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ABSTRAK 

RATNASARI, FRIDA. 2019. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik 

Nikah Dalam Pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(Studi Kasus Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, 

M.H.I. 

 

Kata Kunci: LDII, Proses Perjodohan, Nikah Dalam, Sosiologi Hukum. 

 

Dalam sebuah pernikahan, hal utama yang harus dipenuhi adalah syarat 

dan rukun, baik syarat secara agama maupun negara. Secara agama yaitu 

berkaitan dengan tidak terhalangnya pernikahan dan rukun yang harus dipenuhi 

untuk pelaksanaan akad dan secara negara yaitu pernikahan harus disaksikan 

oleh PPN agar bisa tercatat dan diakui. Apabila kedua syarat dan rukun tersebut 

telah terpenuhi maka pernikahan dikatakan sah baik secara agama maupun 

negara. Namun, LDII sebagai salah satu ormas di Indonesia mempunyai tatanan 

pernikahan yang berbeda dari umumnya. Dalam proses perjodohan mereka 

mempunyai tim pernikahan yang bertugas untuk mengurusnya dan juga 

pelaksanaan nikah dalam, yaitu akad nikah yang dilangsungkan jemaah dengan 

kyai sebagai penghulu sebelum melakukan akad nikah di KUA. Tatanan 

pernikahan ini menjadi kebiasaan yang ditaati tanpa ada penentangan sedangkan 

sebenarnya melakukan akad satu kali di KUA saja sah secara agama dan negara. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pandangan 

sosiologi hukum terhadap proses perjodohan jemaah LDII Desa Sawoo? 2) 

Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik nikah dalam pada jemaah 

LDII Desa Sawoo?.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari informan dengan 

menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan 

mengklasifikasikan  data setelah dilakukan pengecekan keabsahan  data.  Data  

sumber tersebut kemudian di analisis dengan sosiologi hukum  yang  terfokus 

pada teori fugsionalisme struktural dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat LDII Desa Sawoo 

merupakan masyarakat tipe konsensus yang didasarkan pada kesamaan kultur, 

kaidah, kepercayaan dan harapan serta masyarakat terpadu dalam keadaan stabil 

dan memfungsikan pengorganisasian sebagai pelaksana integrasi sosial. Menurut 

sosiologi hukum masyarakat LDII desa Sawoo tetap melaksanakan nikah dalam 

adalah karena dipengaruhi oleh sistem budaya, sosial, organisme biologis, dan 

kepribadian, dan proses perjodohan yang diberlakukan masyarakat LDII desa 

Sawoo adalah upaya untuk menjaga sistem yang berkembang menjadi norma 

yang stabil di masyarakat karena adanya 4 syarat fungsi yang dipenuhi yaitu 

Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Lantency sehingga sistem tersebut 

tetap hidup dan berlangsung dengan baik untuk mencegah konflik. 



iii 

 



iv 
 



v 

 
 

 

 

 

 

 



vi 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT 

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan 

hidupnya.
1
 Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 1 sebagi berikut: 

                   

                       

          

 

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”
2
 

 

Dengan demikian hidup berpasangan merupakan fitrah yang telah 

ditetapkan Allah sejak penciptaannya. Oleh karena itu dibentuklah syariat 

Islam sebagai pengaturan dalam pelaksanaannya, sehingga hubungan 

antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan 

kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. 

                                                           
 

1
 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 

2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 345. 
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Menurut kitab klasik dari ulama Syafi’iyah pernikahan adalah akad 

atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 

kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-h}a  atau za-wa-ja. Sedangkan 

menurut fikih adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria 

dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua 

belah pihak, yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah 

ditetapkan oleh syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, 

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai 

teman hidup dalam rumah tangga.
3
 

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai pernikahan tidak hanya 

berasal dari kitab fikih saja tertapi juga terdapat hukum normatif  yang 

mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai: 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebgai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 1974 

tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi 

lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat 

menambah penjelasan, dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 2 

sebagai berikut: 

                                                           
3
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. 

(Bandung: Pustaka Setia, 2008) 14. 
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“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu 

akad yang sangat kuat atau mitsa<qan ghali<dzan untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
4
 

Melihat rumusan perkawinan seperti tersebut di atas, maka pada 

dasarnya nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria 

dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu bentuk 

perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-

perjanjian perdata lainnya.
5
 Sama dengan ibadah lainnya, dalam 

perkawinan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi yang 

disebut dengan syarat dan rukun pernikahan. Pada garis besarnya syarat 

sah pernikahan itu ada 2 yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan 

tidak ada halangan untuk menikah dan akad nikahnya dihadiri para saksi.
6
 

Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:  

1. Adanya calon suami dan istri yang akan menikah; 

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita; 

3. Dua orang saksi; 

4. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh 

suami. 

Dalam undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara 

tentang rukun perkawinan tetapi hanya membicarakan syarat-syarat 

perkawinan, yang mana syarat tersebut tersebut lebih banyak berkenaan 

                                                           
4
 Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) 

5
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011) 174. 
6
Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, 63. 
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dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.
7
 Sedangkan dalam KHI secara 

jelas membicarakan rukun pernikahan yang terdapat dalam Pasal 14 yang 

keseluruhan sama dengan rukun yang ada di ketentuan fikih di atas. Dalam 

Pasal 2 ayat (1) UUP hanya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, serta dalam konteks Indonesia dalam Pasal 2 ayat (2) 

ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menjadikan peristiwa 

perkawinan itu menjadi jelas dan baik bagi yang bersangkuatan maupun 

pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi  dan 

termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu.
8
 

Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi 

beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak 

yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan 

dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
9
 

Indonesia sendiri bukanlah sebuah negara Islam, akan tetapi sangat 

dikenal sebagai negara yang kental dengan keIslamannya, hingga 

bermunculan organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang 

beragam. Dalam hal mengenai pelaksanaan perkawinan ada beberapa 

                                                           
7
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2009), 61. 
8
 Ibid., 184. 

9
 Ibid., 176. 
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organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tatanan perkawinan sendiri, 

salah satunya yaitu adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (selanjutnya dikenal dengan 

sebutan LDII) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang 

berkembang pesat pada saat ini. LDII adalah organisasi yang mempunyai 

banyak kegiatan-kegiatan yakni diantaranya, penataan kader, mengadakan 

group-group pengajian dan kegiatan lainnya.
10

 Penggagas dan penghimpun 

tertinggi pertama LDII adalah Al-Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir 

pada tahun 1951.
11

 Sebagai organisasi, LDII mempunyai misi untuk 

berdakwah kepada masyarakat luas dimana dakwah mereka ditunjukkan 

untuk mengembalikan Islam yang sudah  lama  terpecah menjadi  beberapa  

golongan. Semua  golongan itu tidak ada yang selamat kecuali satu, yakni 

yang  berpegang  pada  al-Qur’an dan Hadis. Mereka menjadikan Al-

Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam berdakwah sehingga tak jarang 

banyak masyarakat yang menganggap organisasi ini kaku dan tidak 

menerima landasan hukum lain selain Al-Qur’an dan Hadis. 

Selain itu LDII juga dianggap organisasi yang eksklusif karena 

mereka susah untuk ditemui. Di wilayah Indonesia sendiri sudah tersebar 

dari Sabang sampai Merauke, dan wilayah yang mempunyai anggota 

terbesar adalah Kediri, Jombang, dan Kertosono karena disitulah kota 

tempat awal munculnya LDII. Selain di kota tersebut aliran LDII juga 

telah tersebar dan banyak dianut oleh masyarakat di daerah bagian barat 

                                                           
10

 Fauzan, HasilWawancara, Ponorogo. 20 November 2018. 
11

 Hartono Ahmad Jaiz,  Aliran dan Paham Sesat di Indonesia (Jakarta Timur: Pustaka 

Al-Kautsar, 2002), 73 



6 
 

tempat munculnya LDII yaitu tepatnya di Kota Ponorogo. Di Kota 

Ponorogo sendiri LDII berkembang pesat dengan jumlah pengikut yang 

lumayan banyak terdapat di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo. Di Desa 

Sawoo terdapat pesantren yang menjadi basis pendidikan para jemaah 

LDII yang bernama Pondok Pesantren Imam Mursyid. 

Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Sawoo Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo pada kelompok anggota LDII, para jemaah 

LDII sangat menjunjung tingi nilai-nilai keagamaan, taat kepada aturan 

yang ada di dalam organisasi dan perintah-perintah pimpinan, yaitu 

terbukti dengan mereka melakukan pengajian kitab-kitab klasik secara 

rutin dan mereka akan melakukan sebaik mungkin, sesuai dengan 

kesadaran diri  berangkat kemasjid untuk melakukan pengajian. Selain 

pengajian umum, dalam hal mempersiapkan mengenai pernikahan di 

dalam LDII  terdapat pengajian yang di khususkan untuk para remaja usia 

menikah yang hanya membahas seputar pernikahan saja. Akan tetapi 

pembahasan seputar pernikahan juga kadang diselipkan di sela-sela 

pengajian-pengajian umum yang dilakukan oleh jemaah, sehingga para 

pengurus LDII telah mempersiapkan jemaahnya menuju jenjang 

pernikahan dari mulai pra remaja hingga mereka siap untuk menikah. 

Selain pengajian khusus remaja usia menikah, di dalam LDII juga 

terdapat sebuah tim khusus yang menangani masalah perkawinan, disebut 

dengan Tim Pernikahan. Tim tersebut berfungsi sebagai pengawas 

pernikahan, yaitu jika seorang anggota LDII yang akan menikah maka 
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harus melapor terlebih dahulu pada tim pernikahan,  jika tim pernikahan 

sudah menyeleksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar 

kafa >’ah  dengan calon pasangannya terhadap anggota yang mau menikah 

tersebut. Selain itu tim ini juga sebagai biro jodoh para jemaah karena jika 

ada jemaah yang sudah siap menikah atau sudah cukup umur dan belum 

mempunyai jodoh, maka tim ini akan berusaha mencarikan jodoh dengan 

memberikan pilihan atau langsung memilihkannya, jika cocok maka 

kemudian akan masuk ke tahap lamaran. Kemudian ketika memasuki pada 

tahap perkawinan ada sebuah kebiasaan yang harus dilakukan oleh jemaah 

LDII yaitu mereka biasa sebut dengan istilah nikah dalam atau pernikahan 

yang hanya dilakukan di depan kyainya sebelum menikah di KUA. Nikah 

dalam ini sifatnya privat, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang 

boleh mengikuti. Jadi sebelum mereka ke KUA, terlebih dahulu mereka 

melangsungkan nikah dalam dengan akad ijab qabul di depan kyai, setelah 

itu melakukan akad ijab qabul lagi di KUA.
12

 

Mereka menganggap bahwa nikah yang sah itu adalah nikah secara 

agama yaitu nikah dalam tersebut yang sesuai dengan ajaran Islam, 

sedangkan nikah di KUA hanya bersifat formalitas agar bisa mendapatkan 

buku nikah. Sehingga dapat diketahui bahwa para jemaah LDII melakukan 

dua akad yang sama. Mereka menganggap nikah ini sama dengan nikah 

siri. Di dalam fikih sendiri tidak dikenal dengan pengulangan akad tetapi 

yang ada adalah pembaharuan akad yang disebut dengan tajdi<dun nikah, 

                                                           
12

 Fauzan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 November 2018. 
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dan hal tersebut bisa dilakukan jika terdapat suatu alasan yang sah dan 

dapat dibenarkan secara syara’ mengapa harus dilakukan pembaharuan 

nikah, karena dalam pengertiannya sendiri pernikahan adalah akad yang 

sangat kuat (mitsa>qan ghali>dzan) sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

boleh untuk dipermainkan. 

Dalam konteks keIndonesiaan akad nikah yang sah adalah akad 

nikah yang sah menurut agama dan negara, karena agar membawa 

kemaslahatan bagi kedua belah pihak,
13

 sehingga dapat diketahui bahwa 

nikah siri juga tidak diakui adanya oleh negara. Akan tetapi,jika nikah siri 

tersebut sudah terlanjur terjadi maka cara melegalkannya tidak dengan 

melangsungkan akad baru di KUA akan tetapi ke Pengadilan Agama untuk 

mengajukan permohonan itsbat nikah. Melekatnya kebiasan ini berdampak 

pada masyarakat LDII Desa Sawoo diantaranya mereka lebih cenderung 

menganggap keabsahan pernikahan itu adalah hanya di depan amir 

dibanding dengan institusi yang disediakan pemerintah yaitu KUA. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan 

judul TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK 

NIKAH DALAM  PADA KALANGAN JEMAAH LEMBAGA DAKWAH 

ISLAM INDONESIA (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo). 

 

                                                           
13

 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an(Bandung: Mizan, 1998), 204. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, maka perlu 

penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Amir adalah pemimpin yang memerintah atau yang dipercaya 

mengetuai suatu pekerjaan. Di LDII amir adalah nama lain dari kyai. 

2. Kafa <’ah adalah seimbang, kesetaraan antar laki-laki dalam hal-hal 

tertentu ketika akan melangsungkan pernikahan. 

3. Manqul adalah proses pemindahan ilmu dari guru ke murid. 

4. Nikah dalam adalah akad nikah yang dilakukan para jemaah LDII 

sebelum menikah di KUA dengan kyainya sebagai penghulu. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan 

penelitian penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap proses perjodohan 

jemaah LDII di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik nikah dalam 

pada kalangan jemaah LDII di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap 

proses perjodohan jemaah LDII di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap 

praktik nikah dalam pada kalangan jemaah LDII di Desa Sawoo 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian diharapkan memberikan 

manfaat bagi semua pihak.  Adapun manfaat penelitian adalah berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan 

dalam bidang hukum yang berkaitan dengan praktik nikah dalam 

yang dilakukan oleh jemaah LDII, serta memberikan konstribusi 

ilmiah bagi Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam di 

IAIN Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

Memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat tentang 

bagaimana ragam perkawinan di Indonesia khususnya praktik 

nikah dalam yang dilakukan oleh kalangan jemaah LDII, serta 

dapat dijadikan acuan maupun referensi bagi pembaca umumnya. 

