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ُرْونَ َوِمْن ُكل ِ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لَعَلَّكُْم تَذَكَّ   

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

kamu mengingat kebesaran Allah”. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan anjuran dari Allah SWT bagi seluruh 

makhluknya,baik hewan, tumbuhan dan terkhusus manusia untuk 

mempertahankan keberadaannya dengan berkembangbiak  menurut kaidah 

norma agama1. Perkawinan merupakan jalinan yang dibentuk dari pasangan 

suami istri  yang diciptakan memiliki fitrah saling membutuhkan satu sama 

lain. Maka Allah SWT berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat 51: 492 : 

 

 

 

 

Makna ayat diatas menekankan perkawinan salah satu dari syari’at 

Islam meliputi kaidah ibadah dan  kaidah mu’amalah dalam akhwalus 

syakhsiyyah yang salah satu muatannya adalah Munakahat/Perkawinan.3 

Konsep Perkawinan  juga hendaknya didasarkan pada rasa cinta tulus kasih 

antar pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan bahagia 

                                                             
1 H.M.A. Tihami dan Sohari, 2009, “Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, Jakarta: Rajawali 

Pers, hal. 6. 
2 https://quran.kemenag.go.id/sura/51/49 diaksespada Hari Minggu Tanggal 27 September 2020  pukul 

21.45 WIB 
3 M. Anshary MK, 2015, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 10. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/51/49
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dengan harapan dilakukan sekali seumur hidup sampai maut memisahkan.  

Ikatan Perkawinan dalam Al-Qur’an memiliki istilah  “mitsaaqan ghalidzan”, 

artinya suatu ikatan yang sangat kokoh. Sebuah ikatan inilah yang termasuk 

nilai ubudiyah, artinya perbuatan ini bernilai ibadah yang perbuatannya 

dilakukan terus menerus dan berjalan hingga maut memisahkan. Maka proses 

dari pra pernikahan hingga pasca pernikahan harus dijaga keabsahanya sangat 

prinsipil.4 

Berbicara tentang perkawinan erat kaitannya dengan keluarga. 

Keluarga adalah bentuk implementasi ikatan pernikahan yang didalamnya 

terdapat satu kesatuan kelompok kecil  yang terdiri dari, orangtua (ayah, ibu) 

dan anak. “Keluarga merupakan kesatuan yang nyata dari terbentuknya 

peradaban manusia yang muncul dari ikatan perkawinan.Sebaliknya, tanpa 

adanya perkawinan maka pastilah tiada keluarga dan hal –hal yang akhirnya 

membentuk sebuah unsur peradaban manusia.” Menurut Muhammad Ali 

dalam bukunya yang berjudul D Religie Van Den Islam 5  

Konsep sakinah, mawadah dan rahmah sebagai tujuan dari perkawinan 

disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum (30) ayat 216 :  

 

 

 

                                                             
4 M. Anshary MK, Op. Cit., hal 11 
5 Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 

hal. 17 
6 https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21. Diakses pada hari Minggu Tanggal 27 September 2020 

pukul 22.15 WIB. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21
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Di dalam ibadah-ibadah lain salah satunya perkawinan  terdapat syarat 

dan rukun. Syarat merupakan komponen yang menentukan sah tidaknya ibadah 

diluar rangkaian ibadahnya sedangkan rukun adalah  serangkaian kegiatan 

didalam ibadah yang menentukan sah tidaknya ibadah itu sendiri.7 Menurut 

Mahmud Yunus yang mengutip pendapat Imam Syafi’I  yang kemudian 

diadaptasi Kompilasi Hukum Islam terkait rukun nikah bahwa hal tersebut 

adalah bagian dari hakikat pernikahan yang hukumnya wajib di penuhi, apabila 

tidak dilakukan saat berlangsungnya pernikahan, maka di anggap batal..8  

 Berbicara rukun nikah maka salah satunya yang akan disinggung disini 

adalah adanya wali nikah.  Wali nikah merupakan hal yang penting khusunya 

bagi  seorang mempelai wanita yang ingin menikah karena hanya walinya yang 

                                                             
7H.M.A. Tihami dan Sohari, 2009, “Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”, Jakarta: Rajawali 

Pers  hal. 12. 
8 Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, hal. 82. 

