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MOTTO 

                           

                       

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang 

keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik 

adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-

wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang 

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki 

yang mulia (surga). 

( Q.S An-Nuur Ayat 26 )
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1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-Karim dan Terjemahanya, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), 

hlm. 352 



v 

 

 

  PERSEMBAHAN 

Sekiranya skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku bapak suyadi dan ibu sri wihidayah yang telah 

memberikan dukungan sepenuhnya selama ini. Terima kasih atas segala kasih 

sayang dan kesabaran dalam merawat dan membimbingku hingga dewasa. 

2. Guru-guruku yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis 

sehingga penulis mampu memahami makna kehidupan. 

3. Kakak-kakaku yang selalu memberi inspirasi dan motivasi. 

4. Seluruh teman-temanku khususnya Akhwal Al-Syahsyiyyah angkatan 2012 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

DEKLARASI 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri 

dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan dan berisi materi yang 

pernah di tulis oleh orang lain. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran 

orang lain kecuali informasi dan referensi yang dijadikan bahan rujukan. 

 

 

 

Semarang, 13 Desember 2016 

Deklarator, 

 

SITI NURFAIZAH           
NIM. 122 111 123       

 

 

 

 



vii 

 

 

TRANSLITERASI ARAB LATIN 
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pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 
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ū  = u panjang 
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ABSTRAK 

Pernikahan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga. Melalui pernikahan seseorang akan menemui beberapa konsekuensi dan 

tanggung jawab baru sebagai keluarga. Agama Islam juga merinci aturan-aturan agar 

tidak terjadinya suatu hal negatif. Dengan adanya pernikahan Allah telah mengikat 

adanya cinta kasih antara laki-laki dan perempuan agar terjamin keberangsungan 

hidupnya. Karena pernikahan merupakan perbuatan yang sakral dan suci maka tidak 

boleh jika pernikahan itu hanya sebagai pemuas syahwat dan untuk bersenang-

senang. Pernikahan dengan niat talak meskipun mayoritas ulama memperbolehkan 

dan menyatakan bahwa pernikahannya tetap sah akan tetapi hal ini bertentangan 

dengan tujuan pernikahan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini yang pertama adalah bagaimanakah pelaksanaan pernikahan dengan 

niat talak di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, kedua, bagaimanakah 

tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan niat talak di Desa Gajah 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sifatnya field research atau 

penelitian lapangan. Peneliti melakukan penelitian di tengah-tengah masyarakat Desa 

Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Penelitian ini mengunggap persepsi 

masyarakat dan pengumpulan datanya melalui teknik observasi dan wawancara. 

Informan berjumlah dua pasang pelaku nikah niat talak. 

Penelitian ini menghasilkan pemikiran bahwa pernikahan dengan niat talak di 

Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak terjadi atas perjodohan dan 

pertanggung jawaban dari kehamilan. Di sisi lain masyarakat kurang memahami arti 

dan tujuan pernikahan bahkan tokoh masyarakat dan Agama juga kurang berperan 

serta. Mayoritas Ulama’ memperbolehkan adanya pernikahan dengan niat talak, yang 

mana pernikahan tersebut telah sempurna syarat dan rukunnya suatu pernikahan. 

Adapun niat yang ada di dalam hatinya selama tidak tertulis di dalam akad maka 

pernikahannya telah sah. 
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