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ABSTRAK 

 

Innama, Studi Kasus Pelaksanaan Nikah Dibawah tangan di Desa 

Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.. Praktik nikah dibawah 

tangan masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi 

ajang perdebatan di masyarakat. Kebanyakan praktik nikah dibawah tangan 

dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun 

tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan dibawah tangan ini dilakukan 

oleh orang-orang yang memahami akan hukum. Bagi sebagian masyarakat 

yang masih awam akan hukum menganggap nikah dibawah tangan sebagai 

jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah 

dilakukan menurut Agama, hanya saja tidak dicatatkan kepada pegawai 

pencatat nikah dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga 

tidak mempunyai bukti aotentik. Padahal jika mereka tahu dan sadar akan 

hukum bahwa pernikahan dibawah tangan ini akan banyak memunculkan 

persoalan-persoalan yang kelak mungkin terjadi bukan hanya pada isteri 

tetapi terhadap anak yang dilahirkanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Dalam kehidupan 

keluarga masyarakat Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, 

mayoritas masyarakatnya masih banyak yang menganut sistem keluarga 

agamis. Karena berdasarkan pengamatan penyusun, fenomena selama ini 

yang ada di dalam lapangan adalah bahwa setiap kali terjadi perkawinan 

masyarakat Desa Plangitan masih saja melakukan pernikahan dibawah 

tangan. Masyarakat merasakan adanya pernikahan dibawah tangan sebagai 

fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah 

menganggap nikah dibawah tangan adalah suatu kewajaran, karena menurut 

mereka nikah dibawah tangan lebih baik daripada berbuat zina. Faktor utama 

terjadinya nikah dibawah tangan adalah atas permintaan orang tua karena 

agar terhindar dari perbuatan zina, 

Ironinya, pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh, 

Kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi di Plangitan sosok 

seorang Kyai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, yang 

mengakibatkan masyarakat menganggap Kyai sebagai orang suci di mana 

setiap perkataannya harus dipatuhi demi mendapatkan barokah. Berdasarkan 

pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan 

mengkajinya lebih lanjut. 

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Plangitan yang 

melakukan praktek nikah Dibawah tangan berdasarkan dari hasil analisa 

penulis di wilayah Desa Plangitan. yang pertama adalah Karena tidak 

mendapat restu dari orang tua disebabkan status pasangannya sudah beristeri, 

kedua Karena perimbangan kerja sebagai PNS, dan yang ketiga Karena hamil 

diluar nikah akibat zina. 
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MOTTO 

Barang siapa yang bersungguh – sungguh, maka ia akan mendapatkan 

 



 

ix 
 

 

PERSEMBAHAN 

Penulis sebenarnya sangat-sangat menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi 

ini, tidak mungkin akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan dan kerjasama 

antara pihak pihak yang berperan di dalamnya.Oleh karena itu, pada kesempatan 

ini, dengan penuh perasaan yang paling tulus dan dalam penulis sampaikan 

ucapan terima kasih yang se dalam dalamnya kepada: 

1. Kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan 

material maupun spiritual serta selalu mendoakan tanpa henti-hentinya di 

setiap langkah. 

2. Segenap sanak family yang selalau ada dalam suka dan duka, senyum dan 

tawa yang mana mereka selalu memberi spirit dan semangat kepada saya 

agar senantiasa tiada henti-hentinya untuk menuntut ilmu dan 

menyelesaikan study serta menularkan dan mengamalkan apa yang telah 

saya dapat di jenjang pembelajaran agar ilmu tersebut bisa bermanfaat dan 

menjadi amal jariyah yang selalu mengalir pahalannya sampai kelak nanti. 

3. Dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada Saya mulai dari Semester 

Satu ( I )  hingga selesai hususnya Dosen pembimbing yang telah  

meluangkan waktu serta mencurahkan tenaga dan pikiran dalam 

membimbing memberikan arahan demi kebaikan dalam penyusunan 

skripsi. 

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati selaku atasan 

langsung, beliau selalu mendorong agar segera menyelesaikan 

perkuliyahan secepat mungkin demi untuk meniti karir dan jenjang 

kepegawaian dan bisa mengikuti Penyesuaian Ijasah. 

 



 

x 
 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL ............................................................................................................ i 

PENGESAHAN ................................................................................................ ii 

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................... iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................................... iv 

ABSTRAK ........................................................................................................ v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi 

MOTTO ........................................................................................................... viii 

PERSEMBAHAN ............................................................................................. ix 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... x 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah …………………………………… 1 

B. Rumusan Masalah …………………………………………. 6 

C. Tujuan Penelitian ………………………………………….. 6 

D. Telaah Pustaka …………………………………………….. 6 

E. Metode Peneletian ………………………………………… 16 

F. Sistematika Penulisan ……………………………………... 19 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI 

A. Pengertian Pernikahan ……………………………………. 20 

B. Tujuan Pernikahan ………………………………………... 24 

C. Rukun, Syarat, dan Himahnya Perkawinan ………………. 25 

D. Pengertian Nikah Dibawah tangan..………………………. 34 



 

xi 
 

E. Nikah Dibawah tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang ................................................................................. 35 

 

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA PLANGITAN KECAMATAN 

PATI KABUPATEN PATI SERTA PELAKSANAAN NIKAH 

DIBAWAH TANGANDI DESA PLANGITAN 

A. Kondisi Geografis 

1. Letak Wilayah ………………………………………… 44 

2. Luas Wilayah …………………………………………. 44 

B. Demografi 

1. Kependudukan ………………………………………... 45 

2. Perekonomian ………………………………………… 45 

3. Pendidikan ……………………………………………. 46 

4. Keadaan keagamaan ………………………………….. 48 

 

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH  

  SIRRI 

A. Pelaksanaan Nikah Dibawah tangan Di Desa Plangitan 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati …………………………. 50 

B. Dampak Praktek Pernikahan Dibawah tangandi Desa 

Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ………………. 53 

C. Analisa Tentang Realitas Nikah Dibawah tanga………… 54 

 

 



 

xii 
 

 

BAB V : PENUTUP 

A. Kesimpulan ……………………………………………... 61 

B. Saran-saran ………………………………………………63 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