ْن اَْنفُِسُكْم  ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمِّ ةً َوِمْن ٰاٰيتِه  َودَّ ا اِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم مَّ اَْزَواًجا ِلِّتَْسُكنُْوٖٓ

ٰيٍت ِلِّقَْوٍم يَّتَفَكَُّرْونَ  َرْحَمةً ۗاِنَّ فِْي ٰذِلَك ََلٰ   وَّ

Artinya:  Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri 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.  

(Q.S. Ar-Rum 21) 
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Dari Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, perempuan 

mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka nikahnya batal, 

maka jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak atas mahar karena 

pergaulannya tersebut, dan jika berselisih maka hakim (penguasa) menjadi 

wali bagi orang yang tidah mempunyai wali. (HR. Ibnu Majah) 

 

bisa menikahkannya dengan mempelai pria.  Berdasarkan hadits Rasulullah 

SAW9 yang berbunyi 

 

 

 

 

Hadist diatas dimaksudkan wali nikah sebagai rukun perkawinan 

menjadi krusial karena jelas tanpa adanya wali maka dikatakan pernikahan 

tersebut batal. Oleh karena itu, hadis di atas juga menjadi rujukan para jumhur 

ulama dalam pendapatnya perihaldari segi keberadaan wali sebagai  

keabsahan suatu perkawinan juga melindungi kepentingan calon mempelai 

perempuan itu sendiri mengenai  integritas dan moral dalam kultur budaya 

masyarakat sekitar.   

Syarat menjadi wali nikah haruslah seorang laki-laki muslim yang aqil 

(berakal) dan baligh (dewasa)10.  Wali nikah di masyarakat mayoritas 

dilakukan oleh wali nasab. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari 

anggota keluarga si perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinial.  

Nasab (keturunan) merupakan laki-laki yang ada dalam keluarga si memepelai 

wanita yang berhak untuk menikahkan dengan calon memepelai laki-laki..  

                                                             
9 Al-Hafidh Bin Hajar Al-‘Asqalani, Bulugh Al-Maram, Surabaya : Dār al-‘Ilmi. 
10 Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1 
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Akan tetapi ada tentang wali nikah di masyarakat seringkali ada 

permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawina. 

Penyebabnya  karena wali nikah yang hak yaitu wali nasab, tidak mau atau 

enggan untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai 

alasan . Baik yang berdasar syar’I maupun tidak. Maka,  wali yang enggan itu 

disebut Wali Adhal. Secara bahasa makna Wali ‘Aḍhal berasal dari Bahasa 

Arab yaitu:  یعضل عضال. –عضل-  

1.)  Wali ‘aḍhal11 = wali ‘adhal ialah wali nasab yang mempuyai 

kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang telah aqil baligh 

berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau 

menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut kepada seorang 

mempelai pria yang keduanya mengingikan penikahakn dilaksanakan.   

Adapun ketentuan mengenai wali ‘adhal dalam hukum perkawinan 

Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam 

PERMA No. 30 Tahun 2005, PERMA No.11 Tahun 2007, KHI Pasal 23. Jadi 

ketika wali nikah tesebut enggan atau ‘adhal maka dalam perkawinan tersebut 

wali hakimlah yang menikahkannya dengan memenuhi aturan yang berlaku.  

Wali Hakim adalah seorang yang ditunjuk dan diangkat pemerintah 

untuk ditugaskan sebagai wali dalam pernikahan. Bedasarkan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang dirunjuk oleh oleh Menteri Agama 

                                                             
11 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia, 1984, Yogyakarta: Pondok 

Pesantren al-Munawwir, hal. 1582. 
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sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan 

syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Akan tetapi pada hakikatnya, perkawinan sebab wali yang enggan atau 

