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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Perkawinan No. 

1 tahun 1974 dan ketentuannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan tentang keluarga diharapakan 

menjadi pijakan hukum bagi masyarakat Indonesia yang nantinya akan 

melaksanakan perkawinan. Namun hal ini dalam prakteknya pelaksanaan 

perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan khusus untuk 

mengatur hal tersebut, karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad.
1
 

Perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan semua orang. 

Perkawinan adalah perbuatan hukum mengikat antara suami dengan istri yang 

merupakan salah satu langkah penting dalam kehidupan. Menurut UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
2
 Dalam pernikahan terdapat akad nikah, karena akad nikah adalah 

perjanjian antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan yang dalam 

bentuk ijab dan qobul.
3
 

Para ulama sepakat bahwa ijab dan qobul itu sebagai rukun 

perkawinan, ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (pihak wali dari pihak 

perempuan), sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua (dari pihak 

laki-laki). Ayat Al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar untuk menerangkan 
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tujuan pernikahan dalam Al-Qur’an sadalah QS. Al-Rum ayat 21 yang 

berbunyi : 

ٍت نِّقَْىٍو  نَِك َلَءايََٰ ٌَّ فِى َذَٰ ةً ۚ إِ ًَ ةً َوَرْح َىدَّ ًجا نِّتَْسُكُُٓى۟ا إِنَْيهَا وَ َجَعَم بَْيَُُكى يَّ ٍْ أََفُِسُكْى أَْزَوَٰ ٌْ َخهََق نَُكى يِّ تِهِۦٓ أَ ٍْ َءايََٰ َوِي

 ٌَ  يَتَفَكَُّرو

Artinya :  

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu bisteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan 

Allah SWT ialah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan melalui akad 

nikah, dalam ayat ini menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah warahmah 

(cinta kasih).
4
 Untuk syarat sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan 

beberapa syarat, dalam hal ini syarat ijab dan qobul, yaitu sebagai berikut : 

1. Pengucapan ijab hendaknya langsung dilakukan oleh wali atau seseorang yang 

mewakilinya. 

2. Kalimat yang digunakan Ijab dan qobul harus sama tidak boleh berbeda, 

seperti penyebutan nama lengkap mempelai perempuan dan bentuk maharnya. 

3. Pengucapan ijab dan qobul harus bersambungan tidak boleh terputus 

walaupun sebentar. 

4. Dalam ijab dan qobul tidak boleh menggunakan ungkapan yang menunjukan 

pembatasan masa waktu perkawinan, karena perkawinan ditujukan untuk 

seumur hidup. 

5. Pengucapan ijab dan qobul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terus 

terang, tidak boleh menggunakan kata-kata sindiran karena penggunaan lafadz 
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sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi dalam perkawinan tidak bisa 

mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang tersebut. 

6. Akad nikah dalam ijab dan qobul harus didasari oleh rasa suka sama suka atau 

rela sama rela.
5
 

Perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, 

adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan antara lain yaitu : 

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

2. Adanya wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan 

3. Adanya dua orang saksi 

4. Ijab dan qobul 

Didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya 

membahas tentang syarat-syarat perkawinan saja, tidak membahas tentang rukun 

perkawinan, karena syarat-syarat lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur 

atau rukun perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

membahas tentang rukun perkawinan sebagaimana dalam pasal 14 yang terdiri 

dari : 

1. Calon Suami 

2. Calon Isteri 

3. Wali Nikah 

4. Dua orang saksi 

5. Ijab dan Kabul.
6
 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang 

berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yang meliputi syarat-syarat bagi calon 

mempelai, wali, saksi, dan ijab qobul. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai 

berikut : 

a.  Syarat-syarat bagi suami : 
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1. Laki-laki 

2. Beragama Islam 

3. Bukan Mahram dari calon istri orang 

4. Tidak terpaksa atas dasar kemauan sendiri 

5. Orangnya tertentu, jelas orangnya 

6. Tidak sedang ihram 

7. Tidak terdapat halangan perkawinan 

8. Mengetahui perempuan yang akan dinikahi, seperti nama dan nasabnya  

b. Syarat-syarat bagi istri : 

1. Tidak ada halangan syara’, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

dalam keadaan iddah 

2. Merdeka 

3. Jelas orangnya 

4. Tidak sedang berihram 

c. Syarat bagi wali : 

1. Laki-laki 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Tidak dipaksa 

5. Adil 

6. Memiliki hak perwalian 

7. Tidak terdapat halangan perwalian 

8. Tidak sedang ihram 

d. Syarat-syarat bagi saksi : 

