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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH1 

Sebagian besar negara-negara di dunia saat ini tengah menghadapi serangan 

wabah virus yang dapat menular secara cepat dan menyerang sistem pernapasan 

manusia yang dikenal sebagai Corona Virus atau Covid-19. Kemunculan virus ini 

mulai merebak di Wuhan, Cina di akhir tahun 2019. 1 

Timbulnya Covid-19 diawali pada tanggal 31 Desember 2019, Komisi 

Kesehatan Kota Wuhan, Cina melaporkan sekelompok kasus pneumonia yang 

penyebabnya tidak diketahui dan kemudian dikaitkan dengan laporan Pasar Grosir 

Makanan Laut Huanan Wuhan, yaitu Pasar Grosir dan Pasar Hewan hidup yang 

menjual berbagai jenis Hewan. Pada tanggal 9 Januari 2020, CDC Cina melaporkan 

bahwa Virus Corona Baru (2019-nCoV) terdeteksi sebagai virus penyebab pneumonia 

tersebut. Virus yang baru ini mirip dengan SARS-CoV. Pada tangal 17 Januari 2020, 

ada laporan sebanyak 44 kasus yang dikonfirmasi terinfeksi 2019-nCoV. Gejala yang 

ditimbulkan berupa gejala demam, batuk dan sesak nafas.2 

WHO memberi nama infeksi virus ini dengan nama Covid-19 (Corona Virus 

Disease-2019) yang sebelumnya 2019-nCoV. semakin tingginya jumlah orang yang 

terinfeksi Covid-19  di kota Wuhan, WHO menetapkan virus Covid-19 sebagai 

keadaan darurat dunia (pandemi) atau Global Outbreak pada tanggal 30 Januari 2020. 

Penetapan ini dilakukan karena persebaran Virus Covid-19 yang semakin cepat di 

berbagai negara termasuk Negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. 3

                                                     
 

1. Vina Fadhrotul Mukaromah, Apa Itu Virus Corona, yang Jadi Penyebab Penyakit Covid-19, 

MERS, dan SARS (Kompas.com/15Maret 2020)  https://Kompas.com/Covid-19 diakses pada tanggal 19 

Maret 2021, 19.15 PM    
2. Hans Tandra, Virus Corona Baru Covid-19 (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020), 7. 
3.Tandra, Virus Corona Baru Covid-19  (Yogyakarta : Andi OFFSET, 2020), 1. 
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Negara Indonesia mengkonfirmasi melalui Presiden Jokowi didampingi 

Menteri Kesehatan yang kala itu dijabat Terawan Agus Putranto kasus pertama Covid-

19 di Tanah Air. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi 

menyampaikan bahwa 2 orang Indonesia terinfeksi Covid-19 dan tim Kemenkes 

langsung melakukan penelusuran (tracing) aktivitas pasien 1 dan 2. Rumah pasien 1 

dan 2 di daerah Depok, Jawa Barat, untuk kemudian diisolasi. Sejak kasus pertama 

diumumkan, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan.4 

Sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo 

menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disetiap wilayah 

Indonesia. Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2020 yang telah ditandatangani oleh presiden. Pihak Istana Kepresidenan mengatakan 

kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dipilih Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) dalam penanganan Corona (COVID-19) merupakan pilihan paling rasional 

dari sejumlah pilihan yang ada. Sejumlah pertimbangan sudah dikaji terkait penerapan 

kebijakan tersebut.5 

DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Pasalnya, 

provinsi ini menjadi episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sementara itu 

setelah DKI Jakarta, Menteri Kesehatan Terawan juga menyetujui sejumlah daerah 

lainnya. Tercatat, ada lima wilayah di Jawa Barat yang bertetangga dengan DKI Jakarta 

yang ditetapkan PSBB, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten 

Bekasi, dan kota Bekasi sejak 15 April 2020. Selanjutnya, tiga wilayah Banten juga 

direstui untuk memberlakukan PSBB, yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, 

dan Kota Tangerang Selatan. Menyusul wilayah-wilayah yang berdekatan dengan 

                                                     
4. Vina Fadhrotul Mukaromah, Apa Itu Virus Corona, yang Jadi Penyebab Penyakit Covid-19, 

MERS, dan SARS(Kompas.com/15Maret 2020)  https://Kompas.com/Covid-19 diakses pada tanggal 19 

Maret 2021, 19.23  PM    
5. Juri Ardiantoro, Istana: Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar Jadi Pilihan Paling 

Rasional, (News.detik.com/01 April 2020) https://news.detik.com/berita/d-4960994/istana-kebijakan-

pembatasan-sosial-skala-besar-jadi-pilihan-paling-rasional. diakses pada tanggal 19 Maret 2021, 

19.26PM  
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Jakarta, Menteri Kesehatan Terawan juga telah menyetujui PSBB di Kota Pekanbaru, 