F. Telaah Pustaka 

Kajian yang membahas mengenai LDII sebenarnya telah banyak 

dilakukan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi maupun karya tulis yang 

lain dari berbagai perspektif dan pendekatan yang digunakan sebagai salah 

satu langkah untuk menambah pengetahuan dalam dunia Islam. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, ditemukan 
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beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang LDII diantaranya 

adalah: 

Pertama adalah skripsi Lailatul Maghfiroh dari Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2014 yang berjudul: Model 

Perkawinan Anggota Lembaga JemaahIslam Indonesia (Studi kasus Desa 

Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). Fokus 

pembahasan dalam skripsi ini adalah apa makna perkawinan dan 

bagaimana model perkawinan jemaah LDII di Desa Mojoduwur 

Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field 

research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan menurut 

jemaah LDII adalah ikatan suami dan istri yang keduanya saling 

mencintai, dan model perkawinannya adalah proses pencarian jodoh, 

mencari hari nikah, melakukan nikah dam dan melakukan nikah luar di 

KUA.
14

 Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah 

sama-sama membahas tentang LDII. Sedangkan Perbedaannya adalah 

skripsi ini membahas mengenai bagaimana model perkawinan pada 

jemaah LDII saja, sedangakan skripsi yang penulis tulis lebih spesifik 

pada praktik nikah dalamnya dengan analisis menggunakan teori sosiologi 

hukum. 

Kedua adalah skripsi Wawan Setiawan dari UIN Walisongo 

Semarang Tahun 2015 yang berjudul: Kafa<’ah dalam Perkawinan 

                                                           
14

 Lailatul Maghfiroh, “Model Perkawinan Anggota Lembaga Jamaah Islam Indonesia 

(Studi kasus Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang),” Skripsi (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015). 
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Menurut Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa 

Mojolawarman Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Fokus pembahasan 

dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat jemaah LDII di Desa 

Mojolawarman Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tentang kafa <’ah dan 

dasar hukum apa yang mereka gunakan. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan  (field 

research). Hasil dari penelitan ini adalah dalam hal mencari pasangan 

hidup mereka menitikberatkan pada sebuah golongan sebagai syarat 

kafa<’ah dan dasar hukum yang digunakan adalah Al-Qur’an Surah Ar-

Rum ayat 21 dan dikuatkan oleh hadis Bukhari Muslim.
15

 Persamaan 

skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas 

tentang LDII. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas 

konsep kafa <’ah para jemaah LDII sedangan dalam skripsi penulis ini 

membahas praktek nikahnya. 

Ketiga adalah skripsi M. Khoiril Anam dari IAIN Palangkaraya 

Tahun 2017 yang berjudul Kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi 

anggota LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Semantu Jaya Kabupaten 

Lamandau. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana kriteria 

dalam memilih pasangan hidup dan norma-norma apa saja yang dipakai 

oleh jemaah LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Semantu Jaya Kabupaten 

Lamandau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

dengan metode penelitian lapangan  (field research). Hasil dari penelitian 

                                                           
15

 Wawan Setiawan, “Kafa<’ah dalam Perkawinan Menurut Jemaah Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia di Desa Mojolawarman Kecamatan Gabus Kabupaten Pati,” Skripsi (Semarang: 

UIN Walisongo, 2015). 
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ini adalah dalam hal kriteria dalam memilih pasangan hidup bagi jemaah 

LDII adalah sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Hadis yaitu  lebih utama 

memilih yang sefaham atau seide dengan mereka.
16

 Persamaan skripsi ini 

dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang 

LDII. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang 

kriteria memilih pasangan bagi anggota LDII sedangkan skripsi penulis 

menekankan para praktek nikahnya. 

Keempat adalah skripsi Lailatul Komariyah dari Universitas Islam 

Negeri Surabaya Tahun 2018 yang berjudul: Analisis hukum Islam dan 

hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII di Desa 

Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Fokus pembahasan dalam 

skripsi ini adalah ketentuan hak perwalian nikah anggota LDII di Desa 

Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan analisis hukum Islam 

dan hukum positif  tentang hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon 

pengantin perempuan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode penelitian lapangan  (field research). Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa ketetapan hak perwalian anggota LDII di Desa 

Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah diutamakan dari 

jalur nasab ayah jika tidak ada maka beralih ke jalur nasab ibu jika tidak 

ada juga maka pindah ke wali hakim dan menurut hukum Islam 

disimpulkan bahwa imam 4 mempunyai perbedaan pendapat tentang 

penetapan wali nikah, menurut hukum positif ketentuan wali nikah secara 

                                                           
16

 M. Khoiril Anam, “Kriteria Dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota LDII di 

Desa Wonorejo Kecamatan Semantu Jaya Kabupaten Lamandau,” Skripsi (Palangkaraya: IAIN 

Palangkaraya, 2017). 
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hukum Islam dan undang-undang mendapatkan legitimasi secara implisit 

serta menurut KHI hak perwalian nikah hanya menetapkan garis keturunan 

laki-laki.
17

 Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah 

sama-sama membahas tentang LDII. Sedangkan perbedaannya adalah 

skripsi ini membahas tentang hak perwalian nikah para anggota LDII 

sedangkan skripsi penulis ini membahas tentang praktik nikahnya. 

Kelima adalah skripsi Sarifudin Zuhri dari Universitas Islam 

Negeri Surabaya Tahun 2018 yang berjudul Analisis hukum Islam 

terhadap proses perjodohan dan kriteria kafa <’ah dalam perkawinan 

anggota LDII Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah proses perjodohan dan 

penerapan konsep kafa<’ah oleh jemaah LDII di Desa Medaeng Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Hasil dari 

penelitian ini adalah dalam adanya proses perjodohan oleh Tim Pernikahan 

serta anggota LDII menganggap bahwa penerapan konsep kafa <’ah itu 

harus sesama golongan.
18

 Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang 

penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang LDII. Sedangkan 

perbedaannya adalah skripsi ini membahas proses perjodohan dan konsep 

                                                           
17

 Lailatul Komariyah, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak 

Perwalian Nikah Anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” Skripsi 

(Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018). 
18

 Sarifudin Zuhri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan Dan Kriteria 

Kafa <’Ah Dalam Perkawinan Anggota LDII Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo,” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018). 
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kafaah pada anggota LDII sedangkan dalam skripsi penulis membahasa 

praktik nikah dalam para anggota jemaah LDII. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan empirik menggunakan teori sosiologi hukum yaitu 

pendekatan yang menggunakan logika atau teori, baik klasik maupun  

modern untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di dalam 

masyarakat serta pengaruhnya. Jenis data dari penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang ditunjukkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang 

dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.
19

 Metode ini merupakan salah 

satu jenis penelitian yang digunakan untuk menemukan cara khusus 

dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat, 

karena responden yang dihadapi adalah masyarakat yang majemuk 

dan kelembagaan sosial.
20

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan 

                                                           
19

 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 
20

 Kartini Kartono,  Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990), 

32. 
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dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang 

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat 

digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun 

berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran 

peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami 

fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung 

aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di 

Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo tepatnya di 

Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ngemplak. Peneliti mengambil daerah 

tersebut karena pusat terbanyak penganut LDII di Ponorogo berada di 

daerah Sawoo, sehingga diharapkan dapat memperoleh informan yang 

benar-benar faham mengenai nikah dalam agar data yang diperoleh 

dapat mendalam. 

4. Data dan sumber data 

a. Data 

Data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran 

utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Data yang 

dicari dalam penelitian ini berupa bentuk nyata pemahaman dan 
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kejadian praktik nikah dalam oleh jemaah LDII di Desa Sawoo dan 

motivasi yang mendasari kejadian tersebut. Dari data tersebut 

kemudian di interpretasi guna memperoleh makna dibalik 

fenomena yang menjadi kebiasaan jemaah LDII. 

b. Sumber data 

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Sumber data primer 

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. 

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari 

wawancara dengan tokoh ormas LDII. 

2) Sumber data sekunder 

Yaitu karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penunjang 

terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder penulis 

dapatkan melalui bahan tertulis yang mendukung data primer, 

seperti penjelasan, modin desa Sawoo, masyarakat sekitar 

lokasi, buku, jurnal ilmiah, dokumen, rekaman dan sebagainya. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah usaha mencari informasi dari 

responden terhadap masalah yang akan diteliti,yaitu dengan metode 

sebagai berikut: 

 

 



18 
 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan jalan komunikasi melalui kontak 

atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data 

(responden).
21

 Wawancara merupakan salah satu teknik untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan 

yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan. Adapun 

yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah: 

1) Bapak Sumber Hadi selaku Takmir Masjid Besar LDII 

PAC Ngemplak; 

2) Bapak Fauzan selakuk seksi peribadatan; 

3) Bapak Misdi selaku ketua; 

4) Bapak Faza selaku sekertaris; 

5) Bapak Mustofa selaku wakil ketua; 

6) Bapak David selaku jemaah; 

7) Bapak Pardi selaku modin desa Sawoo. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, perundang-

undangan, artikel, makalah, dan sebagainya yang relevan 

dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan 

                                                           
21

 Nasution, Metodologi Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), 69. 
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data dari jurnal, perundang-undangan mengenai perkawinan, 

buku-buku serta jurnal yang berkaitan mengenai LDII. 

6. Teknik analisis data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab. Menurut Milles dan Faisal 

analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan 

setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. 

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses 

pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut: 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data 

yang terperinci.Laporan yang disusun berdasarkan data yang 

diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-

hal yang penting. Data hasil memilah-milah berdasarkan satuan 

konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah 

peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data 

sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.
22

 

 

 

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 247. 
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b. Penyajian data (Data Display) 

Data yang diperoleh dikategorisasikan
23

 menurut pokok 

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga 

memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data 

dengan data lainnya. 

c. Penyimpulan dan verifikasi (Verivication) 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut 

dalam kegiatan reduksi dan penyajian data yang sudah direduksi 

dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara 

kemudian diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk 

memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi 

dan pengecekkan anggota. Kemudian kesimpulan sementara yang 

sudah diverifikasi akan diperoleh kesimpulan akhir. 

7. Pengecekan Keabsahan data 

Pengecekan keabsahan data atau trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu sendiri. Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau 

kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk 

mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik 

yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan 

pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan 

ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 
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21 
 

isu yang sedang dicari
24

 dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pengecekan keabsahan data dengan pengecekan teknik pengamatan 

yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah 

sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga 

melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang 

diperoleh benar-benar valid. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini, disusun dalam lima bab, yang 

terdiri dari: 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian,dan sistematika pembahasan. 

2. Bab II Konsep umum pernikahan dan sosiologi hukum 

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang  

memuat  teori-teori  penunjang  yang  membahas tentang masalah  

terkait dan teori sebagai bahan analisis data yaitu meliputi 

pengertian pernikahan, dasar dan hukum pernikahan, syarat dan 

rukun pernikahan, macam-macam pernikahan, pengertian sosiologi 
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 Iskandar,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
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hukum, tipe-tipe masyarakat dan teori struktural fungsional sebagai 

teori analisisnya. 

3. Bab III Praktek nikah dalam  kalangan jemaah LDII Desa Sawoo 

Berisi tentang gambaran umum Desa Sawoo Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo, gambaran organisasi LDII di Desa 

Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Praktik nikah 

dalam jemaah LDII Desa Sawoo. 

4. Bab IV Tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek nikah dalam 

pada kalangan jemaah LDII Desa Sawoo 

Berisi tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap proses 

perjodohan jemaah LDI desa Sawoo dan tinjauan sosiologi hukum 

terhadap praktik nikah dalam oleh jemaah LDII di Desa Sawoo. 

5. Bab V Penutup 

Yakni terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

dari penulis yang terkait dengan pembahasan. 



23 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN SOSIOLOGI HUKUM 

A. Pengertian Pernikahan 

Dalam literatur fikih munakahat menurut bahasa arab nikah berasal 

dari kata اجلمع (al jam‟u) dan الضم (al d}h}ammu) yang artinya kumpul. 

Makna nikah زوج (zawaj) bisa diartikan dengan  (aqdu al-tazwij„)  قد التزوجع

yang artinya akad nikah.Juga bisa diartikan وطء الزوجه (wath‟u al zawjah) 

bermakna menyetubuhi istri. Secara bahasa juga diartikan sebagai 

penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.
1
 Definisi 

yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, 

bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح (nika>h}un) yang merupakan 

masdar atau asal kata kerja (fi‟il madhi) نكح sinonimnya تزوخ kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah 

sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
2
 

Ulama Syafi‟iyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafal nikah} atau zauj yang menyimpan arti 

memiliki wat‟i, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sehingga dapat dikemukakan 

bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang 

                                                           
1
 Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375. 
2
  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 
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wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang 

dilakukan oleh pihak lain (wali)  menurut sifat dan syarat yang telah 

ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan percampuran antar keduanya, 

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai 

teman hidup dalam rumah tangga.
3
 Di Indonesia pernikahan disebut juga 

dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah  kawin digunakan secara umum 

untuk tumbuhan, hewan, serta manusia, dan menunjukkan proses generatif 

secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia 

karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan 

terutama menurut agama. 

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses 

pernikahan terdapat ijab dan qabul. Substansi yang terkandung dalam 

syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, 

yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan 

kemaslahatan. Perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang 

bersangkutan, tetapi juga eksternal. Sebagai suatu perikatan yang kokoh 

atau kuat(mitsa>qan gali>dzan), perkawinan dituntut untuk menghasilkan 

suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan 

biologis semata. Pengertian yang dikemukakan mutaakhirin selaras dengan 

pengertian yaang tersirat dalam Bab I Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 

                                                           
3
 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I, 10-12. 



25 
 

1974 yaitu bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan 

Yang Maha Esa.” Di samping definisi yang diberikan oleh UU No.1 

Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia 

memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU 

tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dan mempertegas, dengan 

rumusan yang tercantum dalam Pasal 2,yaitu “Perkawinan menurut hukum 

islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau 

mitsa<qan ghali<dzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.” 

B. Dasar dan Hukum Pernikahan 

Nikah adalah amalan yang disyariatkan.Dasar hukum pernikahan 

dalam islam adalah Al-Qur‟an dan Hadis. Diantara ayat-ayat yang menjadi 

landasan dasar perkawinan adalah antara lain: 

1. Surah An-Nisa > ayat 1 dan 3; 

                   

                       

       
4

 

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
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biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”
5
 

                     

                         

    
  6

 

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
7
 

2. Surah Ar-Ru>m ayat 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
 

3. Surah Adz-Zariyat ayat 49; 

             
10
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6
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8
 Al-Qur‟an, 30: 21. 
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10
 Al-Qur,an, 51: 49. 