1. Dua orang laki-laki 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Adil 

5. Dapat mendengar dan melihat 

6. Bebas, tidak dipaksa 
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7. Tidak sedang mengerjakan ihram 

8. Memahami bahasa yang digunakan pada saat ijab dan qobul.
7
 

Syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 18 bahwa “Bagi calon suami 

isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan 

perkawinan”.
8
 

Apabila salah satu dari syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka 

pernikahan dianggap tidak sah. Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi 

dua rukun : ijab dan qobul yaitu keridhaan dan persetujuan laki-laki dan 

perempuan untuk menikah. Pernikahan boleh dilangsungkan dengan berbagai 

macam redaksi yang dapat di pahami oleh kedua belah pihak yang melakukan 

akad, yang dalam hal ini intinya ucapan yang disampaikan menunjukan 

keinginan untuk melangsungkan pernikahan dan ucapan tersebut dapat 

dipahami oleh kedua orang saksi. Contohnya dalam hal untuk menerima 

pernikahan calon suami berkata saya setuju atau saya menerimanya atau saya 

meridhainya. Untuk lafadz ijab wali nikah boleh mengucapkan “saya 

nikahkan engkau”, atau “saya kawinkan engkau”. 

Akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa 

saja yang dianggap sah oleh banyak orang. Nikah juga boleh dengan lafadz 

hibah, menjual, atau memberikan, selama yang diajak berbicara memahami 

arti dari maksdunya. Karena dalam akad tidak disebutkan secara khusus yang 

menentukan sahnya akad tersebut. 

Pada zaman teknologi sekarang orang-orang memanfaatkan 

kecanggihan dari teknologi untuk kepentingan berdagang (muamalah) dan 

untuk urusan individu lainnya. Diera teknologi ini tidak perlu lagi menemui 

seseorang secara langsung (fisik) cukup melalui video call hal ini adalah 

sesuatu hal yang sudah lumrah (biasa). Namun jika telepon itu dimanfaatkan 
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untuk akad nikah (munakahat), dirasa masih aneh karena pelaksanaan akad 

nikah adalah hal yang sakral dan tidak sekedar terlaksana. 

Pernikahan secara virtual adalah akad nikah yang dilangsungkan tidak 

secara langsung (fisik) pernikahan virtual ini melalui video call wali 

mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan qobulnya dari 

tempat lain yang jaraknya berjauhan. Pengucapan ijab dari wali didengar dan 

dilihat dengan jelas oleh calon suami dan begitu pula sebaliknya, ucapan 

qobul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh pihak 

perempuan.
9
 

Alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini karena prihal 

pelaksanaan serta pengaplikasian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, mengacu pada kondisi masyarakat yang saat ini hidup dalam era 

teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan masyarakat harus 

mengikuti pertumbuhan zaman agar memecahkan kendala-kendala yang 

dialami seperti pada realita pelaksanaan pernikahan secara virtual. 

Berangkat dari latarbelakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merasa perlu untuk meneliti tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP AKAD PERKAWINAN SECARA VIRTUAL” Agar 

masyarakat tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan secara virtual 

atau melalui media internet ini tidak sah, tanpa mengkaji lebih dalam 

mengenai latarbelakang masalahnya terlebih dulu. Sehingga kita dapat berfikir 

jernih untuk hal-hal baru dalam lingkup hukum perkawinan. 

   

B. Perumusan Masalah 

Dari pembahasan latarbelakang diatas, diperlukan adanya perumusan 

masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini, yang nantinya 

akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang 

masalah yaitu : 

                                                             
9
 Abdul Aziz Dahlan , Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve), 1342. 
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1. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

yang dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini sebagai berikut : 

a. Wilayah Kajian 

Penelitian ini termasuk kedalam kajian Ijtihad Kontemporer dalam Fiqih 

Munakahat. 

b. Jenis Masalah 

1) Efektifitas terhadap perkawinan secara virtual 

2) Belum mengetahui dampak apa saja jika perkawinan dilakukan secara 

virtual 

2. Batasan Masalah  

Penulis sangat perlu membatasi penelitian ini, agar penelitian lebih 

terarah dan tidak meluas dari pokok permasalahan dan memberi pembahasan 

yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, oleh karena itu penulis membatasi 

hanya pada Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan secara virtual. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang dijadikan sebagai bahan Skripsi adalah sebagai berikut 

: 

a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan secara virtual ? 

b. Bagaimana akibat hukum akad perkawinan secara virtual menurut 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya 

karena berupaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari 

penelitian ini guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat. 

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah yaitu sebagai 

berikut : 
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a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan secara 

virtual. 

b. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan secara virtual. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut : 

1. Teoritis: sebagai bentuk upaya dalam mengembangkan keilmuan, baik untuk 

penulis mampun untuk mahasiswa Fakultas Syari,ah dan Ekonomi Islam. 