Riau. Kemudian, Makassar menjadi kota pertama yang direstui untuk menerapkan 

PSBB di pulau Sulawesi dan wilayah Bandung Raya, menjadi wilayah berikutnya di 

Jawa Barat yang disetujui untuk menerapkan PSBB. Tercatat ada lima daerah di 

Bandung Raya yang akan diberlakukan PSBB meliputi Kota Bandung, Kabupaten 

Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. 6  

Kota Bandung terkonfirmasi sebagian wilayah sudah memasuki zona merah hal 

ini dapat di lihat dari persebaran pada peta konfirmasi aktif covid-19 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Peta Sebaran COVID 19 Kota Bandung 

Sumber : Covid-19.Bandung.go.id 

 

Peta diatas menunjukan persebaran wilayah kota Bandung sudah mulai masuk 

zona merah, hal ini mengindikasikan bahwa Kota Bandung sudah termasuk wilayah 

darurat Covid-19. Beberapa opsi yang dilakukan pemerintah kota bandung yaitu 

dengan menerapkan Pembatasan Sosial (PSBB) untuk memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19. 14 

                                                     
6.Yuli Nurhanisah, Penerapan PSBB di Sejumlah Wilayah Indonesia 

(Indonesiabaik.id/Desember 2020) http://indonesiabaik.id/infografis/penerapan-psbb-di-sejumlah-

wilayah-indonesia diakses pada tanggal 19 Maret 2021, 19.28 PM          
14 Bagus Ahmad Rizaldi, Kota Bandung terapkan psbb proporsional setelah dinyatakan zona 

merah (https://www.antaranews.com,2020) 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, tentang pelaksanaan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan selama masa inkubasi terpanjang 

yakni 14 hari. Jika masih terbukti penyebarannya, dapat diperpanjang selama 14 hari 

sejak ditemukan kasus terakhir. Penetapan PSBB dilakukan berdasarkan permohonan 

Gubernur/Bupati/Walikota atau Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Adapun 

permohonan harus disertai dengan data peningkatan jumlah dan penyebaran kasus 

menurut waktu, serta kejadian transmisi lokal. Daerah juga harus menyampaikan 

informasi kesiapan daerah, seperti aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, 

sarana dan prasarana kesehatan anggaran, serta operasional jaring pengaman sosial dan 

aspek keamanan.7  

Indonesia sebagai negara hukum yang didasarkan pada aturan dalam penerapan 

kebijakan yang dilakukan dalam setiap penanganan suatu permasalahan, maka 

dibutuhkan suatu pertimbangan yang cermat guna dapat mengambil suatu langkah 

kebijakan yang tepat ditengah masa pendemi Covid-19 ini. menurut Jhon Austin dalam 

pemikirannya yang lebih luas menyatakan bahwa hukum yang dibuat hendaknya dapat 

diterapkan oleh perangkat dan lapisan masyarakat di  bawah dengan pertimbangan 

kepentingan masyarakat yang lebih luas.8  

Penerapan suatu kebijakan serta dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan 

suatu peraturan haruslah dipertimbangkan secara baik, sehingga antara tujuan, sasaran, 

serta proses pelaksanaan tidak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat. 

Walaupun realitanya penerapan suatu aturan kadangkala menimbulkan pertentangan 

dari sebagian atau kelompok masyarakat tertentu, seperti halnya penerapan fungsi 

sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah 

(misalnya: akad pernikahan/ perkawinan).9  

Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., sehingga 

                                                     
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 
8I Made Ade Widnyana et.al., Covid-19 : Prespektif Hukum dan sosial kemasyarakatan 

(Bandung:Yayasan Kita Menulis: 2020), 5. 
9.Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020.   
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Nabi bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku 

maka dia bukan termasuk dari ummatku” selain merupakan sunnah Nabi pernikahan 

juga menjadi sebuah impian bagi manusia yang telah dewasa dan sehat secara jasmani 

dan rohani, karena setiap manusia membutuhkan teman untuk hidup bersama, saling 

mencintai, saling mengasihi dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah 

warahmah.  

Pelaksanaan Pernikahan di masa pandemi Covid-19 menjadi sebuah hambatan 

dikarenakan banyak calon pasangan suami istri yang sudah merencanakan jadwal 

pernikahan dijauh-jauh hari namun pelaksanaannya terhambat karena adanya pandemi 

covid-19. Bahkan banyak yang memutuskan untuk menunda pernikahannya sampai 

dengan kasus Pandemi Covid-19 mulai mereda. Seperti dijelaskan pada jurnal 

Mahardika Putera Emas (2020) dengan judul “Problematika Akad Nikah Via Daring 

dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19” dalam jurnalnya 

menjelaskan bahwa Penyelenggaraan perkawinan dimasa pandemi covid-19 jadi 

terhambat, sehingga terbitlah penyesuaian dalam acara perkawinan dalam hal ini akad 