‘adhal dapat menimbulkan dampak psikologis dan finansial bagi kedua calon 

mempelai dan masing- masing keluarganya. Hal itu tentu saja sangat 

bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Terdapat kasus dimasyarakat salah satunya pada putusan yang 

dikeluarkan Pengadilan Agama Sukoharjo nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh  

yang inti permasalahannya adalah pemohon yang merupakan mempelai wanita 

harus diwalikan oleh wali hakim dalam pernikahannya karenaayah 

kandungnya tidak mau ( Adhal) untuk menikahkan dia bersama calon 

mempelai pria pilihannya dengan  alasan - alasan yang tidak berdasar syar’i 

yaitu berasalan karena calon suami berstatus duda. Padahal sudah diupayakan 

untuk melamar sebnayak empat kali oleh calon suami yang membuktikan 

bahwa pentingnya rstu orangtua atas pernikahan keduanya akan tetapi tetap 

saja tidak diindahkan oleh termohon. Sehingga  pemohon yang disini 

merupakan mempelai wanita  mengajukan permohonan penetapan ‘adhalnya 

wali kepada termohon yaitu ayah kandungnya dengan maksud agar hakim 

ketua memutuskan  penetapan termohon sebagai wali adhal dan beralih 

perwalian ayahnya sebagai wali nasab kepada wali hakim sebagai wali 
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nikahnya ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Yang hasilnya dari Pengadilan 

Agama Kota Sukoharjo telah memutus untuk mengabulkan permohonan 

pemohon sehingga beralihlah wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim. 

Lalu apakah faktor penyebab termohon dinyatakan wali adhal ? bagaimana 

dasar pernyataan wali adhalnya telah sesuai dengan Hukum Islam? Bagaimana 

pertimbangan hukum yang hakim lakukan dalam memutus perkara tersebut 

telah sesuai dengan Hukum Islam? 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “ WALI HAKIM 

SEBAGAI PERALIHAN PERWALIAN DARI WALI NASAB KARENA 

WALI ‘ADHAL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 

085/Pdt.P/2017/PA.Skh.) “ 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah dibuat agar cakupan penelitian tidak meluas melebihi 

inti permasalahan, maka penulisan skripsi ini hanya membahas tentang faktor 

penyebab terjadinya wali ‘adhal serta dasar pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim dalam memutus putusan No. 085/Pdt.P/2017/PA.Skh. Maka 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah alasan pengajuan permohonan wali ‘adhal dalam Putusan Nomor 

085/Pdt.P/2017/PA.Skh.  ? 
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2. Apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus 

perkara permohonan wali ‘adhal dalam Putusan Nomor 

085/Pdt.P/2017/PA.Skh. telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum 

Positif Indonesia ? 

C. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka dalam Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran perihal topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya 

yang sejenis sehingga diharapkan tidak ada pengulangan mutlak terkait materi 

penelitian. Adapun penelitian/skripsi yang berhubungan atau sejenis dengan 

penelitian ini diantaranya: 

 

Pertama penelitian yang di lakukan oleh Fathur Razzaq Jurusan 

Akhwalus Syakhsiyyah (Hukum Keluarga ) IAIN Surakarta Tahun 2017 yang 

judulnya “ Studi Kasus Pelaksanaan Perwalian Dengan Wali Hakim di 

Kantor Urusan Agama  Ngemplak Kabupaten Boyolali”  penelitian ini 

menggunakan metode yurudis-empiris yang bersifat deksriptip analitis. 

Kesimpulan dari hasil penelitiannya Kasus di Kantor Urusan Agama di 

Ngemplak  penggunaan wali hakim sebagai wali nikah disebabkan karena anak 

diluar nikah sehingga tidak adanya catatan ayah kandung yang sah olehnya. 

Adapun Proses penunjukan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak 

Boyolali yakni: Pemohon harus mengajukan permohonan baik secara tertulis 

maupun lisan ke Pengadilan Agama setempat. Dalam memberikan 
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permohonan atau gugatan maka pemohon harus memberikan putusan wali dari 

Kantor Urusan Agama (KUA).  

 

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andy Litehua Jurusan 

Akhwal Syakhsyiah ( Hukum Keluarga) IAIN Ponorogo tahun 2017 yang 

berjudul “Perkawinan Dengan Wali Hakim Karena Walii Adhal (Study 

Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt.P//2017/PA.TL).” 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis- normative bersifat deksriptif 

dengan kesimpulannya  hasil analisa penyusun terhadap dasar dan 

pertimbangan hakim dalam perkara telah sesuai dengan maslahah dalam 

hukum Islam dan Perundang-undangan dalam hukum yuridis yang berlaku di 

Indonesia karena alasan yang digunakan tidak berdasar syari , dalam hal ini 

karena tidak sekufu karena keluarga calon suami mayoritas bukan dari 

keluarga akademisi. 