27 
 

 

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

kamu mengingat kebesaran Allah.”
11

 

Hukum asal dari perkawinan menurut Jumhur Ulama adalah 

sunnah sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa > Ayat 3, Akan 

tetapi hukum nikah itu dapat berubah menjadi wajib, haram, makruh 

atapun mubah bagi seseorang, sesuai dengan kekhawatiran terhadap 

kesusahan atau kesulitan dirinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum 

nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. 

C. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 

pernikahan.Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah 

pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri.
12

 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 rukun. Secara garis besar syarat-

syarat sahnya suatu perkawinan itu adalah: 

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki 

yang ingin menjadikannya istri.  

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi
13

 yang menghadiri akad nikah 

haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal melihat 
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dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad 

nikah. 

3. Adanya mahar (maskawin),
14

 adalah pemberian dari calon 

mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk 

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 

islam (Pasal 1 huruf d. KHI). Hukumnya wajib yang menurut 

kesepakatan ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. 

Hal ini dirumuskan KHI yang terdapat dalam Pasal 30 dan 

31, yakni: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada 

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan besarnya mahar 

didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan 

oleh ajaran Islam”. 

Tidak ada ketentuan yang disepakati ulama tentang batas 

maksimal dan minimal pemberian mahar. Yang jelas meskipun 

sedikit ia wajib ditunaikan,
15

 baik secara kontan atau tidak 

kontan melaluipersetujuan pihak calon istri.
16

 Ketentuan mahar 

ini terdapat dalam firman Allah dalm Surah An-Nisa> ayat 4. 

Dalam Pasal 2 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
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kepercayaannya itu, serta dalam konteks Indonesia perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 

syarat-syarat perkawinan dalam UUP tertuang dalam ketentuan Pasal 6. 

Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi 

persyaratan baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak 

melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan 

perkawinan.
17

 Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut jumhur 

ulama adalah: 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan; 

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Wali dalam 

perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pihak laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang 

dilakukan oleh walinya.
18

 Wali nikah adalah rukun yang harus 

dipenuhi oleh mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya 

(Pasal 19 KHI). Apabila tidak terpenuhi maka status perkawinannya 

tidak sah.
19

 Syarat-syaratnya adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak 

perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya;
20

 

3. Adanya saksi. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelasanaan 

dari akad nikah, dalam KHI Pasal 14 menyatakan bahwa setiap 
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perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Syarat-syaratnya 

adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat 

mengerti maksud aqad, islam, dewasa.
21

 Karena itu kehadiran saksi 

dalam akad nikah mutlak diperlukan, dan jika tidak hadir maka 

hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 25 dan 26 

UUP yang berbunyi: 

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah 

seorang laki-laki muslim, adil, akhil baligh, tidak terganggu 

ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
22

 Perkawinan yang 

dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang 

tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang 

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat diminta 

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus 

keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.” 

 

4. Sighat akad nikah atau ijab qabul, syarat-syaratnya: 

a. Ada pernyataan mengawinkan dari wali; 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria; 

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata tersebut; 

d. Antara ijab dan qabul bersambungan; 

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; 

f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram 

haji/umrah; 

g. Majelis itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon 

mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau 

wakilnya, dan dua orang saksi.
23
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D. Larangan Perkawinan 

Di dalam agama islam ada ketentuan tentang larangan perkawinan 

bagi pria dan wanita. Ketentuan larangan perkawinan ada yang sifatnya 

sementara dan ada yang sifatnya tetap. Hal-hal yang menyebabkan seorang 

pria dilarang menikah dengan seorang wanita untuk selamanya adalah: 

1. Karena adanya hubungan darah; 

2. Karena hubungan susuan; 

3. Karena hubungan semenda; 

4. Karena sumpah li‟an. 

Sedangkan yang dimaksud dengan larangan perkawinan sementara 

ialah seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita pada saat ada 

halangan tertentu yang menyebabkan keduanya dilarang menikah, tetapi 

apabila halangan ini hilang, maka keduanya dimungkinkan untuk menikah. 

Hal-hal yang menyebabkan seorang pria dilarang menikah dengan seorang 

wanita yang sifatnya sementara antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dua orang wanita yang masih saudara, baik 

saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu maupun 

saudara sesusuan kecuali bergantian; 

2. Mengawini lebih dari empat orang wanita, kecuali salah satu 

dari yang empat itu sudah ditalak/dicerai atau meninggal 

dunia; 
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3. Mengawini wanita yang sedang menjalani masa iddah karena 

kematian maupun karena talak, kecuali masa iddahnya sudah 

habis.
24

 

Mengenai hal-hal larangan pernikahan ini juga selaras dengan 

larangan yang diatur dalam Pasal 8 UUP dan khusus untuk orang Islam 

secara lebih rinci diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. 

E. Pengertian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan 

secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologi yang 

dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan 

berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, 

undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur 

kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan 

orang lain, dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan 

dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah tentang sosiologi 

hukum merupakan paduan dari kata sosiologi plus hukum. Kata sosiologi 

berasal dari kata socio plus logos, dan kata hukum berasal dari law. Dalam 

kepustakaan asing dijumpailah istilah Sociology of law, atau biasa pula 

dijumpai Sociological of law, pun juga kadang dijumpai mengunakan 

istilahSoziologic of law.
25

 Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan 
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timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala 

sosial lain. Sosiologi hukum menitikberatkan penyelidikannya pada 

masyarakat dan hukum sebgai suatu penjelmaan semata-mata.
26

 

Berikut ini adalah pengertian sosiologi hukum yang dirumuskan 

oleh beberapa ilmuwan sosial: 

1. Soerjono Soekanto yaitu cabang ilmu pengetahuan yang secara 

analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan 

timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. 

sosiologi  hukum  merupakan  suatu  cabang  ilmu 

pengetahuan yang meneliti, mengapa manusia patuh pada 

hukum, dan  mengapa  dia  gagal  untuk  mentaati  hukum  

tersebut  serta faktor sosial lain yang mempengaruhinya.
27

 

2. Satjipto Rahardjo yaitu pengetahuan hukum terhadap pola 

perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. 

3. R. Otje Salman yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara 

empiris analitis. 

4. Munir Fuady yaitu suatu studi yang mempelajari fenomena 

masyarakat yang berkenaan dengan hukum, realitas hukum, 

dan penelaahan empiris dari hukum, interaksi antara 

masyarakat dan hukum, pengontrolan masyarakat ataupun 

pengontrolan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat, 
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dengan mengamati pola perasaan hukum, kesadaran hukum, 

perilaku hukum, efektivitas hukum dalam masyarakat.
28

 

Dalam  penelitian  sosiologi  hukum,  yang  menjadi  sorotan  

utama adalah  bagaimana  sistem  sosial    dapat  mempengaruhi  suatu  

sistem  hukum sebagai  subsistemnya  dan  sampai  sejauh  manakah  

proses  pengaruh mempengaruhi  tadi  bersifat  timbal  balik.  Kemudian,  

hukum  sendiri  yang merupakan  kaidah  atau  norma  sosial  tidak  

terlepas  dari  nilai-nilai  yang berlaku  di  dalam  masyarakat.  Bahkan  

dapat  dikatakan  bahwa  hukum  itu merupakan  pencerminan  dan  

konkretisasi  dari  nilai-nilai  yang  akan  berlaku dalam masyarakat.
29

 

F. Tipe-Tipe Masyarakat 

Salah satu bahasan yang juga dianggap cukup penting dalam kajian 

sosiologi hukum yaitu bagaimana tipe-tipe masyarakat serta pengaruhnya 

terhadap sifat khas hukum.Perbedaan persepsi warga masyarakat terhadap 

model hukum yang berlaku di dalam masyarakat dapat terjadi dan 

menimbulkan kesenjangan antara sistem hukum yang berlaku dengan 

perasaan hukum warga masyarakat. Oleh karena itu tentunya harus 

dipelajari bagaimana masyarakat itu diorganisasi dan bagaimana 

organisasi sosial dalam kaitannya dengan kultur menjadi memahami 

kekuatan yang membentuk norma hukum dan pranata hukum. Kekuatan 

yang membentuk hukum merupakan kondisi objektif yang sering berada di 
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luar pengetahuan dan kesadaran orang-orang. Sejak kondisi-kondisi ini 

independen dari hasrat dan tujuan orang-orang, kita harus mempelajari 

bagaimana mereka dibuat dan bagaimana mereka membentuk norma 

hukum dan pranata hukum.
30

 Achmad Ali membagi 4 tipe masyarakat 

yang saling bertentangan yaitu : 

1. Masyarakat Antiligasi dan Masyarakat Litigasi;
31

 

Salah satu pembedaan model masyarakat adalah 

membedakannya menjadi model masyarakat antiligitatif dan 

masyarakat ligitatif. Menurut Prof  Kawashima, menganggap besar 

kemungkinan tiada masyarakat didunia ini dimana litigasi alias 

penyelesaian melalui pengadilan dianggap sebagai cara yang normal 

untuk menyelesaikan sengketa. Sangat jarang terjadi dimana kedua 

pihak yang bersengketa akan memaksakan tuntutannya sedemikian 

jauh sehingga membutuhkan penyelesaian dengan cara datang ke 

pengadilan sebagai penggantinya, salah satu dari pihak yang 

bersengketa kemungkinan besar akan menawarkan ganti rugi yang 

memuaskan atau akan mengusulkan penggunaan suatu prosedur 

informal di luar pengadilan (antiligitatif). 

2. Masyarakat Konsensus dan Masyarakat Konflik; 

Dalam tipe masyarakat konsensus dianut pendapat bahwa meski 

terdapat kehadiran kelas dan kelompok yang berbeda serta konflik 

kepentingan, namun suatu kesatuan dan keharmonisan tertentu tetap 
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eksis di dalam masyarakat. Dan yang menjadi dasar masyarakat 

adalah kerja sama, konsensus, common good (kebaikan bersama), 

perdamaian, perubahan, dan keseimbangan sosial. Masyarakat pada 

dasarnya merupakan suatu perpaduan dan keseimbangan yang nyata, 

yang dijaga kesatuannya melalui suatu konsensus yang luas antara 

individu dan kelompok yang mendirikannya, yang didasarkan pada 

nila sosial, ide dan fungsinya. Masyarakat konsensus memandang 

hukum itu tumbuh dari konsensus dan melayani berbagai kepentingan 

yang luas beserta berbagai fungsinya di dalam masyarakat serta 

memandang hukum bekerja sebagai mekanisme integrasi yang 

berperan untuk mendukung dan mengembangkan integrasi sosial.
32

 

Dalam masyarakat yang bertipe konsensus, masyarakat diatur 

dengan ide-ide dasar tertentu, seperti persamaan, kemerdekaan, 

kesempatan bagi setiap orang untuk berprestasi, kesucian pemilikan, 

kebebasan berkontrak, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Di 

dalam masyarakat konsensus, pemikiran di atas diterima oleh individu 

yang menjadi warga masyarakat tersebut. Perspektif konsensus dari 

masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat yang pada dasarnya 

merupakan suatu ketertiban dan berpadu secara sungguh-sungguh. 

Keberpaduan itu didirikan atas dasar kerja sama dan konsensus.
33

 

Sebaliknya, dalam masyarakat dalam tipe masyarakat konflik, 

masyarakat dilihat terdiri dari individu-individu serta kelompok-

                                                           
32

 Ibid.,107. 
33

 Ibid. 



37 
 

kelompok dengan kepentingan yang beraneka ragam dan saling 

konflik. Warga masyarakatnya lebih menonjol sebagai individu di 

mana masing-masing secara egois mengejar tujuan mereka. 

3. Masyarakat yang didominasi oleh hukum dan Masyarakat yang 

didominasi oleh kultur; 

Pembedaan lain antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo 

yaitu pembedaan antara masyarakat yang didominasi oleh hukum dan 

masyarakat yang didominasi oleh kultur. Adapun pengertian 

masyarakat hukum adalah segala bidang diatur oleh hukumsedangkan 

kultur adalah menjungjung nilai-nilai yang hidup dilingkungannya.
34

 

4. Masyarakat Sederhana dan Masyarakat Kompleks 

Pandangan ini dikembangkan oleh Emile Durkheim yakni basis 

masyarakat adalah perpaduan dan konsensus. Bagi Durkheim 

masyarakat merupakan suatu fenomena moral, serta tidak lebih 

daripada suatu lingkungan moral yang mengelilingi individu. Fungsi 

hukum adalah untuk menjamin, mempertahankan, serta meningkatkan 

solidaritas sosial. 

Masyarakat kompleks adalah masyarakat yang berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman.Di dalam masyarakat ini, 

sensitivitas emosional antara masyarakat sangat kurang sehingga 

tercipta sifat individualistis dan mementingkan diri sendiri. Hal ini 

bersumber dari budaya masyarakat kompleks yang selalu bekerja. 
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Pola pikir masyarakat kompleks juga sangat rasional yang bersumber 

dari perkembangan teknologi sehingga kepercayaan serta spritualisme 

semakin pudar. 

Sedangkan masyarakat sederhana adalah masyarakat yang tidak 

rumit. Keterikatan emosional antara masyarakat sangat tinggi 

sehingga tercipta kerukunan dan interaksi sosial yang sangat tinggi. 

Masyarakat sederhana memiliki tingkat religiusitas yang sangat tinggi, 

hal ini karena faktor kebiasaan masyarakat sederhana yang sering 

dijumpai di lingkungan pedesaan yang sehari-harinya tidak lepas dari 

kegiatan keagamaan. Tingkat interaksi sosial juga yang sangat tinggi 

dipengaruhi oleh faktor masyarakat sederhana yang bisa dikategorikan 

sebagai masyarakat yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu 

wilayah yang cukup sempit. Selain itu, kegiatan masyarakaat 

sederhana di pedesaan sangat membentuk kepribadian gototng royong 

masyarakat.
35

 

G. Teori Fungsional Struktural 

Fungsionalisme struktural atau populer dengan sebutan struktural 

fungsional pertama kali di kembangkan dan dipelopori oleh Talcott 

Parson, seorang sosiologi kontemporer dari Amerika yang menggunakan 

pendekatan strukturalfungsional
36

 dalam melihat masyarakat. Baik yang 

menyangkut fungsi dan prosesnya, pendekatannya selain diwarnai oleh 

adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh 
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pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max 

Weber. Teori fungsional struktural yang di bangun Talcott Parson di 

pengaruhi para sosiologi Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris. 

