 

yang mereka hadapi seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan 

keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi 

masyarakat miskin (justice for the poor)
13

. 
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Efektivitas sistem peradilan dan penegakan hukum sangat erat 

kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. 

Pasalnya, semakin sulit sistem peradilan dan penegakan hukum, pemenuhan 

hak-hak dasar warga negara semakin jauh. Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Agama mengatakan bahwa sistem yang sulit dan berbelit-belit dapat menjadi 

faktor bagi pencari keadilan enggan untuk berurusan dengan hukum. Melihat 

permasalah ini Peradilan Agama pun melakukan terobosan demi menjangkau 

kelompok miskin dan kaum marjinal yang telilit kasus hukum keluarga. 

Terobosan yang dilakukan adalah sidang keliling.
14

 Sidang keliling merupakan 

sidang di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau 

sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah 

hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan.
15

 

 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tahun 2018  melaksanakan 

sidang keliling yang dimulai dari bulan Juli sampai bulan September. Sidang 

keliling tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018 yang dilaksanakan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur dengan menyidangkan 8 

perkara itsbat nikah. Sidang keliling selanjutnya pada tanggal 17 September 

2018 yang dilaksanakan di gedung MDA al-Munawarah Tanjung Betung 

Timur Kecamatan Rao Selatan dengan menyidangkan 10 perkara itsbat nikah, 

dan yang terakhir pada tanggal 25 Oktober 2018 di Aula Kantor Kecamatan 

Panti dengan menyidangkan 10 Perkara Itsbat nikah. Dan dari 28 pekara itsbat 
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nikah yang disidangkan di 3 kecamatan pada sidang keliling semuanya 

dikabulkan oleh majelis hakim.
16

 Adapun tempat untuk melaksanakan sidang 

keliling biasanya di kantor Kecamatan, kantor KUA atau tempat fasilitas 

umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor 

pengadilan. 

Namun sayangnya sidang keliling untuk setiap perkara tidak memiliki 

waktu yang banyak seperti sidang-sidang di Pengadilan Agama, sidang 

keliling hanya dilaksanakan selama satu hari sehingga menyebabkan kurang 

maksimalnya pertimbangan hakim dan para pihak dalam menyelesaikan 

perkara, mengingat banyaknya perkara isbat nikah yang diajukan oleh 

masyarakat. Selain itu, hukum acara yang digunakan sama dengan 

persidangan di kantor Pengadilan Agama,
17

 sehingga menyisakan beberapa 

problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam 

persidangan, tahap menjawab dan pembuktian. Pemanggilan pihak-pihak yang 

tidak hadir didalam sidang tetap mengacu kepada tata cara pemanggilan 

sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 

alasan ketidakhadiran para pihak dan problema lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan jawab-menjawab dan pembuktian yang membutuhkan waktu bagi 

para hakim untuk menilai kebenaran para pihak. 

Dengan minimnya waktu sidang keliling tersebut tidak mesti perkara 

selesai dalam sidang keliling, tetapi harus diselesaikan di Pengadilan Agama. 

Hal ini dikarenakan masih banyak tahapan yang harus dilalui dalam 
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 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dokumentasi, tahun 2018. 
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 Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING), op. cit, h. 6. 
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persidangan dari awal sampai akhir putusan, sehingga bagi pihak yang 

perkaranya tidak dapat diselesaikan dalam sidang keliling harus melakukan 

sidang kembali ke Kantor Pengadilan Agama. Karena lokasi Pengadilan 

Agama yang jauh hal tersebut tentunya akan menyulitkan bagi masyarakat, 

mengingat sidang keliling salah satu tujuannya untuk meringankan atau 

memudahkan bagi para pihak yang kurang mampu (justice for the poor).
18

 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian 

Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 

2018)” agar diketahui sejauh mana sidang keliling yang diadakan oleh 

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dapat mempermudah masyarakat untuk 

memperoleh kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang ada terutama  dalam perkara itsbat nikah. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap pada 

jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan ini hanya berkisar 

pada efektivitas sidang keliling dalam perkara itsbat nikah pada Pengadilan 

Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang 

keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara 

itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 

tahun 2018? 