 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nuriyandari Listiani Jurusan 

Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Wali Songo Semarang Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Terhadap 

Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/P.A 

Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon 

Suami Seorang Buruh Pabrik”  Peneliti menggunakan metode yuridis-

normatif bersifat deskriptif. Kesimpulan dari Hasil Penelitiannya adalah bahwa 
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terkabulnya permohonan wali adhal karena status buruh pabrik si calon suami 

tidak termasuk dalam alasan-alasan yag dilarang syar’i. status pekerjaan tidak 

menjadikan halangan dalam melaksanakan pernikahan apalagi keduanya ingin 

menyegerakan pernikahan. Dikabulkannya permohonan dilihat pula dari 

urgensi pelaksanaan pernikahan pemohon dengan calon suami, yang mana 

apabila tidak disegerakan, akan menuimbulkan kemudhratan dan perbuatan 

yang dilarang agama. 

Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 

Fathur Razzaq “ Studi 

Kasus Pelaksanaan 

Perwalian Dengan Wali 

Hakim di Kantor Urusan 

Agama  Ngemplak 

Kabupaten Boyolali”   

Membahas tema besar 

yang sama tentang 

peralihan perwalian 

nikah 

Interview langsung ke 

KUA Ngemplak 

Boyolali untuk melihat 

bagaimana data dan 

pelaksanaan perwalian 

dengan wali hakim 

Andy Litehua “Perkawinan 

Dengan Wali Hakim 

Karena Walii Adhal 

(Study Kasus Putusan PA 

Trenggalek Nomor. 

0080/Pdt.P//2017/PA.TL).” 

Metode Penelitian 

Kualitatif 

   Calon pengantin 

menikah di KUA 

sebagai pelaksana 

hukum dari 

pengadilam 

Nuriyandari Listiani 

“Analisis Terhadap 

Fokus Penelitian Wali 

hakim 

Wali nikah menolak 

karena alasan derajat 
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Penetapan Pengadilan 

Agama Semarang Nomor. 

0057/Pdt.P/2016/P.A Smg 

Tentang Dikabulkannya 

Permohonan Wali Adhal 

Karena Calon Suami 

Seorang Buruh Pabrik” 

kekayaan calon 

mempelai lelaki  

  

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Objektif  

Yang menjadi tujuan penelitian bedasarkan rumusan masalah diatas 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah alasan pengajuan permohonan Wali Adhal 

dari Putusan Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dilakukan hakim 

dalam memutus perkara Putusan Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh telah 

sesuai dengan hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia. 

2. Tujuan Subjektif 

 

a. Untuk memenuhi persyaratan  Akademis penulis dalam memperoleh 

gelar Strata 1 ( Sarjana) dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
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b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori 

maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin Ilmu yang 

sedang dipelajari Penulis, terutama dalam lingkup Hukum Islam. 

E. Manfaat  Penelitian 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik bagi semua 

pihak sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang 

karya ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang Hukum Islam yang berkaitan dengan peralihan perwalian antara 

wali hakim dengan wali nasab karena wali adhal. Serta sebagai bahan 

perbandingan antara teori keilmuan dengan realitas yang terjadi di 

masyarakat dan sebagai bahan acuan penelitian di masa depan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan dan 

mengembangkan penalaran dalam pola pikir yang sistematis 

serta terstruktur bagi Penulis khususnya dalam membuat karya 

tulis. 

b. Penelitian ini pula bermanfaat dalam  memberikan informasi 

dalam bentuk literature maupun referensi yang nantinya 

dijadikan acuan untuk penelitian yang serupa dalam melihat 

faktor penyebab maupun dasar pertimbangan hakim dalam 
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memutus perkara peralihan wali dari wali nasab adhal kepada 

wali hakim . 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran memuat uraian mengenai konsep pemikiran yang 

bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaan yang berfungsi memberikan 

arahan atau panduan bagi Penulis memahami permasalahan yang akan 

dianalisis dalam penulisan skripsi12  dan dipetakan dalam bentuk bagan 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusanan Skripsi, Surakarta: FH 

UMS, hal. 18. 