Dalam teori fungsionalisme sistem sosial tidak hanya dilihat 

sebagai keadaan yang ditandai oleh keseimbangan (a state of equilibrium 

or balance) dan bagian-bagian dari sistem tersebut saling bergantung satu 

sama lain, tetapi juga sistem sosial dianggap terdiri dari individu-individu 

yang saling berhubungan (membentuk relasi sosial).
37

 Menurut Parsons 

masyarakat adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar sekumpulan 

nilai-nilai umum yang diinterelasikan oleh anggotanya dalam suatu proses 

sosialisasi. Melalui proses sosialisasi inilah, maka seorang individu belajar 

tentang bagaimana dia harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku dalam lingkungan sosialnya, bagaimana dia harus memberikan 

aksi dan reaksi terhadap aturan dan nilai yang berlaku dalam 

lingkungannya.
38

 

Agar suatu sistem terintegrasi dan stabil, individu-individu yang 

menjadi bagian dari sistem tersebut memberi dukungan keberadaan nilai-

nilai umum yang berlaku di dalamnya. Dengan kata lain teori 

fungsionalisme struktural berasumsi bahwa masyarakat mempunyai sistem 

nilai yang menyebar ke segenap anggota.
39
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Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan 

dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat, 

asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka 

struktur itu tidak ada atau hilang dengan sendirinya. Sistem cenderung 

bergerak  kearah  mempertahankan keteraturan diri. Meliputi pemeliharaan  

hubungan antara bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan 

lingkungan yang berbeda dan mengendalikan kecenderungan untuk 

merubah sistem. Hal ini dilakukan karena adanya rasa takut akan terjadi 

kegoyahan pada integrasi kebudayaan
40

 dan adanya kecenderungan untuk 

mempertahankan stabilitas.
41

 

Teori fungsional menekankan empat hal yaitu:
42

  

1. Masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotannya 

membagi persamaan persepsi, sikap dan nilai; 

2. Setiap bagian mempunyai kontribusi pada keseluruhan; 

3. Masing-masing bagian terintegrasi satu sama lain dan saling 

memberikan dukungan; 

4. Masing-masing bagian memberikann kekuatan sehingga 

keseluruhan masyarakat menjadi stabil. 

Sasaran perhatian utama teori fungsional adalah struktur sosial dan 

institusi masyarakat berskala luas, antar hubungannya, dan pengaruhnya 

                                                           
40

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : CV. Rajawali, 1987), 313.  
41

 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah 

Sosial (Bandung: Alumni, 1982), 243.  
42

 Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah, Teori Dan Metodologi(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015) 54. 
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terhadap aktornya. Parsons menambahkan bahwa sistem sosial terbentuk 

dari individu-individu yang dalam interaksinya menjamin kebutuhan dasar 

yang seimbang.
43

 Perilaku yang melembaga sebagai sistem sosial 

berproses melalui strategi fungsional itu sendiri. Strategi analisis 

fungsional Parsons menegaskan bahwa struktur sosial dan tindakan 

manusia mencerminkan orientasi nilai dasar dan keharusan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan.
44

 Setiap tindakan sosial adalah 

tindakan kumpulan individu yang disebut dengan tindakan kolektif.
45

 

Interaksi sosial adalah wujud kolektivitas dari interaksi individu 

yang diwarnai oleh orientasi motivasional dan orientasi nilai dengan segala 

dimensinya. Aksi sosial adalah perilaku yang saling berinteraksi, dengan 

demikian interaksi sangat penting dalam membentuk kebudayaan 

kolektif.
46

 Kebutuhan individu terpuaskan oleh adanya interaksi timbal 

balik dan fungsional yang berlangsung lama. Interaksi yang berjalan lama 

akan menguatkan pertahanan budaya kolektifnya sehingga kemungkinan 

besar menjelma menjadi kultur khas, masyarakat khas, perilaku khas, 

danterinstitusikan jika perilaku yang bersangkutan telah mendarah 

daging(internalistik).
47

 

Fungsionalisme  struktural  dianalogikan Herbert  Spencer  sebagai 

organisme  biologi, dimana masyarakat adalah sebuah tubuh dan bagian-

bagiannya adalah organ. Maka organ-organ harus bekerja keras demi 
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 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 71. 
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kestabilan tubuh tersebut. Talcott Parsons memahami fungsionalisme 

struktural sebagai interaksi sosial yang merupakan wujud dari  kolektivitas 

interaksi  individu  yang  diwarnai  oleh  orientasi  motivasi  dan  orientasi  

nilai, yang  karenanya  akan  membentuk  sebuah  kebudayaan  kolektif.   

Hasil  dari kebudayaan  yang  semacam  ini  mengandung  norma-

norma  sosial  yang  baru. Disisi lain, norma yang ada akan membentuk 

perilaku sosial yang diakui dan diyakini sesuai maksud dan tujuannya. 

Analisis ini menekankan pengamatan pada individu sebagai pelaku atau 

aktor tindakan.
48

 Hal ini adalah wujud dari penelitian Talcott Parsons yang 

dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah pada apa yang disebut 

sebagai suatu teori tindakan voluntaristik.
49

 

Cara ini terdiri dari aktor sebagai individu, aktor memiliki 

serangkaian tujuan yang ingin dicapai, aktor memiliki cara atau sarana 

yang dipilih untuk mencapai tujuan, aktor dibatasi oleh nilai, norma dan 

ide dalam menentukan tujuan dan cara-cara  untuk mencapai tujuan 

tersebut,
50

 sementara lingkungan terbentuk dari sejumlah faktor fisik dan 

sosial yang membatasi rangkaian pilihan itu. Jadi unit tindakan terbentuk 

oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri dari 

objek fisik dan sosial, norma dan nilai.
51

 Disini  kita  akan  pahami  bahwa  

                                                           
48

 Ibid. 
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manusia  akan  meggunakan  berbagai sarana dan cara untuk mencapai 

tujuannya. Untuk mempermudah memahami, maka teori tindakan 

voluntaristik akan digambarkan sebagai berikut: 

 Gambar 2.1 Pola Perilaku Voluntaristik 

    

 

 

 

 

Dari gambar diatas, individu yang memiliki tujuan disebut aktor. 

Dalam skripsi ini aktor yang  dimaksud  adalah objek  pelaku  perkawinan  

yang merupakan  seorang  muslim. Kemudian tujuan adalah keadaan  

masa depan yang diinginkan. Dengan begitu, maka aktor  untuk  mencapai  

tujuan memerlukan alat atau sarana pemilihannya tergantung pada  kondisi  

si  aktor pada  saat  itu.  Dalam  menentukan  alat  atau  sarana  aktor  tidak  

terlepas dari orientasi normatif dan kondisi yang dimilikinya.  

Kesinambungan semua aspek tersebut tidak lain untuk mencapai tujuan 

dari aktor tersebut. 

Menurut Parsons,  tindakan  individu  bersifat  sukarela  ketika  

individu mampu memilih tindakan mereka. Akan tetapi, pilihan-pilihan 

yang mereka buat bukan sekedar tindakan dari kehendak bebas  yang tak 
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terkendali melainkan dibatasi olehpemaknaankebudayaan.
52

 Teori Parsons 

sediri mengenai tindakan meliputi empat sistem, yaitu:
53

 

1. Sistem budaya, dalam sistem ini unit analisis  yang paling dasar  adalah 

tentang  arti  atau  sistem  simbolik  (kepercayaan  religius,  bahasa  dan 

nilai-nilai). Dalam tingkat ini, Talcott Parsons memusatkan 

perhatiannya paada nilai yang dihayati bersama; 

2. Sistem  sosial,  kesatuan  yang  paling  dasar  dalam  analisa  ini  adalah 

interaksi berdasarkan peran yang terdiri dari dua atau lebih individu 

yang tidak terbatas antar individu saja melainkan bisa dari kelompok, 

institusi dan organisasi dalam suatu lingkungan tertentu; 

3. Sistem kepribadian, kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah 

individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam 

analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif dan sikap-sikap 

motivasi untuk mendapat kepuasan/keuntungan; 

4. Sistem organisme biologis atau aspek  biologis dari manusia.  Kesatuan 

yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, 

yakni  aspek  fisik dari manusia itu. Hal lain yang termasuk ke dalam 

aspek fisik ini ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam 

hubungan sistem ini Talcott Parsons menyebutkan secara khusus sistem 

syaraf dan kegiatan motorik. 
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Parsons  sendiri  melihat  sistem  sosial  sebagai  satu  dari  tiga  

cara  di mana tindakan sosial bisa terorganisir. Dua diantaranya adalah 

sistem kultural yang  mengandung  nilai  dan  simbol-simbol  serta  sistem  

kepribadian  para pelaku  individual. Sistem sosial  adalah  masyarakat  itu  

sendiri yang cenderung  bergerak  kearah  keseimbangan atau stabilitas.
54

 

Dengan kata lain keteraturan merupakan norma sistem. Bila terjadi 

kerancauan  norma  maka  sistem  tersebut  akan  melakukan  penyesuaian  

dan keseimbangan  agar  dapat  kembali  pada  keadaaan  stabil. 

Menurut  para  ahli, unsur budaya tidak pernah terpisah dengan 

unsur sosial masyarakat yang lain, sehingga unsur-unsur budaya  

merupakan satu kesatuan  yang  terikat  dalam struktur sosial yang masing-

masing memiliki fungsi. Talcott Parsons mengartikanfungsi  sebagai 

segala kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi segala  kebutuhan dari 

sebuah sistem. Dalam kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial 

memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbas pada kestabilan 

sosial. Demi tercapainya tujuan atau kebutuhan untuk kestabilan sosial 

Parsons menyodorkan persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh 

sistem sosial agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan 

baik, halini  juga  yang  akan menjelaskan bagaimana cara kebudayaan 

dapat mengikat sistem sosial. Terdapat empat syarat fungsi penting yang 

harus dipenuhi dalam setiap sistem tersebut yaitu Adaptation, Goal 

Attaindment, Integration, dan Latency yang biasa disebut dengan skema 
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 Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, 41. 
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AGIL. Dari integrasi AGIL nantinya diharapkan tercipta integrasi sosial 

yang merupakan  suatu  fungsionalisme kemasyarakatan,
55

 yaitu: 

1. Adaption (Adaptasi) yaitu menunjuk pada keharusan bagi sitem-sistem 

sosial untuk menghadapi lingkungannya, antara lain harus ada 

penyesuaian dari sistem itu (kondisi tindakan); 

2. Goal attaindment (Pencapaian tujuan) yaitu tindakan yang diarahkan 

pada tujuan para anggota dalam suatu sistem sosial; 

3. Integration (Integrasi) yaitu hubungan interelasi antar para anggota 

dengan solidaritas agar sistem sosial berfungsi secara efektif sebagai 

satu kesatuan (stabilitas);
56

 

4. Latency (Pola pemeliharaan) yaitu sebuah sistem sosial harus memiliki 

pola pemeliharaan laten yang  digerakkan  oleh nilai dalam suatu 

kerangka sistem budaya
57

 agar mampu mempertahankan sistem sosial. 

Konsepsi  di  atas  merupakan  usaha  Talcott  Parsons  untuk 

menempatkan  sistem  kebudayaan  dalam  integrasi  struktur  sosial.  

Dapat disimpulkan pula bahwa setiap tindakan individu dianalisis dengan 

paradigma struktural  fungsional,  bahwa  sebuah  tidakan  individu    

diadaptasikan  dari individu  lainnya  sehinggaterjadi  interelasi  dan  

interaksi  yang  saling memahami dalam situasi dan kondisi yang ada. 
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BAB III 

PRAKTIK NIKAH DALAM PADA KALANGAN JEMAAH LDII  

DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO 

A. Deskripsi Umum Desa Sawoo 

1. Letak geografis 

 Desa Sawoo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. Wilayah Desa Sawoo terletak kurang lebih 25 

km dari pusat  kota dengan luas 17,650 km2 atau sekitar 14,15 persen 

dari luas wilayah kecamatan sawoo.
1
 Adapun batas-batas wilayah 

Desa Sawoo yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngindeng; 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkal; 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Temon; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Prayungan; 

Desa Sawoo sendiri terdiri dari 5 Dukuh, 64 RT, dan 12 RW 

dengan perincian sebagai berikut: 

a. Dukuh Sawoo terdiri dari 18 RT dan 4 RW; 

b. Dukuh Kleco terdiri dari 13 RT dan 2 RW; 

c. Dukuh Kacangan terdiri dari 16 RT dan 2 RW; 

d. Dukuh Ngemplak terdiri dari 16 RT dan 2 RW; 

e. Dukuh Kocor terdiri dari 6 RT dan 2 RW.
2
 

                                                           
1 http://kecamatan-sawoo.blogspot.com/2013/06/sekilas-sawoo.html, diakses tanggal 22 

Juni 2019. 
2
 Laporan Penduduk Desa Sawoo Per Tanggal 11 Februari 2019. 
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2. Jumlah penduduk 

  Menurut data laporan penduduk per tanggal 11 Februari 2019 

jumlah penduduk yang berada di Desa Sawoo berjumlah 9.911 jiwa, 

dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 4.980 jiwa dan 

perempuan sebanyak 4.931 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 2.754 

KK.
3
 Sedangkan data penduduk berdasarkan status perkawinan adalah: 

Tabel 3.1 

NO. STATUS PERKAWINAN JUMLAH 

1. Belum Kawin 3.749 

2. Cerai 722 

3. Kawin 5.440 

 

3. Kehidupan keagamaan 

Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat Desa Sawoo 

mayoritas memeluk agama Islam sedangkan agama lain yang 

berkembang disana adalah agama Kristen, Katolik, dan Hindu.
4
 

Sedangkan jumlah pemeluk masing-masing agama sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

NO AGAMA JUMLAH PEMELUK 

1. Kristen 24 

2. Islam 9.855 

                                                                                                                                                               
 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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3. Katolik  2 

4. Hindu 30 

 

  Di dalam agama Islam sendiri terdapat beberapa organisasi 

kemasyarakatan di Desa Sawoo yakni meliputi Nahdhatul Ulama 50%, 

Muhammadiyah 30%, LDII 15%, dan MTA 5%.
5
 Kehidupan 

keagamaan di Desa Sawoo berjalan baik dengan diupayakan berbagai 

kegiatan rutin keagamaan sebagai pembinaan mental dan spiritual. 