3. Bagaimana efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara itsbat 

nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perkara itsbat nikah 

melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 

2018. 

b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan 

Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. 

c. Untuk menjelaskan efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian  

perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan 

wawasan di bidang hukum terutama ilmu pengetahuan dalam bidang 

Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan baru di kalangan 

masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal yang baru 

yang masih jarang diketahui orang. 

c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana 

Hukum (S.H) UIN SUSKA Riau. 

 

E. Studi Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian terkait efektivitas sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 

Tahun 2018. Berikut ini penelitian terkait yang penulis temukan diantaranya :   

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Khairuddin dan Julianda  yang 

berjudul “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap 

Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”. Jurnal ini 

meneliti tentang latar belakang pelaksanaan itsbat nikah keliling di Kabupaten 

Bireuen, dan bagaimana dampak pelaksanaan itsbat nikah keliling terhadap 

ketertiban pencatatan pernikahan di Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah 

keliling di Kabupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-

istri yang tidak memiliki buku nikah. Kemudian, dampak dari pelaksanaan 

itsbat nikah keliling dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan 

pengakuan hukum.
19

 

                                                             
19

 Khairuddin dan Julianda, Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap 

Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”, Samarah : Jurnal Hukum 

Keluarga dan Hukum Islam,( Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ar-Raniry, Vol. 1, No. 2, Juli-

Desember 2017). 
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Kedua, tesis yang ditulis oleh Nuril Farida Maratus S.H.I yang 

berjudul “ Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Yogyakarta Periode 2013-2014”. Skripsi ini meneliti tentang  penyelesaian 

perkara itsbat nikah dengan menganalisis putusan-putusan itsbat nikah dan 

dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah. Hasil 

penelitian tersebut adalah bahwa perkara itsbat nikah yang dikabulkan oleh 

hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta 

dilaksanakan sebelum berlakunya UUP.
20

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Rofi’i yang berjudul “Analisis 

Hukum Acara terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang 

Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan 

Kundur)” . Skripsi ini meneliti tentang hukum acara yang  digunakan dalam 

sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai 

Karimun. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum acara yang 

digunakan dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan 

Agama Tanjung Balai Karimun sama dengan hukum acara yang digunakan 

dalam persidangan biasa (litigasi reguler).
21

 Perbedaan penelitian ini dengan 

apa yang akan penulis teliti adalah penelitian ini hanya menganalisis hukum 

acara yang digunakan dalam sidang keliling, sedangkan penulis meneliti dan 

menganalisis segala aspek tentang sidang keliling termasuk hukum acara dan 

                                                             
20

 Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta 

Periode 2013-2014”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga, 2015). 

 
21

 Nur Rofi’i, Analisis Hukum Acara terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus 

Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur), Skripsi 

tidak diterbitkan, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum, 2015). 
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tentang kefektifan sidang keliling guna mengetahui sejauh mana pemenuhan 

tujuan sidang keliling. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan maka penulis 

menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling 

Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi 

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018) belum pernah dibahas karena 

tema penelitian tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah 

ada sebelumnya. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode 

yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. 

Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena : 

a. Pengadilan Agama  Lubuk Sikaping merupakan salah satu Pengadilan 

yang melaksanakan sidang keliling, di samping Pengadilan Agama 

lainnya. 

b. Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pelaksanaan sidang keliling 

pada penyelesaian perkara itsbat nikah terdapat masalah, karena tidak 

semua perkara  diselesaikan dalam sidang keliling tersebut, perkara 

yang tidak selesai harus disidangkan kembali di Kantor Pengadilan 

Agama Lubuk Sikaping. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim, panitera, 

petugas Pengadilan Agama dan pihak-pihak yang ikut dalam sidang 

keliling. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah penyelesaian 

perkara isbat nikah melalui proses sidang keliling. 