 

WALI   

ADHAL 
TERMOHON 
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PERTIMBANGAN 

HUKUM OLEH  

HAKIM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

Pengadilan Agama Sukoharjo adalah Pengadilan tingkat pertama yang 

menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata 

diwilayah Sukoharjo. Pemilihan Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai 

lokasi penelitian karena di Pengadilan Agama Sukoharjo  pernah terjadi 

kasus wali keberatan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, 

misalnya karena tidak sekufu’ dalam hal perekonomian, pendidikan, 

adat istiadat, dan juga alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai 

syar’i.  

 

Pada dasarnya, penolakan wali untuk menikahkan anak 

perempuannya dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan 

HAKIM 
PUTUSAN 

 

No.085/Pdt.P/2017/PA.Skh. 

UU No. 1 th 1974 

& 

Kompilasi Hukum 

Islam 



15 
 

 
 

dzalim. Wali sesungguhnya dilarang mempersulit perkawinan 

perempuan yang berada dalam perwaliannya sepanjang mendapat 

pasangan yang sekufu’ baik dari segi agama, nasab, pendidikan, 

ekonomi, dan lain-lain.Sedangkan pernikahan tanpa adanya wali itu 

tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.  

 

Dengan adanya penolakan dari wali pemohon, maka 

dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari’at 

Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh 

karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih 

mendatangkan maslahah. Jika hal tersebut terjadi, maka pemohon dapat 

mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah setempat, dalam penelitian ini di 

Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengeluarkan putusan isinya 

mengabulkan permohonan penetapan wali adhal dan peralihan wali 

nasab kepada wali hakim dasrnya wali nasab yang enggan menikahkan 

pemohon dengan calon suami pemohon bedasarkan dasar hukum 

penetapan wali, alasan-alasan yang dikemukakan oleh wali, kualifikasi 

adhol-nya wali, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menetapkan wali adhal.13 

                                                             
13 https://www.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi-hukum-dalam-penetapan-wali-adhol-di-

pengadilan-agamamahkamah-syariya/713610775370843/. Diakses pada hari Minggu Tanggal 27 

September 2020 pukul 22.50 WIB 

https://www.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi-hukum-dalam-penetapan-wali-adhol-di-pengadilan-agamamahkamah-syariya/713610775370843/
https://www.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi-hukum-dalam-penetapan-wali-adhol-di-pengadilan-agamamahkamah-syariya/713610775370843/
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G.  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari salah 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis 

terhadap objek kajian tersebut.14 Metode penelitian yang dipilih penulis 

adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian bersifat deskriptif yakni menjelaskan data seteliti dan 

sedetail mungkin suatu keadaan.15 Dalam hal ini dari analisis Putusan 

Pengadilan Agama Sukoharjo perihal peralihan perwalian oleh wali 

hakim karena wali adhal. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif 

yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis adalah penelitian hukum 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut 

                                                             
14 Ibid, hal. 4. 
15 Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, hal 25. 
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disusun secara sistematis, dikaji dan dianalisis kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.16  

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap 

sistematik hukum, yaitu dilakukan pada hukum tertulis berupa 

perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan 

pokoknya untuk mengidentifikasi teori dasar baik dari etimologi 

maupun epistimologi dalam hukum, yakni berkaitan dengan subyek dan 

objek, hak dan kewajiban dan peristiwa hukum.17 

3. Jenis data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari 

objeknya tanpa melalui pihak manapun, dikumpulkan dan diolah 

sendiri sebagai sumber data untuk memperkuat hasil penelitian18  

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah dengan 

mewawancarai Ketua Majelis yang memutus perkara wali adhal 

pada putusan nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh dengan sebelumnya 

dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh 

peneliti  kepada instansi terkait. Variasi-variasi pertanyaan nantinya 

                                                             
16 Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 52. 
17 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2007,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 15. 
18 Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metode Penelitian Hukum, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 

214. 
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akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika sedang 

berwawancara secara langsung. 

b. Data Sekunder 

Data yang bersumber dari dokumen resmi, mulai dari buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, jurnal-jurnal skripsi, tesis, 

disertasi dan peraturan perundang-undangan19 

1) Bahan hukum primer 

Merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya 

berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang 

memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.20 Adapun bahan 

hukum primer yang terkait dalam penelitian ini yaitu: 

a. Al-Qur’an 

b. As Sunnah 

c. Kompilasi Hukum Islam 

d. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

e. Pendapat-pendapat dari pakar ilmu hukum dan para 

sarjana dan penelitian lainya sebagai bahan penelitian.  