4. Keadaan Pendidikan 

   Dari data yang dihimpun menunjukkan masyarakat Desa Sawoo 

adalah masyarakat yang terpelajar. Hal tersebut dapat diketahui dari 

tingkat pendidikan masyarakat Desa Sawoo sebagai berikut:
6
 

Tabel 3.3 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1. SD sederajat 446 

2. SLTP sederajat 755 

3. Belum tamat 594 

4. Belum tamat SD 928 

5. D II 5 

6. D III 25 

7. S1 107 

                                                           
5
 Pardi, Hasil Wawancara. Ponorogo, 26 Juni 2019. 

6
 Ibid.  
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8. SLTA sederajat 1181 

9. SLTP sederajat 1035 

10. Tamat SD sederajat 37 

11. Tamat SLTA 2196 

12. Tamat SLTP 2036 

13. Tidak/belum sekolah 551 

14. Tidak sekolah 12 

 

5. Sosial ekonomi 

Penduduk di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

ini mayoritas adalah orang Islam sehingga budaya yang melekat juga 

mengandung nilai Islam, dimana banyak organisasi kemasyarakatan 

yang menaunginya antara lain seperti Nahdlotul Ulama, 

Muhammadiyah, MTA dan LDII yang sebagian besar dianut oleh 

asyarakat Desa Sawoo. Jumlah penduduk yang memeluk LDII di Desa 

Sawoo adalah sekitar kurang lebih ada 15% dari jumlah penduduk 

tersebut. Oleh karena itu ormas LDII adalah organisasi yang cukup 

besar dan mempunyai banyak jemaah, mulai dari anak-anak hingga 

manula. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat non muslim yang 

berada di Desa Sawoo. Meskipun mereka beda agama ataupun aliran 

kepercayaan, kerukunan antar warga masyarakat selalu terjalin dengan 

baik. 
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Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sawoo adalah 

petani, hal ini karena karakter dari desa Sawoo sendiri yang 

mempunyai lahan pertanian yang luas, tanah yang subur dan akses air 

yang mudah. Selain petani ada juga masyarakat desa Sawoo yang 

mempunyai profesi lain. Untuk menggambarkan keadaan ekonomi 

masyarakat Desa Sawoo yang lebih jelas akan dideskripsikan melalui 

tabel sebagai berikut:
7
 

Tabel 3.4 

NO. JENIS PEKERJAAN JUMLAH 

1. Belum/tidak bekerja 1.626 

2. Baby sister 1 

3. Buruh harian 8 

4. Guru 17 

5. Kades 1 

6. Kamituwo  2 

7. Karyawan swasta 139 

8. Kepala desa 1 

9. Kepala dusun 1 

10. Lainnya  944 

10. Mengurus rumah 120 

11. Pegawai swasta 9 

                                                           
7
 Ibid. 
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12. Pegawai perhutani 1 

13. Pembantu rumah tangga 2 

14. Pensiunan  24 

15. Perangkat desa 13 

16. Perawat 3 

17. Pedagang  21 

18. Petani/pekebun 3.261 

19. Pelajar/mahasiswa 655 

20. PNS 63 

21. Polri  10 

22. PTT 1 

23. Sopir 8 

24. Swasta 862 

25. TNI 10 

26. Wiraswasta 2.108 

 

B. Profil organisasi LDII di Desa Sawoo  

1. Profil organisasi LDII di Desa Sawoo 

Lembaga dakwah Islamindonesia atau yang disingkat dengan 

LDII adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri pada tahun 1972 

di Kota Kediri Jawa Timur. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dam 

fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas 

peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, 
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berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani 

yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan pancasila yang 

diridhai Allah. LDII didirikan sesuai dengan cita-cita para ulama 

perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, 

mengamalkan dan menyebarkan agama Islam secara murni dan 

berasarkan Qur’an dan Hadis, dengan latar belakang budaya 

masyarakat indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

LDII dulunya bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan 

Islam) kemudian pada musyawarah besar (mubes) tahun 1981 diganti 

namanya menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam), kemudian 

pada mubes tahun 1990 LEMKARI diubah karena sama dengan 

akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia) sehingga diubah 

menjadi LDII. LDII berkantor pusat di Jalan Arteri Tentara Pelajar 28, 

Patal, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan Prof. DR. Ir. KH. 

Abdullah Syam, M.Sc sebagai ketua umumnya saat ini. Berdasarkan 

Anggaran Dasar LDII Pasal 16, tingkat kepengurusan LDII terbagi 

mulai dari pusat sampai cabang yaitu: 

a. Kepengurusan LDII di tingkat pusat yaitu di Jakarta, 

selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat 

dengan sebutan DPP dengan jumlah 1; 
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b. Kepengurusan LDII di tingkat provinsi selanjutnya disebut 

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau disingkat dengan 

sebutan DPD Provinsi yang berjumlah 33; 

c. Kepengurusan LDII di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya 

disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota atau 

disingkat DPD Kab./Kota yang berjumlah 432; 

d. Kepengurusan LDII di tingkat kecamatan atau subdistrik, 

selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat PC yang 

berjumlah lebih dari 1.637; 

e. Kepengurusan LDII di tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya 

disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat dengan PAC 

yang berjumlah lebih dari 4.500;
8
 

LDII di Desa Sawoo ini termasuk dalam kepengurusan PAC 

(Pimpinan Anak Cabang) karena berkedudukan di 

desa/kelurahan.Adapun dalam setiap PAC biasanya terdiri dari sekitar 

40-50 kepala keluarga. Setiap PAC mempunyai masjid atau mushola 

dan mempunyai struktur kepengurusan sendiri-sendiri. Adapun yang 

menjadi tempat penelitian ini yakni tepatnya di PAC 

Ngemplak/Kacangan yang mempunyai satu masjid sebagai tempat 

yang digunakan untuk mengaji yang benama Masjid Besar. 

                                                           
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia, (diakses pada tanggal 

25 April 2019). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia
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Banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh jemaah, 

terutama dalam menyelenggarakan pengajian Qur’an dan Hadis 

dengan rutinitas yang cukup tinggi. Seperti di tingkat PAC ini 

pengajian diadakan 2 kali dalam seminggu sedangkan di tingkat PC 

diadakan seminggu sekali. Untuk memahamkan syariah Islam sejak 

dini, LDII cabang Desa Sawoo yang terdiri dari banyak PAC 

mempunyai program pengajian yakni pengajian usia anak-anak (TPA), 

kemudian pengajian umum, pengajian khusus remaja dan pemuda, 

pengajian khusus wanita/ibu-ibu, pengajian lansia dan pengajian usia 

mandiri. LDII desa Sawoo menggunakan metode pengajian tradisional 

yaitu guru-guru yang berasal dari beberapa alumni pondok pesantren. 

Selain itu juga ada sistem ilmu manqul atau  guru mengajar murid 

secara langsung. LDII cabang Sawoo berusaha menyebarkan ajaran 

Islam yang seperti zaman nabi, berbeda dengan Islam Nusantara yang 

dakwahnya dicampuri dengan adat istiadat dan lain-lain,
9
 sehingga 

media dakwah yang digunakan adalah dengan melalui keluarga. 

Adapun struktur pengurus Masjid Besar PAC Dusun 

Ngemplak/Kacangan, yaitu: 

Takmir   : Sumber Hadi 

Ketua Pengurus  : Misdi 

Wakil Ketua  : Mustofa 

                                                           
9
 Fauzan, Hasil Wawancara. Ponorogo, 20 April 2019. 
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Sekertaris   : Faza 

Bendahara   : Senin 

Seksi Pendidikan  : Faza 

Seksi Peribadatan  : Fauzan 

Seksi Kegiatan  : Kasemin 

Seksi Perlengkapan : Narto
10

 

2. Visi dan Misi LDII Sawoo 

Lembaga LDII Sawoo mempunyai visi dan misi yang digunakan 

untuk mengembangkan organisasinya, visi dan misi tersebut adalah: 

Visi: 

Guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia mempunyai visi sebagai berikut: 

“Menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional dan berwawasan 

luas, mampu membangun potensi insani dalam mewujudkan manusia 

Indonesia yang melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan 

tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi dan 

membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis kejujuran, 

amanah, hemat dan kerja keras, rukun, kompak dan dapat bekerja 

sama dengan baik.” 

 

Misi: 

Sejalan dengan visi organisasi tersebut maka Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia mempunyai misi sebagai berikut: 

“Memberikan konstribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan 

negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman, dan penerapan 
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agama Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan 

dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawap profesi sebagai 

komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.
11

 

 

C. Praktik nikah dalam oleh jemaah LDII Desa Sawoo 

1. Makna pernikahan menurut jemaah LDII Desa Sawoo 

 Perkawinan atau pernikahan adalah perilaku makhluk 

ciptaan tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia 

berkembang biak. Perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu 

sebuah perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan 

anjuran Tuhan agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga 

serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan 

ajaran agama masing-masing.Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan paparan data mengenai 

pemahaman makna perkawinan oleh jemaah LDII. 

 Menurut bapak David selaku  anggota jemaah sebagai 

berikut: 

“ya kalau menurut saya sendiri makna pernikahan itu adalah 

ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

sebagai mempelai, dimana pernikahan tersebut akan sah jika telah 

memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan menurut 

Islam”.
12

 

 Hal tersebut sejalan dengan makna perkawinan yang diatur 

dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia bahwa 

perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (mitsa>qan ghali>dzan) 

antara suami dan istri, dan perkawinan tersebut bisa dikatan sah 
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jika dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun yang 

telah ditentunkan dalam ajaran Islam yang juga telah diatur secara 

normatif dan terperinci di dalam KHI. 

 Makna serupa juga diungkapkan oleh bapak Misdi selaku 

ketua PAC Ngemplak: 

“pernikahan adalah hubungan antara orang laki-laki dan 

perempuan dalam sebuah ikatan yaitu akad yang sah yaitu dengan 

mengucapkan  ijab dan qobul, dan menunaikannya merupakan 

bernilai ibadah kepada Allah karena hukumnya merupakan 

sunnah”.
13

 

 

 Pernikahan merupakan hubungan antar seorang laki-laki 

dengan perempuan dalam satu ikatan yang sah yang berupa akad 

melalui ijab dan qabul, dan pelaksanaannya bernilai ibadah karena 

hukumnya adalah sunnah. Kemudian bapak Fauzan selaku seksi 

Peribadatan LDII PAC Ngemplak menyampaikan makna 

pernikahan sebagai berikut: 

“Pernikahan adalah hubungan antara suami dan istri yang harus 

dinikahkan dengan seorang wali dari pihak perempuan. Syarat 

dan rukunnya yaitu yang di tentukan dan yang diajarakan dalam 

agama Islam, yang penting sama-sama suka, masa mau nikah tapi 

tidak saling suka dan juga yang penting yaitu sudah siap untuk 

berumah tangga. Perkawinan itu menghindarkan dari terjadinya 

zina dan tujuannya untuk bisa mencapai sakinah mawaddah 

warahmah”.
14

 

 

 Pernikahan merupakan hubungan antara suami dan istri 

yang disahkan dengan adanya akad nikah yang dipimpin langsung 

oleh wali dari pihak perempuan, kemudian syarat dan rukunnya 
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sama dengan ajaran Islam serta yang penting saling mencintai dan 

sudah siap untuk berumah tangga. Perkawinan adalah perintah  

Allah SWT dan Rasulallah saw, selain itu perkawinan ialah suatu  

jalan yang menghindarkan manusia dari perbuatan zina. 

 Perkawinan merupakan ikatan suami dengan istri yang 

keduanya dilandasi atas rasa cinta dan bermaksud untuk 

membangun rumah tangga dengan niat ibadah dan melaksanakan 

sunnah dari nabi, dimana ketika mereka sudah sah menjadi suami 

istri, istri wajib mentaati suami dalam hal kebajikan dan suami 

harus membimbing istri ke jalan yang benar. Hal ini layaknya yang 

disampaikan oleh bapak Faza selaku Sekertaris LDII PAC 

Ngemplak: 

“Perkawinan itu ikatan suami istri yang keduanya saling 

mencintai untuk membentuk suatu rumah tangga untuk berniat 

ibadah dan melaksanakan sunnah nabi, dimana istri harus taat 

pada suami dan suami harus membimbing istri.”
15

 

 

 Sehingga dari data yang telah dipaparkan tersebut dapat 

diketahui bahwa pemahaman makna pernikahan menurut para 

jemaah LDII sama dengan makna yang terkandung dalam Al-

Qur’an dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

2. Proses pencarian jodoh para jemaah LDII 

 Setelah dipaparkan data terkait dengan makna perkawinan, 

selanjutnya akan dipaparkan pula data yang berhubungan dengan 

nikah dalam yaitu mengenai proses pencarian jodoh atau proses 

                                                           
15

  Faza, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Juli 2019. 



60 
 

perjodohan para jemaah LDII. Proses pencarian  jodoh  di kalangan  

masyarakat  luas  yaitu  dengan cara  memilih  pasangan  hidupnya  

sendiri atau dengan cara perjodohan. Hal tersebut  juga dilakukan  

oleh anggota LDII dalam memilih pasangan hidupnya. Karena  

memilih  pasangan  hidup  bukan  suatu  hal  yang  biasa, butuh  

pertimbangan dan kesesuaian hati untuk membentuk suatu  

keluarga yang sesuai dengan tujuan  syariat  Islam, menurut bapak 

Sumber Hadi selaku takmir masjid Besar LDII PAC Ngemplak 

sebagai berikut: 

“Untuk proses pencarian jodoh para jemaah sebenarnyasama saja 

seperti pada yang lainnya, ya bisa memilih sendiri, bisa juga dari 

perjodohan baik perjodohan dari orang tua ataupundari 

pengurus”.
16

 

 

 Proses pencarian jodoh jemaah LDII secara umum sama 

dengan proses-proses pada umumnya. Yakni bisa memilih atau 

mencari sendiri, atau bisa melalui proses perjodohan baik dari 

orang tua atau perjodohan dari pengurus LDII. 

 Kemudian menurut pendapat bapak Fauzan dalam hal 

pemilihan jodoh sebagai berikut: 

“Dalam proses pencarian jodoh terserah saja mau mencari sendiri 

atau dijodohkan baik dari orang tua atau pengurus tetapi yang 

penting sama-sama suka dan kalau bisa masih sesama jemaah 

seperti yang termaktub dalam surah Ar-Ru>m ayat 21.”17
 

 

 Meskipun dalam pemilihan jodoh jemaah dibebaskan ingin 

mencari sendiri atau melalui perjodohan, tetapi juga ada hal-hal 
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yang harus diperhatikan yaitu ditekankan memilih calon yang 

masih sesama jemaah atau sefaham hal ini mereka sandarkan pada 

ayat Al-Qur’an dalam surah Ar-Ru>m ayat 21. 