2. Praktis: dapat memberikan informasi yang bermanfaat khususnya untuk 

masyarakat luas, lebih luas penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan 

bagi peneliti, bagi bidang akademik, bagi keluarga dan bagi peneliti 

selanjutnya yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti, dengan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan 

pengalaman dan pembelajaran dalam hal perkawinan secara virtual. 

b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang 

Syari’ah khususnya dalam kompilasi hukum islam. 

c. Bagi keluarga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

baru bahwa dalam perkawinan mempunyai sistem yang canggih melalui 

virtual. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi sumber referensi atau 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

permasalahan diatas. 

 

E. Penelitian Terdahulu  

Seorang peneliti sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu 

untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu 

peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berikatan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan sekarang. Berdasarkan study kepustakaan 
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(library research), maka terdapat literature skripsi yang dapat dijadikan 

sebagai perbandingan yaitu : 

Skripsi yang dibuat oleh Della Putri Citra Arum dengan NIM 

100040164 Studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum 

pada Tahun 2009 yang berjudul tentang “Studi Analisis Hukum Perkawinan 

Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon.” Skripsi tersebut 

membahas mengenai perkawinan melalui telepon yang ditinjau dalam Hukum 

Islam saja, dalam pembahasannya lebih kepada metode ijtihad tentang hukum 

pernikahan melauli telepon. 

Skripsi yang dibuat oleh Muchamad Ali Said dengan NIM 06210011 

Studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari’ah pada Tahun 

2011 yang berjudul tentang “Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komperatif 

Tentang Keabsahan Redaksi Ijab Persepektif Empat Madzhab).” Jenis 

penelitian yang digunakannya yaitu normatif atau kepustakaan, menggunakan 

pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Skripsi tersebut 

membahas tebtang masala hijab yang berobjek pada lafadh atau sighat dalam 

ijab dan penelitinya lebih terfokus pada empat madzhab, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan penulis yang berfokus terhadap tinjauan hukum 

islam terhadap perkawinan secara virtual. 

Skripsi yang dibuat oleh Mufliha Burhanuddin NIM 10100113015 

Studi di UIN Alaiddin Makasar Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2017 

yang berjudul “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-

Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia.” Skripsi tersebut 

bertitik membahas tentang bagaimana proses akad nikah melalui media video 

call dan menjelaskan berbagai factor-faktor pendorong alasan dilakukannya 

akad nikah melalui media video call. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, 

bahwa penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perkawinan secara virtual” yang membedakan penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu jika pada penelitian terdahulu membahas tentang 
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bagaimana keabsahan perkawinan secara virtual. Sedangkan penulis meneliiti 

tentang boleh tidaknya melakukan perkawinan secara virtual yang dalam hal 

ini syarat dan rukun nikah nya terpenuhi hanya saja prosesnya tidak dalam 

satu majelis. Oleh karena itu penelitian ini dianggap penting karena untuk 

mengetahui teoritis dan praktis problem di masyarakat tersebut agar 

menambah pengetahuan. 

F. Krangka Pustaka  

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada 

wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang 

sudah dapat dibebani kewajiban (mukallaf) yangdiakui dan diyakini, hal ini 

mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Syariat menurut istilah 

berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat Nya, baik 

yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan 

dengan amaliyah.
10

 Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan dan 

ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an yang 

umumnya dalam bidang agama.
11

 

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa.
12

 Perkawinan adalah akad yang menghalalkan 

pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan 

suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban anatara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang bukan mahrom.
13

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah virtual  

memiliki arti sebuah lingkungan yang ada intenet yang dilakukan oleh banyak 

                                                             
10

 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. 24.   
11

 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 169. 
12

 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
13

 Boedi Abdullah, Mustofa Hasan, Hukum Keluarga(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 11. 
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orang yang terhubung melalui jejaring computer, internet dan sebaginya. 

Aktivitas daring terjadi ketika perangkat elektronik seperti computer, laptop 

maupun ponsel terhubung ke internet. Kegiatan atau aktivitas virtual yang 

biasa kita lakukan sehari-hari yaitu cattingan maupun video call via media 

social maupun surfing internet. Akhir-akhir ini kata virtual sering digunakan 

untuk menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan internet.
14

 

Akad nikah melalui virtual akad nikah yang dilangsungkan melalui 

telepon dimana wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami 

mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya jauh, meskipun dalam 

hal ini tidak saling melihat secara langsung tetapi ucapan dari wali dapat 

didengar dengan jelas oleh calon suami begitupun sebaliknya ucapan qobul 

calon suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan.
15

 Dalam 

penelitian ini akad nikah yang dimaksud adalah akad yang dilaksanakan 

secara virtual dengan menggunakan via komunikasi jarak jauh dengan 

pengucapan ijab dan qobul di tempat yang berbeda. 