2) Bahan hukum sekunder 

                                                             
19 Zainudin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106. 
20 Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group. hal. 142. 
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Merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan 

terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan 

oleh pihak lain21 seperti peraturan perundang-undangan ,buku-

buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, 

publikasi karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum, artikel- 

artikel dari online maupun offline dan lainnya untuk 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

a. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan 

memahami, mengkaji, menganalisis melalui data tertulis dengan 

mempergunakan content analysis22  guna memperkuat dan menunjang 

penelitian. 

b. Metode analisis data 

Adapun peneliti menggunakan analisis data dalam penelitian 

ini secara kualitatif23, suatu cara yang menggunakan logika deduktif 

yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang 

                                                             
21 Ibid., hal. 36. 
22 Soekanto, Soerjono. Op Cit., hal. 21. 
23 Moleong Lexy J, 2010, Metodologi Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 186. 
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bersifat umum menjadi khusus atau individual24 disusun dalam kata-

kata atau kalimat-kalimat yang teratur, runtut dan efektif untuk 

memudahkan  pemahaman hasil analisis data penelitian. 

c. Metode Uji Kesahihan/(Validitas) Data 

1. Uji Validitas  

Uji Kesahihan Data ini bertujuan agar meningkatkan 

kepercayaan akan keberanan/keabsahan sebuah hasil penelitian 

kepada pembaca. Validitas dalam penelitian kualitatif dapat 

disebut juga sebagai trushworthiness, authenticity dan credibility. 

Yang artinya validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil 

penelitian sudah akurat secara umum menurut peneliti, pembaca 

maupun partisipasi. 

Oleh karena itu,untuk menghindari segala bentuk tuduhan 

seperti “penelitian tidak ilmiah” dan sebagainya maka, dalam 

penelitian ini peneliti memakan uji validitas : 

a) Triangulasi  

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

                                                             
24 Jhony Ibrahim, 2006, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publising, 

hal. 393. 
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waktu (Sugiyono, 2007:273).  

b) Triangulasi Sumber 

 Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui salah 

satu narasumber. Dalam penelitian ini misalnya, data 

primer yaitu putusan pengadilan PA Sukoharjo akan 

di cross-check kembali dengan hasil wawancara 

dengan hakim PA Sukoharjo yang memutus perkara 

tersebut maupun data-data tertulis lainnya. 

c) Triagulasi Teori 

Membandingkan teori-teori yang ada di buku referensi 

dengan yang diterapkan oleh hakim yang diterapkan 

hakim dalam pememuan hukum didalam putusan 

pengadilan Wali Adhal PA Sukoharjo. 

H. Sistematika Skripsi 

 Sistematika skripsi ditulis dengan empat bab, dimana masing-masing 

bab terdapat sub bab yang seluruhnya terdapat keterkaitan antara satu sama 

lain. Secara jelasnya mengenai karya ilmiah ini akan diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan.  

Dalam bab ini berisi  latar belakang dan  rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang tinjauan umum  tentang Wali Nikah, Wali Adhal dan Wali 

Hakim yang didalamnya meliputi beberapa sub bab yaitu Konsep Dasar Wali 

Nikah, Wali Adhal dan wali hakim. 

 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penjabaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab wali 

adhal dan dasar hukum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus bahwa 

wali nikah pemohon adalah wali adhal dan menetapkannya pada putusan 

nomor 085/Pdt.P/PA.SKh dan dialihkan perwaliannya oleh wali hakim. 

Bab IV Penutup 

Berisi tentang simpulan dan saran yang dibuat peneliti kepada pihak terkait 

dalam penelitian skripsi ini. 
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