 Kemudian dijelaskan lagi lebih lanjut oleh bapak Fauzan 

mengenai hadis yang juga dijadikan pedoman dalam memilih 

jodoh: 

“kalau menurut hadis kan dikatakan bahwa nikahi wanita karena 

4 perkara yang pertama karena hartanya, yang kedua karena 

canktiknya, yang ketiga karena nasabnya, dan yang keempat 

karena agamanya. Sebenarnya boleh saja dan tidak ada larangan 

menikah dengan orang non LDII, tapi lebih baiknya menikah saja 

dengan sesama biar enak tidak terjadi perselisihan pendapat.” 

 

 Kemudian bapak Fauzan melanjutkan bahwa: 

“Tapi ya kalau yang namanya sudah jodoh siapa yang tau, asal 

yang penting jangan menikah sama non muslim sama nanti kalau 

menikah dengan beda aliran pasangannya mau diajak ngaji. 

Tetapi kebanyakan warga LDII memang  dapat jodoh orang LDII 

juga, karena sudah ada keyakinan dalam hati kalau menikah itu 

lebih baik dengan sesama saja”.
18

 

 

 Adapun hadis yang dijadikan sandaran adalah riwayat dari 

Bukhari yakni wanita itu dinikahi karena 4 perkara yaitu karena 

hartanya, kecantikannya, nasabnya dan karena agamanya. Menikah 

dengan non LDII boleh, tetapi lebih baik dengan sesama agar 

ketika sudah menikah tidak ada perselisihan. Tetapi bukan berarti 

menikah dengan non LDII tidak baik dan dilarang, yang penting 

tidak menikah dengan non muslim dan pasangannya mau diajak 

ngaji. Umumnya para jemaah menikah dengan sesama karena 
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sudah tertanam keyakinan bahwa menikah lebih baik dengan 

sesama aliran karena satu faham. 

 Kemudian bapak Faza juga menuturkan tentang proses 

pencarian jodoh  para jemaah bahwa: 

“Memang biasanya kebanyakan para jemaah mendapat pasangan 

lewat perjodohan, ada yang dijodohkan oleh orang tua mereka 

karena sesama jemaah, jika sama-sama suka bisa langsung 

menikah atau dijodohkan oleh pengurus, misalnya pengurus 

Sawoo punya calon laki-laki dan pengurus Prayungan punya calon 

perempuan maka akan dikenalkan jika cocok maka akan 

diteruskan. 

 

 Selanjutnya bapak Faza menjelaskan: 

“Tapi juga ada yang mencari sendiri seperti kadang ada yang 

ketemu waktu pengajian, karena tetangga dekat sehingga sering 

ketemu sehingga suka atau tidak sengaja ketemu di dirumah 

tentangga kemudian suka, jodoh kan nggak tau ya ketemunya 

dimana, ya kalau yang namanya jodoh pasti ketemu dan nggak 

kemana”.
19

 

 

 Perjodohan di kalangan LDII ada yang berasal dari 

perjodohan antar orang tua sesama jemaah dan jika sudah saling 

menyukai maka bisa dilangsungkan pernikahan, selain itu ada yang 

dijodohkan oleh pengurus misalnya dari pengurus Sawoo dan 

pengurus Prayungan mempunyai calon maka akan diperkenalkan 

dan ketika cocok maka akan diteruskan ke tahap selanjutnya  dan 

ada  yang mencari sendiri seperti pertemuan yang tidak sengaja 

sehingga membuat sama-sama suka dan sampai menikah. 

 Hal ini juga disampaikan oleh bapak David dalam 

wawancara sebagai berikut: 
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“iya benar, dalam hal perkawinan atau pernikahan LDII 

mempunyai sebuah tim yang disebut dengan tim perkawinan, tim 

ini dibentuk tidak hanya semata-mata saja tapi memang sangat 

diperlukan dalam hal kepengurusan perjodohan dan 

pernikahan.”
20

 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa LDII 

mempunyai tim khusus yang mengurus masalah jodoh dan nikah 

yang disebut dengan tim pernikahan. Tim ini dibentuk 

dimaksudkan untuk lebih mudahnya para jemaah yang mau 

mengurus pernikahan sehingga jika ada sesuatu kesulitan atau yang 

belum faham bisa langsung ditanyakan oleh tim pernikahan. 

 Hal selaras juga seperti yang dikatakan bapak Misdi yaitu: 

“Tim ini tujuannya itu baik, jika ada warga yang sudah siap 

menikah atau usia menikah tetapi belum mempunyai calon maka 

tim ini bisa membantu, pokonya jangan sampai ada yang nggak 

menikah, menikah kan sunnah nabi. Kalau dicarikan sama tim kan 

enak ya pasti dicarikan yang sefaham, tetapi ya tidak harus lewat 

tim sebenarnya, mencari sendiri juga boleh asal nanti tetap lapor 

tim kalau mau nikah sama siapa jadi tidak sembarangan milih 

juga.”
21

 

 Tujuan dan peran dibentuknya tim ini adalah agar para 

jemaah yang sudah memasuki usia nikah bisa cepat mendapat  

jodoh dan fokus pada jangan sampai warganya tidak dapat menikah 

karena tidak bisa mencari calon pendamping dalam hidupnya. 

Adapun maksud lain dibentuknya tim ini adalah agar para jemaah 

mendapat jodoh yang satu aliran karena tim pasti mencarikan yang 

sefaham serta kalaupun mendapat jodoh dari orang luar tetap harus 

melapor kepada tim untuk dilihat bagaimana keadaan dari calon 
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poasangan dan hal ini selalu dipatuhi oleh jemaah LDII desa 

Sawoo. 

 Tugas dari tim pernikahanpun juga tidak hanya ketika akan 

ada  warganya yang mau menikah saja tetapi ada juga yang lain. 

Seperti yang disampaikan oleh wakil ketua PAC Ngemplak yaitu 

bapak Mustofa sebagai berikut: 

“Tim ini juga bertugas mengadakan pengajian muda-mudi agar 

mereka ketika sudah siap untuk berumah tangga mempunyai bekal 

pengetahuan, di LDII itu kan memang banyak ngajinya, biasanya 

muda-mudi yang rutin mengaji tidak punya kenalan lawan jenis 

maka dari itu ada yang namanya tim perkawinan yang berperan 

untuk mencarikan jodoh bagi muda-mudi yang sudap siap nikah 

tetapi belum mempunyai calon”. 

 

 Kemudian dilanjutkan kembali: 

“Biasanya tim perkawinan antar masjid mempunyai data masing-

masing karena memang orang ldii itu banyak yang mendapat 

jodoh LDII juga kemudian mereka diprtemukan untuk taaruf  jika 

mereka merasa cocok maka dilanjutkan dengan lamaran tetapi jika 

tidak maka mereka tidak diperbolehkan untuk saling menghubungi 

lagi. Kemudian ketika lamaran tim juga harus tetap mendampingi 

sampai hari pernikahan sudah pasti.”
22

 

 

 Jadi tugas tim pernikahan ini juga meliputi pengadaan dan 

pemberian pengajian bagi muda-mudi dari mulai remaja hingga 

usia menikah sehingga mereka mempunyai bekal pengetahuan dan 

ilmu ketika nanti mengarungi bahtera rumah tangga agar bisa 

menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang bisa 

didapat dari mengikuti pengajian tersebut. Kemudian tugas intinya 

yaitu ketika ada dari jemaah yang sudah memasuki usia nikah atau 
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siap nikah tetapi belum mempunyai calon pasangan atau jodoh 

maka tim pernikahan ini akan mencarikannya, bisa memilih sendiri 

atau dipilihkan dari data-data yang dipunyai dari tim siapa nama 

calon pria atau wanita yang sudah siap untuk menikah. 

 Kemudian jika sudah dipilih mereka akan dipertemukan 

oleh tim pernikahan untuk melakukan taaruf. Jika mereka merasa 

cocok satu sama lain maka akan diteruskan ke tahap lamaran, tetapi 

jika tidak merasa cocok maka mereka tidak boleh saling 

berhubungan lagi, hal ini dilakukan agar tidak timbul fitnah 

ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ketika proses 

lamaran tim pernikahan juga harus tetap mendampingi calon 

mempelai sampai dengan penentuan hari pernikahan tiba.  

3. Praktik nikah dalam jemaah LDII Desa Sawoo 

 Dalam pelaksanaan perkawinan jemaah LDII dikenal 

dengan adanya nikah dalam, nikah ini tidak terdapat di kelomok 

lain sehingga hanya ada di LDII saja dan menjadi sebuah ciri khas 

dari aliran ini. Berikut penjelasan dari informan bapak David 

terkait dengan nikah dalam: 

“Nikah dalam adalah nikahnya orang LDII yang sesuai dengan 

hadis yaitu dengan menggunakan bahasa arab, seperti waktu 

jum’atan ketika khutbah kan dalam hadis harus menggunakan 

menggunakan bahasa arab, ya yang sesuai dengan agama Islam, 

Islam kan lahirnya di Arab bahasanya juga arab maka nikahnya 

ya pakai bahasa arab biar sesuai.Nikah dalamadalah nikah yang 

khusus dilakukan bersama pengurus LDII. Kalau bedanya dengan 

nikah luar ya penghulunya itu yang beda.”
23
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 Nikah dalam adalah nikah yang menggunakan bahasa arab 

pada sighat ijab qobulnya yang menurut jemaah sesuai dengan 

yang diajarkan dalam hadis yaitu yang disandarkan dari Ibnu 

Qudamah dan nikah ini dilakukan khusus oleh pengurus LDII. 

Perbedaannya dengan nikah luar yaitu pada penghulunya, kalau di 

nikah dalam yang bertindak sebagai penghulu adalah kyai kalau di 

nikah luar adalah kepala KUA. Pengertian yang sama juga 

dituturkan oleh bapak Fauzan sebagai berikut: 

“Nikah dalam adalah nikah yang dilakukan oleh jemaah dengan 

penghulu orang LDII juga dan bersama pengurus yakni tim 

pernikahan serta menggunakan bahasa arab, kalau nikah luar kan 

penghulunya dari KUA. Kan juga tetap sah karena memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam agama. Sama saja 

sebenarnya dengan nikah siri kan hukumnya sah juga.” 

 

 Dan dilanjutkan lagi bahwa: 

“Bedanya cuma doa yang digunakan sama yang di KUA dan 

lafadz qobulnya lebih pendek, ya tetap sah yang penting kan sudah 

memnuhi unsur syarat dan rukun-rukun. Kalau dasar hukum 

pelaksanaan nikahnya ya sama saja seperti surah An-Nisa’ dan 

lainnya.”
24

 

 

 Selain itu juga dikemukakan lagi oleh bapak Misdi yaitu: 

 

“Nikah dalam itu nikahnaya orang LDII dengan pengurus saja 

dan kyai yang bertindak sebagai penghulunya, jadi ini bukan untuk 

umum dan ijab qobulnya harus menggunakan bahasa arab, ya 

hanya seperti persaksianlah bahwa mempelai taat pada ajaran 

agama yang dipelajari selama ngaji juga untuk menghormati 

kyai.” 

 

 Kemudian bapak Misdi melanjutkan: 
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“Biasanya jawaban qobulnya lebih pendek hanya “qobiltu bil 

mahril madzkur”begitu saja sama doanya yang berbeda, dasar 

hukumnya ya yang sesuai. Adqapun dasar pelaksanaannya ya 

sama dengan yang tercantum dalam Al-Qur’an.”
25

 

 

 Dari pendapat pengurus LDII tersebut dapat diketahui 

bahwa pengertian nikah dalam itu adalah nikah yang dilakukan 

para jemaah dengan kyainya yang bertindak sebagai penghulu yang 

diselenggarakan oleh pengurus tim pernikahan. Dasar hukum 

pelaksanaan pernikahan nikah dalam ini sama saja dengan 

pernikahan-pernikahan pada umunya yaitu disandarkan pada Al-

Qur-an dan hadis. Adapun perbedaan dari nikah ini dengan nikah 

di KUA selain pada penghulunya yaitu pada pengucapan sighat 

ijab qobul yang harus menggunakan bahasa arab dan shighat 

qobulnya lebih pendek yaitu tanpa menyebutkan kata nikah dan 

besaran mahar dan doa setelah ijab qobul serta dianggap 

merupakan persaksian kesetiaan dan kepatuhan jemaah pada ajaran 

yang dianut dan menghormati kyai selaku yang menikahkan. 

 Kemudian bapak Pardi selaku modin desa Sawoo juga 

membenarkan adanya nikah tersebut yang dilakukan oleh jemaah 

LDII desa Sawoo, yaitu: 

“Iya memang ada.Nikah dalamitu katanya nikah yang dilakukan 

sama pengurus LDII saja sebut  saja kyainya  lah, biasanya 

dilakukan di masjid besar, waktu nikah dalamtersebut ada 

pengurus khusus yang menangani dan yang boleh hadir juga 

terbatas cuma keluarga inti saja, saya tidak pernah ikut nikah 

dalamkarena yang boleh ikut kan hanya orang-orang tertentu saja 

dan sifatnya tertutup dari masyarakat sekitar. 
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 Kemudian dilanjutkan lagi oleh bapak Pardi : 

”Dinikahkan  dulu  istilahnya  kawin sirilah.  Di dalamnya  itu  

nikah  sirinya  yang  diluar  itu  untuk mendapatkan buku 

nikahnya,  jadi mungkin menurut mereka sudah sah  terlebih  

dahulu  secara  hukum  Islam  sebelum  ke pegawai pencatat nikah. 

Kalau mereka bilang istilahnya nikah siri dulu baru yang di luar, 

ya mungkin nikah yang diyakini mereka memang nikah yang di 

dalam  itu,  yang  sah  yang  diluarkan  untuk  mendapatkan  

bukunya  saja,  seakan  akan  seperti  itu.” 