Untuk menjawab atas masalah yang diajukan, penulis mengkaji 

beberapa pendapat pakar yang membidangi masalah hukum keluarga, salah 

satunya ialah Satria Effendi M.Zein dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi 

mengenai masalah keluarga islam kontemporer Indonesia” yang memberikan 

analisis yurisprudensi yang cukup mendalam tentang perkawinan secara 

virtual sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 

1751/P/1989. Dalam pendapatnya Satria Effendi M.Zein mengatakan adanya 

dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah 

tersebut yaitu membolehkan sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi 

ataupun melarang sesuai kecenderungan Madzhab Syafi’i. dalam hal ini Satria 

Effendi M.Zein menyerahkan putusan sesuai putusan yang dipakai majelis 

hakim memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum 

adanya undang-undang yang secara jelas mengatur tentang hal ini. 

                                                             
14

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online diakses melalui 

https://kbbi.web.id/virtual.html Diakses 29 Oktober 2020. 
15

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve), 1342 

https://kbbi.web.id/virtual.html
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Penulis berusaha mengedepankan permasalahan ini menjelaskan 

tentang bagaimana metode ijtihad yang dipakai oleh Saria Effendi M.Zein 

dalam mengkritisi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

No.1751/P/1989, sebagai dasar menentukan hukum yang sesuai. Cara 

pandang melihat permasalahan ini memakai pertimbangan rasional dan 

ushuliyah. 

Untuk mendukung sumber primer diatas penulis juga mengkaji 

literature fiqih baik klasik maupun kontemporer yang berkenaan dengan 

perkawinan Islam, fatwa-fatwa ulama mengenai hukum perkawinan secara 

virtual, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) untuk kemudian dijadikan sumber skunder. 

 

G. Metodelogi penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian.
16

 Adapun metode yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekan pada 

penelusuran dan penelaahaan literature yang terkait dengan pokok bahasan 

yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan 

dukomen lainnya.
17

 

Penulis menggunakan teori yang ada untuk mempermudah penelitian. 

Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, mengenai 

tinjauan hukum islam terhadap perkawinan secara virtual. . 

 

 

                                                             
16

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penulisan Sosial, cet ke-1 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42. 
17

 Dudu Abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

(Yogyakarta: IKFA, 1998), 26. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan 

sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang 

digunakann dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

b. Data Skunder 

Data sekunder yang digunakan adalah data yang mendukung 

dalam penelitian ini. Jenis data yang diperoleh dari hasil referensi, 

baik berupa buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian terlebih 

dahulu yang relevan.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Agar lebih terfokus pada penelitian ini, objek yang dituju adalah 

hukum terhadap perkawinan secara virtual. Oleh karena itu, tidak melebar 

meluas diluar pembahasan perkawinan secara virtual, subjek dalam 

penelitian ini adalah penulis sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui 

secara jelas terkait hukum pelaksanaan perkawinan secara virtual.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman 

analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hal ini dikarenakan jenis 

penelitian ini adalah library research atau penelitian Pustaka yang 

tentunya mengumpulkan dokumen berupa catatan, buku-buku, surat kabar, 

majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 

pembahasan tentang perkawinan secara virtual. 

5. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, penulis menggunakan instrument yang 

bersifat normatif, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan normatif 

adalah dasar-dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam, yaitu : Al-
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Qur’an, Hadits, Pendapat para ulama, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan 

kaidah fiqih.  

6. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian.
18

 

Adapun dalam analisis data peneliti menggunakan metode analisis secara 

kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian menelaah dan dianalisa, 

analisa ini menggunakan metode pola berfikir, yaitu deduktif dengan cara 

berfikir berawal dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik pada 

pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.
19

 Yang 

berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap perkawinan secara 

virtual. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang 

ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, penelitian terlebih dahulu, kerangka 

pemikiran teori, metode penelitian, jenis penelitian, sumber 

data, subjek dan objek penelitian, analisis data, sistematika 

penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Pernikahan dalam 

Islam, Pokok pembahasannya terdiri dari : Pengertian 

perkawinan, tujuan perkawinan, Rukun dan Syarat 

                                                             
18

 Moh. Kasiram, Metodelogi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif (Malang, UMP, 2008), 288. 
19

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 198) 235  
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Perkawinan, Hukum melakukan perkawinan, dan Hikmah 

Perkawinan. 

BAB III   : PEMBAHASAN 

Pernikahan Virtual, Bab ini menjelaskan tentang : Sejarah 

dan perkembangan Teknologi Virtual, Tata cara Pernikahan 

Virtual, Rukun dan Syarat Pernikahan secara Virtual. 

 

BAB IV   : ANALISIS  

Bab ini membahas tentang Hukum Akad Nikah / Ijab Qabul 

melalui video call / Virtual ditinjau dari Undang-Undang 

Perkawinan, tinjauan hukum perkawinan Islam dan alasan-

alasan pernikahan secara virtual.  

BAB V    : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini 

yang berisi kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan 

yang ada dalam rumusan masalah,dan saran tentang penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta 

lampiran-lampiran. 

 

 