3. Populasi dan Sampel  

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petugas atau 

pengawai Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang bertugas dalam 

Pelaksanaan sidang keliling yang terdiri dari 1 Ketua Majelis, 2 Hakim 

Anggota, 1 Panitera, 1 Panitera Pengganti, 1 Juru Sita Pengganti dan 1 

Tenaga Adminisrasi, dari semua petugas tersebut semua penulis jadikan 

sampel dan pihak yang berperkara yang terdiri dari 28 pasangan suami 

isteri, karena banyaknya populasi pihak yang berperkara maka penulis 

mengambil 20% dari 28  pasangan suami isteri untuk penulis jadikan 

sampel yaitu 6 pasangan suami isteri. 2 pasangan suami istri dari 

Kecamatan Padang Gelugur, 2 pasangan dari Kecamatan Rao Selatan dan 

2 pasangan dari Kecamatan Panti. Berdasarkan data tersebut maka penulis 

mengambil sampelnya dengan metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang ditentukan oleh penulis sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

lansung oleh peneliti dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi 

yang bersangkutan. Data ini diperoleh lansung dari responden melalui 



 15 

hasil wawancara dengan tim pelaksana sidang keliling Pengadilan 

Agama Lubuk Sikaping, para pihak yang mengikuti sidang keliling 

yang diadakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018.   

b. Data Sekunder, data ini diperoleh dari dokumen atau arsip PA Lubuk 

Sikaping, peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan sidang keliling, artikel, buku maupun situs internet 

yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian 

perkara itsbat nikah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara lansung bagaimana proses penyelesaian perkara  

itsbat nikah melalui sidang keliling. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau 

lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau 

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab
22

. Dalam hal ini penulis 

lansung melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera dan pegawai 

yang mengikuti pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Lubuk 

Sikaping tahun 2018, serta pihak-pihak berperkara yang mengikuti 

sidang keliling tersebut. 

                                                             
22

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, h. 

91. 
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c. Dokumentasi 

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan-catatan, putusan pengadilan, transkip, 

buku-buku, surat kabar, majalah-majalah,artikel-artikel, media 

informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya
23

 yang 

berhubungan dengan pelaksanaan sidang keliling dalam perkara itsbat 

nikah. 

6. Analisis Data 

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu penulis akan memberikan gambaran dan 

mendeskripsikan pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama 

Lubuk Sikaping tahun 2018. 

7. Metode Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Deduktif, dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang 

bersifat umum, selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data 

yang khusus. 

b. Induktif, dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang 

bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi 

data yang umum. 

                                                             
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 1999), cet. ke-1, h. 236. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini menggambarkan latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi terdahulu, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA LUBUK 

SIKAPING 

  Pada bab ini menggambarkan tentang sejarah berdirinya 

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, visi dan misi Pengadilan 

Agama Lubuk Sikaping, tugas dan fungsi Pengadilan Agama 

Lubuk Sikaping, wilayah hukum/yuridiksi Pengadilan Agama 

Lubuk Sikaping, hakim, pegawai dan struktur kepengurusan 

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. 

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SIDANG KELILING 

ITSBAT NIKAH  

  Pada bab ini diawali pembahasan mengenai tinjauan umum yang 

pertama yaitu : pengertian dan dasar hukum sidang keliling, tujuan 

sidang keliling, bentuk sidang keliling, persiapan sidang keliling, 

pelaksanaan sidang keliling. Kemudian tinjuan yang kedua yaitu : 

pengertian dan dasar hukum itsbat nikah, syarat-syarat itsbat nikah, 

prosedur dan tata cara pengajuan dan pengesahan  perkara itsbat 

nikah. 
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BAB IV : EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA ITSBAT NIKAH DI 

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING. 

  Pada bab ini akan melakukan analisis pelaksanaan sidang keliling 

dalam penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama 

Lubuk Sikaping tahun 2018, penulis juga akan memaparkan faktor 

yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sidang keliling 

dalam penyelesaian perkara itsbat  nikah di Pengadilan Agama 

Lubuk Sikaping tahun 2018. Penulis juga menjelaskan efekivitas 

sidang keliling dalam penyelesaian perkara itsbat nikah di 

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan  

dari keseluruhan skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang 

terkait yaitu Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.  