 

 Dan ditambahkan lagi bahwa: 

“Mungkin kalau tidak melaksanakan nikah dalam rasanya kurang 

mantep begitu  saya  sendiri  kan  tidak  tanya  secara jelasnya 

hanya pernah mendengar, tapikan  kenyataannya  kalau  sepeti  

itukan  kita  secara  akad  nikah  yang didalam itu lebih akurat 

yang di luar itu cuman untuk mendapatkan buku. Tapi meskipun 

ada perbedaan dalam tata cara perkawinan ini tidak pernah ada 

gejolak di masyarakat ya biasa-biasa saja.”
26

 

 

 Dalam pernikahan jemaah LDII ada dua yakni yang 

pertama dengan pengurus dan yang ke dua di KUA agar mendapat 

buku nikah, jadi dapat diistilahkan bahwa nikah dalam ini sama 

dengan nikah sirri karena para jemaah meyakini bahwa nikah yang 

di dalam atau dengan kyai itu yang sah menurut agama, sedangkan 

yang di KUA hanya dianggap sah secara negara.  

 Bapak Sumber Hadi juga menyampaikan mengenai tujuan 

dan syarat-syarat nikah dalam, yaitu: 

“Baik nikah dalam ataupun nikah luar itu sama saja yaitu 

pelaksanaannya untuk memenuhi rukun nikah, kalau nikah dalam 

ini menurut Al-Qur’an kan rukunnya lima, tidak ada rukun tentang 

pencatatan kan adanya hanya di undang-undang maka dari itu 

dilakukan yang sesuai dengan agama dulu kemudian dilakukan 

yang sesuai negara.” 
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 Pardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Juni 2019. 
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 Ditambahkan lagi oleh bapak Sumber Hadi bahwa: 

“Nikah dalamitu dari dulu sudah ada dan menjadi sarana bagi 

bapak kandung sebagai wali nasab untuk menikahkan sendiri 

anaknya, kalau di KUA kan biasanya ada pilihan yaitu 

menikahkan sendiri atau diwakilkan sama naib dan wali hanya 

pasrah. Kan sebenarnya yang paling berhak menikahkan adalah 

walinya.” 

 

 Adapun syarat-syaratnya dikemukakan oleh bapak Sumber 

yakni: 

“Kalau  syarat-syaratnya ya sama saja dengan syarat nikah pada 

umumnya, ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali 

nikah, saksi, mahar, dan ijab qabul.”
27

 

 

 Pelaksanaan nikah dalam ataupun nikah luar oleh jemaah 

maksudnya sama yaitu untuk memenuhi rukun nikah baik yang 

berasal dari syariat agama dan negara. Nikah dalam tersebut juga 

sudah dilaksanakan oleh para jemaah sejak dulu serta nikah ini 

menjadi sarana menerapkan perkawinan yang dipimpin langsung 

oleh wali nasab selaku wali yang paling berhak untuk 

menikahkan.Syarat nikah dalam pada jemaah LDII juga sama 

dengan pada umumnya meliputi calon pengantin, wali, 2 saksi, 

mahar dan ijab qobul. Hal tersebut juga selaras dengan penuturan 

Bapak Fauzan, yaitu: 

“Tujuan pelaksanaan nikah dalam itu ya untuk melaksanakan 

rukunnya termasuk ijab qobul, kalau rukunnya terpenuhi kan 

sudah pasti sah dan ini merupakan ijtihad dari kyai pendahulu 

bahwa dalam pelaksanaannya ditambahi dengan wejangan atau 

nasehat-nasehat yang berhubungan dengan pernikahan dari kyai 
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 Sumber Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Juli 2019. 
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seperti jangan sampai bercerai meskipun cerai itu halal tapi kan 

dibenci Allah.” 

 

 Selain itu tujuan nikah dalam dijelaskan lagi oleh bapak 

Fauzan: 

“Pada waktu nikah dalamitu juga untuk meyakinkan kedua 

mempelai tentang kesiapan melaksanakan nikah, takutnya kalau 

ragu-ragu kan nanti setelah selang berapa hari terus minta cerai. 

Selain itu jika ada jemaah yang belum fasih mengucapkan ijab 

qobul disini diajari dulu. Dan untuk syarat-syaratnya ya sama saja 

dengan yang diajarkan di Islam”.
28

 

 

 Pelaksanaan nikah dalam merupakan ijtihad dari pendahulu 

LDII yaitu dalam pelaksaan pernikahan agar diberikan nasehat-

nasehat mengenai pernikahan yang meliputi hak dan kewajiban 

suami istri ketikah sudah sah berumah tangga. Kemudian selain itu 

juga untuk meyakinkan kesiapan kedua belah pihak untuk 

melaksanakan perkawinan. Dan syarat pelaksanaan nikah dalam 

sama dengan syarat nikah pada umumnya.  

 Hal ini juga diperjelas lagi oleh bapak Misdi yaitu hal yang 

juga penting dalam pernikahan adalah sudah baligh, cukup umur, 

dan tidak ada suatu halangan untuk menikah antar keduanya. 

“Syarat-syarat pada nikah dalam ya sama saja dengan yang 

diajarkan di Islam pada umumnya, ya yang penting sudah baligh, 

umurnya juga sudah cukup dan tidak ada halangan untuk menikah. 

Selain itu harus ada calon mempelai, wali dari mempelai wanita 

yang harus menikahkan, saksi, terus mahar dan ijab qobul, ya itu 

kan sama cuma pelaksanaannya saja yang sedikit berbeda karena 

di depan kyai, yang penting kan sah dan juga setelah itu nikah di 

KUA.”
29
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 Fauzan, Hasil Wawancara, 20 April 2019. 
29

 Misdi, Hasil Wawancara,11 Juli 2019. 
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 Adapun tata cara/urutan pelaksanaan nikah dalam yaitu 

disampaikan oleh bapak Fauzan sebagai berikut: 

“Proses pernikahannya juga sama dimulai dulu dengan mencari 

jodoh, kemudian lamaran selanjutnya penentuan kapan hari 

pelaksanaan pernikahan, ketika hari pernikahan tiba sebelum ke 

KUA melakukan nikah dalam dulu di masjid dengan pengurus 

setelah itu melakukan nikah luar di KUA dan yang terakhir yaitu 

walimatul ursy. Kalau pelaksann nikah dalamnya berkumpul 

dahulu bagi yang bersangkutan, kemudian kyai menyampaikan 

wejangan-wejangan ya semacam khutbah nikah setelah itu ijab 

qobul dan yang terakhir doa.”
30

 

 

Kemudian juga disampaikan oleh bapak Mustofa, yaitu: 

“Kalau urutan pelaksanaan nikah dalamnya ya pembukanya 

pemberian nasehat tentang pernikahan dari pak kyai untuk 

mempelai, kemudian ijab qobul dan penutupnya ya doa bersama, 

sudah itu saja selesai setelah itu ya langsung ke KUA, resepsinya 

ada yang langsung ada juga yang besoknya, sudah ya sama saja 

begitu.”
31

 

 

 Dengan data-data yang telah diperoleh tersebut bisa 

diketahui bahwa nikah dalam itu sama halnya dengan nikah siri 

yaitu dalam hal syarat-syaratnya dan proses pelaksanaannya. 

Adapun syarat-syaratnya yaitu harus memenuhi yang diajarkan 

dalam agama Islam maupun yang telah ditentukan dalam 

perundang-undangan. Pelaksanaan nikah dalam tersebut tujuannya 

untuk memenuhi rukun dari ajaran agama tetapi juga tetap 

melakukan nikah luar di KUA karena budi luhur para jemaah, 

karena LDII bukanlah negara baru tetapi hanya sebuah ajaran 

sehingga tetap mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. 
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 Fauzan, Hasil Wawancara, 20 April 2019. 
31

 Mustofa, Hasil Wawancara, 11 Juli 2019. 
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BAB IV 

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK 

NIKAH DALAM PADA KALANGAN JEMAAH LDII 

DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO 

A. Pandangan sosiologi hukum terhadap proses perjodohan jemaah 

LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo tergolong masyarakat yang memiliki tingkat keperdulian 

terhadap keagamaan yang  cukup  tinggi. Hal  ini  tergambarkan  dengan 

keseharian mereka dalam melaksanakan pengajian di majelis secara rutin 

dan  penerapan  ajaran-ajarannya sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan 

Hadis. Selain itu juga keperdulian yang tinggi terlihat pada perjodohan dan 

perkawinan para jemaah hingga sampai dibentuk tim khusus untuk 

menanganinya yang disebut dengan tim pernikahan.  

Proses  pencarian  jodoh  di kalangan  masyarakat  luas  yaitu  

dengan cara  memilih  pasangan  hidupnya  sendiri  atau  dengan  cara  

perjodohan, hal tersebut juga dilakukan oleh anggota jemaah LDII dalam 

memilih pasangan hidupnya yaitu dengan memilih pasangan sendiri atau 

dengan perjodohan. Dalam proses perjodohan para anggota jemaah LDII 

yang mempunyai andil besar untuk mengurusnya adalah tim pernikahan 

mulai dari penyeleksian anggota usia nikah, proses pencarian jodoh, 

pelaksanaan kh}itbah} (lamaran) sampai pada pelaksanaan nikah dalam. 

72 
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Diketahui bahwa pola-pola dari proses perjodohan anggota jemaah 

LDII mulai dari pecarian jodoh, kemudian ta’aruf  bagi mereka yang 

mendapat jodoh melalui tim, pelaksanaan lamaran dan yang terakhir yakni 

pelaksanaan nikah dalam merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh 

dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial 

yang telah disepakati dan norma-norma inilah yang membuat  

pelaksanaanya terstruktur dari dahulu dan tetap diberlakukan sampai saat 

ini. Adapun ciri-ciri sistem sosial menurut Zeitfin adalah: 

1. Tiap bagian dari sistem saling tergantung satu sama lain dan 

memberikan konsekuensi secara bervariasi; 

2. Hubungan antar bagian merupakan hubungan saling ketergantungan 

hingga membentuk keteraturan; 

3. Keseimbangan tidak terbatas meskipun terjadi keanekaragaman.
1
 

Hal ini tetap dilaksanakan oleh anggota jemaah LDII karena agar 

tidak mengganggu kestabilan sistem sosial. Adapun mengenai proses 

perjodohan yang seperti ini merupakan konsep latensi sebagai dorongan 

motivasi untuk mempertahankan pola budaya dalam sistem yang sudah 

ada sebelumnya. Kemudian bagaimana terus masyarakat tetap 

melaksanakan pola tersebut disebabkan oleh adanya kondisi yang 

mendukung, yakni: 

1. Adanya sanksi sosial dari masyarakat, meskipun hanya berupa cibiran 

tetapi ini juga merupakan hal yang dikhawatirkan; 
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 Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, 55. 
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2. Adanya asumsi negatif dari masyarakat jika proses-proses tersebut 

tidak dilaksanakan. 

3. Adanya kepercayaan pada doktrin dan fanatisme; 

4. Merupakan aplikasi dari fungsi latency sebagai bentuk pola 

pemeliharaan yang digerakkan oleh nilai dalam menjaga kestabilan 

sistem sosial. 

Hal inilah yang kemudian mampu memperpanjang usia dari pola 

proses perjodohan yang sedemikian rupa dari dahulu sampai sekarang 

tetap dilaksanakan. Adapun proses perjodohan anggota jemaah LDII 

menurut Parsons sebagai struktur sosial dari sistem sosial hanya bisa 

fungsional apabila telah memenuhi empat syarat yang disebut dengan 

AGIL.
2
 Suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia 

menjaga Savety Valve atau katup pengaman yang terkandung dalam 

paradigma AGIL, yakni sebagai berikut: 

   Tabel: 4.1 

1. Adaptation/Adaptasi 

 

Kemampuan untuk menghadapi 

lingkungan dengan baik, dengan cara 

menyesuaikan diri dengan 

masyarakat, lingkungan, maupun 

norma agama yang telah mendarah 

daging bagi warga LDII. 

                                                           
2
 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi hukum, 85. 
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2. Goal Attainment/Pencapaian 

Tujuan 

 

Hal yang menjadi tujuan dari proses 

ini adalah terlaksananya pola-pola 

proses perjodohan yang telah 

ditentukan. Hal tersebut bukanlah 

tujuan individual tetapi merupakan 

tujuan umum dari para jemaah LDII. 

3. Integration/Integrasi 

 

Hal ini dilakukan agar tetap 

terjaganya komunikasi dengan kyai 

dan tokoh agama dalam tim 

pernikahan mengenai pola 

perjodohan. 

4. Lattency/Pola pemeliharaan 

 

Anggota jemaah LDII harus menjaga 

nilai-nilai budaya maupun agama 

dengan baik sehingga selain sebagai 

mekanisme sosialisasi juga sebagai 

mekanisme pengawasan sosial. 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat telah mencoba 

menjaga kestabilan sistem sosial dengan memenuhi empat syarat fungsi 

AGIL tersebut, yakni: 

1. Adaptation/Adaptasi 

Merupakan proses bagi individu atau sistem sosial untuk 

menghadapi lingkungan dengan baik/penyesuaian diri dengan 
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lingkungan.
3
 Disini masyarakat LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo berusaha melakukan penyesuaian diri dengan 

keadaan dan juga norma-norma agama yang telah dibentuk dan hidup di 

masyarakat secara umum dan berlangsung lama. 

2. Goal Attaintment/Pencapaian Tujuan 

Yakni prasyarat fungsional yang menyatakan bahwa tindakan itu 

diarahkan pada tujuannya. Adapun orientasi utama yang ingin dicapai 

dari  pelaksanaan proses perjodohan yang dilakukan masyarakat LDII 

Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo adalah 

merupakan tujuan umum (mengejar kepentingan kolektif)
4
 dari para 

jemaah yakni agar selalu tetap terlaksananya norma-norma agama yang 

berlaku. 

3. Integration/Integrasi 

Yakni berhubungan dengan interelasi antar para anggota dalam 

sistem sosial. Dengan selalu dilaksanakannya pola perjodohan tersebut 

tentu menjadikan hubungan antar jemaah LDII Desa Sawoo Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo tetap erat. Ketika semua jemaah taat pada 

norma-norma agama yang berlaku maka akan menjaga solidaritas dan 

komunikasi antar para tokoh terutama kyai dengan jemaah sehingga 

kesatuan ormas tetap terjaga dan mencegah timbulnya disintegrasi 

sosial. 

 

                                                           
3
 Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, 26. 

4
 Ibid., 25 
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4. Latency/Pola Pemeliharaan 

Yakni pola pemeliharaan yang digerakkan untuk mempertahankan 

kesinambungan tindakan dalam system yang sesuai norma.
5
 Dengan 

diberlakukannya pola perjodohan tersebut merupakan cara agar para 

anggota jemaah LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo dapat menjaga nilai-nilai dan norma-norma agama dengan 

baik, selain itu proses ini menjadi sosialisasi bagi para jemaah serta 

sebagai mekanisme pengawasan sosial agar para anggota jemaah tidak 

mencari pasangan yang berbeda faham, dan dapat memperoleh 

pasangan hidup yang satu faham. 

Pada pola proses perjodohan yang terstruktur dan telah menjadi 

suatu sistem dan norma sosial bagi masyarakat LDII Desa Sawoo 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, kapasitas diri seseorang secara 

sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status sosialnya. Adapun 

dalam praktek kehidupan di masyarakat peran dan status sosial tidak hanya 

cukup disadari oleh diri sendiri melainkan juga perlu adanya pengakuan 

dari orang lain atau lingkungan sosialnya. 

Adapun dalam menjaga  pola-pola  budaya tersebut tentunya tidak  

ada  jaminan  terbebas dari  berbagai  masalah  ataupun  konflik yang 

kehadirannya tidak bisa ditawar lagi. Oleh sebab itu Parsons dalam 

teorinya ini menekankan pada konsep latency
6
 yakni pola pemeliharaan 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, 34. 
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yang dilakukan sebagai mekanisme untuk mencegah dan mengatasi 

timbulnya konflik. Dengan pola pemeliharaan melalui mekanisme 

sosialisasi yakni dengan memeberikan pemahaman pada para jemaah 

lewat kegiatan keagamaan dan pengajian diharapkan agar tetap terjadi 

kesinambungan antar jemaah dengan norma yang ada dan menciptakan 

keadaan yang seimbang.
7
 Sehingga dengan upaya tersebut dapat 

mengurangi resiko konflik dan dalam jangka panjang keadaan-keadaan 

yang tidak diinginkan tersebut bisa teratasi dengan sendirinya melalui 

penyesuaian dan institusionalisasi. 

B. Pandangan sosiologi hukum terhadap praktik nikah dalam oleh 

jemaah LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

Perkawinan atau yang biasa disebut juga pernikahan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang suami dan istri untuk hidup bersama dalam 

sebuah rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut 

ketentuan syariat hukum islam. Setiap orang yang akan melakukan 

pernikahan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah 

tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia dengan penuh kasih sayang 

dan saling mencintai. Kehidupan baru ini sebagaimana juga disebut dalam 

undang-undang perkawinan dalam pasal 1.Untuk hidup bersama dengan 

pasangannya ini setiap orang tidak begitu saja hidup serumah tanpa 

sebelumnya didahului oleh sebuah prosesi yang disebut dengan akad 

nikah. Untuk melangsungkan suatu akad nikah sendiri harus ada 
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 Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, 26. 
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persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti persyaratan yang 

telah dikemukakan menurut hukum islam yang juga selaras dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), yang mencakup pada syarat dan rukun perkawinan.  

Dalam pelaksanaan perkawinan jemaah LDII dikenal dengan 

adanya nikah dalam yaitu pernikahan jemaah yang dilakukan hanya 

dengan pengurus LDII saja. Kebiasaan nikah dalam ini menurut mereka 

sama dengan nikah siri yaitu nikah yang dilakukan di luar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetapi mereka menyebutnya dengan nikah 

dalam sebagai istilahnya. Model pernikahan mereka ini tetap dijaga dan 

selalu dilakukan meskipun mereka juga melakukan pernikahan secara 

negara di depan penghulu KUA agar mendapatkan buku nikah. Nikah 

dalam ini juga hanya ada di LDII saja, meski mereka menyebutnya juga 

dengan nikah siri tetapi dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) KHI menyatakan 

bahwa meskipun sebenarnya nikah siri itu tidak diakui secara negara, 

tetapi dalam KHI diberikan alternatif yaitu jika sudah terlanjur terjadi 

maka cara melegalkannya dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan 

Agama, bukan dengan melakukan akad nikah ulang di KUA. 

Disini masyarakat menganggap bahwa nikah dalam adalah nikah 

yang sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh agama, sehingga 

mereka patuh untuk tetap melakukannya meskipun dalam ketentuan 

normatif diatur yang lebih baku menganai pelaksanaan perkawinanyaitu  

melakukan ijab qabul di KUA sudah sah baik secara agama maupun 
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negara. Peraturan seperti ini merupakan pencerminan dari nilai sosial 

budaya yang diajarkan oleh agama yang dianut oleh golongan masyarakat 

LDII Desa Sawoo, sehingga dapat dikatakan bahwa pola-pola kebudayaan 

yang bersumber dari agama dapat membentuk pola-pola hukum tertentu 

juga sekalipun sebenarnya ada aturan yang lebih tinggi mengatur. 

Masyarakat LDII Desa Sawoo sendiri tergolong dalam model 

masyarakat konsensus yang dipersatukan oleh adanya kesamaan kultur, 

kaidah, kepercayaan dan harapan serta masyarakat terpadu dalam keadaan 

stabil dan memfungsikan pengorganisasian sebagai pelaksana integrasi 

sosial. Adapun beberapa masyarakat minoritas yang tidak mematuhi 

ketentuan pelaksanaan nikah dalam tersebut adalah masuk dalam tipe 

masyarakat yang didominasi hukum yaitu mereka menganggap bahwa 

segala bidang mengenai perkawinan sudah diatur dalam hukum tertulis 

sehingga mereka menjalankan apa yang telah diatur dalam hukum 

tersebut. 

Dalam teori struktural fungsional yang juga populer disebut teori 

integrasi atau teori konsensus
8
 dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi 

atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai 

kemasyarakatan tertentu. Menurut Parsons masyarakat adalah suatu sistem 

yang dibangun atas dasar sekumpulan nilai-nilai umum yang 

diinterelasikan oleh anggotanya dalam suatu proses sosialisasi. Melalui 

proses sosialisasi inilah, maka seorang individu belajar tentang bagaimana 

                                                           
8
 Ibid., 41.  
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dia harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

lingkungan sosialnya, bagaimana dia harus memberikan aksi dan reaksi 

terhadap aturan dan nilai yang berlaku dalam lingkungannya.
9
 

Kemampuan individu sebagai struktur untuk menjalankan fungsi dan 

perannya ini dilakukan demi tercapainya kestabilan sistem sosial yang 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Basis dasar unit aksi ini sebagai 

kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk 

mencapai tujuan memiliki empat komponen yang kemudian dikenal 

dengan konsep voluntarisme. Adapun konsep tersebut jika diinterelasikan 

dengan pola pernikahan yang dilakukan oleh jemaah LDII Desa Sawoo 

dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini: 

Gambar 4.1 Pola Perilaku Voluntaristik nikah dalam jemaah LDII 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Adam Podgorecki dan Christopher, J. Whelan, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, 

terj.Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, 112. 



82 
 

Dari  bagan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  calon  pasangan  

suami  istri merupakan aktor yang dalam mencapai tujuannya 

menggunakan alat atau sarana yang telah ditetapkan. Sebagaimana  

dalamtradisi nikah dalam ini, aktor demi mencapai tujuannya harus 

melaksanakan nikah dalam sebelum nikah luar atau nikah di KUA, 

meskipun pada pelaksanaan nikah dalam sudah dilakukan akad dan juga 

secara agama berstatus sah. Pengambilan keputusan dari aktor ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu meliputi: 

1. Sistem budaya 

Yakni bersumber dari nilai ajaran agama tentang keharusan 

melaksanakannikah dalam. Nilai ini merupakan faktor utama yang 

menjadikan alasan mengapa aktor bertindak.Masyarakat LDII desa 

Sawoo sendiri dikenal dengan masyarakat yang sangat taat dan 

patuh pada ajaran agama yang mereka anut. Hal ini dibuktikan 

dengan selalu dilaksanakannya nikah dalam oleh para jemaah dari 

dahulu sampai sekarang. Tradisi ini selalu dilakukan karena selain 

bersumber dari ajaran agama juga diperhatikan demi kelangsungan 

kestabilan sistem sosial. Oleh karenanya jika ada masyarakat yang 

tidak melakukan tradisi ini maka akan menggoyahkan kestabilan 

sistem sosial karena melanggar dan dianggap sebagai perilaku yang 

tidak patuh terhadap ajaran agama dan tidak hormat kepada 

sesepuh (kyai). 
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2. Sistem sosial 

Yakni bersumber dari interaksi antar individu, kebutuhan 

adanya pengakuan dari masyarakat serta timbulnya sanksi sosial 

jika melanggar. Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku bagi 

para jemaah LDII di desa Sawoo, diri seseorang secara sosial tidak 

bisa dipisahkan dengan status dan peran sosialnya. Setiap orang 

pasti selalu membutuhkan status dan pengakuan dari orang lain 

atau lingkungan sosialnya, dan untuk mendapatkan itu individu 

harus mengikuti setiap norma dan nilai yang berlaku di masyarakat 

serta menjahui hal-hal yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat. 

Sehingga dengan mengikuti dan melaksanakan nikah dalam ini 

dianggap sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi diri di 

lingkungan sistem sosial. Pada hakikatnya tidak ada sanksi yang 

mengikat pada aturan ini. Namun, hilangnya pengakuan serta 

mendapat cibiran dari masyarakat adalah hal yang dianggap 

menjatuhkan nama baik dan dianggap menjadi sebuah masalah 

yang buruk. Hal inilah yang kemudian juga mempengaruhi 

eksistensi nikah dalam tetap dilaksanakan oleh jemaah LDII. 

3. Sistem kepribadian 

Individu atau juga disebut aktor merupakan kesatuan paling 

dasar dalam unit sistem ini sebagai pelaku dari nikah dalam. Sistem 

kepribadian ini sangat berpengruh terhadap tindakan pelaku, seperti 

halnya tindakan orang tua yang juga melakukan nikah dalam 



84 
 

tersebut. Hal ini dilakukan karena adanya keyakinan yang 

ditanamkan sejak dini oleh para pendahulu. Penanaman doktrin 

tentang tradisi semacam ini yang akhirnya menimbulkan ketaatan 

secara continue(berkelanjutan). 

4. Sistem organisme biologis 

Aspek  biologis  dari  manusia  sangat  berpengaruh  dalam  

tindakan individu.  Hal-hal  yang  telah  diajarkan  dalam agama,  

keluarga  serta pembentukan  pribadi  dari  lingkungan  sangat  

mempengaruhi  perilaku individu.  Nilai-nilai  dari ajaran  agama  

serta norma-norma  sosial yang  telah  melekat  sejak  pembentukan  

jati  diri  menjadi pegangan hingga  dewasa  yang  kemudian  

menjadi  perilaku  asli  dari  individu, selain sifat bawaan sejak 

lahir atau sifat turunan. 

Serangkaian pola perilaku voluntaristik tersebut bermuara pada tujuan 

yang ingin dicapai yaitu meliputi mencapai keharmonisan rumah tangga, 

menghindari perseteruan dengan orang tua, mematuhi ajaran agama, 

menjaga sikap hormat pada sesepuh (kyai), serta menghindari sanksi sosial 

dari masyarakat. Adapun nilai yang yang membentuk sebuah tradisi nikah 

dalam oleh jemaah LDII di Desa Sawoo antara lain: 

1. Adanya nilai kerukunan yang hendak dicapai; 

2. Adanya rasa hormat pada leluhur (kyai); 

3. Adanya sikap fanatisme pada ajaran agama; 
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4. Adanya rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi 

kebudayaan;
10

 

5. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas.
11

 

Karena kondisi diatas tersebut kebiasaan atau tradisi yang ada terus 

dipatuhi oleh masyarakat. Disisi lain, semua kondisi yang pada akhirnya 

mengharuskan seluruh jemaah LDII melakukan kebiasaan tersebut 

sebenarnya bertujuan untuk mengurangi adanya konflik yang timbul dari 

pola perkawinan nikah dalam yang jika ditafsirkan mmpunyai makna 

mendalam. Menurut tokoh LDII pada pelaksanaan nikah dalam, terdapat 

wejangan-wejangan dari kyai mengenai cara berumah tangga yang baik 

meliputi hak dan kewajiban suami istri ketika sudah sah, kemudian 

sebagai sarana wali untuk menikahkan anaknya sendiri karena yang paling 

barhak sehingga tidak ada tawkil wali kecuali jika wali ada halangan, 

kemudian pelaksanaan ijab qabul yang sesuai dengan ajaran agama islam 

yaitu menggunakan bahasa arab, serta bukti ketaatan para jemaah pada 

aliran yang dianut. 

 

                                                           
10

  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 313. 
11

 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah 

Sosial, 243. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut sosiologi hukum proses perjodohan yang diberlakukan 

masyarakat LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

adalah upaya untuk menjaga sebuah sistem yang berkembang menjadi 

norma-norma yang stabil di masyarakat. Adapun tatanan tersebut tetap 

stabil adalah karena adanya 4 syarat fungsi yang dipenuhi yaitu 

Adaptation, Goal Attaintment, Integration, dan Latency, sehingga 

system tersebut tetap hidup dan berlangsung dengan baik untuk 

mencegah konflik. 

2. Masyarakat LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

merupakan masyarakat yang bertipe konsensus yang didasarkan pada 

kesamaan kultur, kaidah, kepercayaan dan harapan serta masyarakat 

terpadu dalam keadaan stabil dan memfungsikan pengorganisasian 

sebagai pelaksana integrasi sosial.menurut sosiologi hukum 

masyarakat LDII Desa Sawoo tetap melaksanakan nikah dalam 

meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur adalah karena 

dipengaruhi oleh system budaya, sosial, organisme biologis, dan 

kepribadian. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat LDII Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo hendaknya lebih transparasi mengenai pelaksanaan nikah 

86 
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dalam agar tidak timbul adanya kecurigaan atau kesenjangan 

pandangan dari masyarakat sekitar dan juga pihak PPN mengenai 

pelaksanaan nikah dalam tersebut. 

2. Adapun dalam hal proses perjodohan tersebut ada baiknya jika masih 

dipertahankan agar tetap terjalin keteraturan sosial, tetapi dengan tetap 

dilaksanakannya proses tersebut tidak menutup adanya interaksi dengan 

pihak luar atau non LDII agar integrasi antar golongan umat tetap 

terjaga. Tentunya panelitian ini masih perlu adanya pengembangan 

dengan bentuk penelitian lanjutan serta perbaikan dalam aplikasi hasil 

penelitian. 
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