nikah dan penyelenggaraan walimah agar bisa tetap terselenggara. Perkembangan 

teknologi yang semakin canggih menjadi perantaranya. Salah satunya adalah 

melakukan akad nikah via daring melalui aplikasi video call.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa akad nikah via online atau daring 

menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan, hal ini 

disebabkan karena kewajiban ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Penundaan 

penyelenggarakan walimah pada saat pandemic covid-19 agar terhindar dari 

kerumunan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah fiqih. Solusinya yaitu terhadap 

akad nikah di musim pandemic covid-19 yaitu tetap melaksanakan akad nikah dengan 

cara calon mempelai pria diwakilkan dalam proses akad nikah, sedangkan 

penyelenggaraan walimah membagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang 
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membutuhkan.15 

Berdasarkan studi diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan di 

masa Covid-19 masih dapat dilaksanakan namun tidak diperkenankan pelaksanaan via 

online atau daring menggunakan aplikasi video call berbasis internet. Pelaksanaan 

Akad nikah diwajibkan ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik. Atas dasar tersebut 

pelaksanaan pernikahan bisa dilaksanakan dan harus ittihad majelis (bersatu majelis) 

secara fisik namun untuk walimah sebaiknya ditunda karena dikhawatirkan penyebaran 

Covid-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Layanan Nikah untuk Masa Pandemi Covid-19 sudah diatur berdasarkan surat 

Edaran sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Surat Edaran Pernikahan New Normal 

 

Dalam Surat Edaran tersebut dapat diartikan bahwa Pada dasarnya pelaksanaan 

akad nikah tidak dilarang namun pemerintah menghimbau perlu memperhatikan 

protokol kesehatan dan membatasi kehadiran jumlah orang hal ini sudah dijelaskan 

berdasarkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No.02 Tahun 2020 disebutkan pada poin 

                                                     
15. 

Mahardika Putera Emas, Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan 

Walimah Selama Masa Pandemi Covid19  (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020), 

33-35.    
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b No.5 Bahwa membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih 

dari 10 (sepuluh) orang dalam ruangan. Berdasarkan Surat Edaran dapat disimpulkan 

bahwa terlaksananya Akad Nikah di masa pandemic Covid-19 harus memperhatikan 

jumlah orang atau maksimal 10 (sepuluh) orang dalam ruangan. 

Pernikahan yang sah jika rukun dan syarat nikah tepenuhi,  menurut Imam 

Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak 

perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, 

dan sighat akad nikah. Imam Shafi’i berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima 

macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang 

saksi, dan sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu 

hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan 

calon pengantin laki-laki).11 

Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam 

suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda 

pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda 

pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namun perbedaan tersebut 

bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam 

memaknai pernikahan.12 

Kedudukan wali nikah pada pernikahan merupakan suatu yang penting dan 

wajib ada karena merupakan rukun nikah. Disebutkan juga dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 20 Tahun 2019 membahas mengenai pencatatan perkawinan, di dalam 

Peraturan Menteri Agama tersebut salah satu pasalnya menerangkan mengenai wali. 

Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah 

perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.13 

Atas dasar tersebut wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang 

                                                     
11.Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 

47- 48. 
12. Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 69.   
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 
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harus dipenuhi, apabila tidak ada wali maka perkawinan dianggap tidak sah. Namun 

dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 (5), yang mana di dalam pasal tersebut 

memberikan syarat bahwa dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat 

surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan 

domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut 

merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan.14 

Melihat kondisi terkait pandemi Covid 19 pada saat ini. Adanya kebijakan 

kebijakan terkait pembatasan di beberapa wilayah. Sebagai upaya menekan penyebaran 

Covid-19, Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) di setiap wilayah Indonesia. Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh presiden. 15 

pembatasan tersebut berdampak pada sebagian Wali Nasab yang berada di wilayah 

berbeda dan kesulitan hadir dikarenakan adanya kebijakan pembatasan ditiap wilayah 

yang melarang setiap orang tidak boleh berpergian sehingga praktik taukil wali lebih 

banyak dilakukan di beberapa KUA dikota Bandung.  

Berdasarkan data pernikahan khususnya terkait pelaksanaan praktik taukil wali 

Nikah di beberapa KUA se Kota Bandung yaitu, KUA Kecamatan Cicendo, 

Batununggal, Bojongloa Kaler, Ujung Berung dan Coblong, praktik taukil wali nikah 

mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan sebelum adanya pandemi 

Covid-19. Di bulan November Tahun 2019 s.d Februari Tahun 2020 praktik taukil wali 

Nikah masih dalam batasan yang dapat dikatakan normal bahkan sangat jarang terjadi 

hal tersebut ketika Covid-19 belum muncul di Indonesia. Namun ketika memasuki 

bulan April s.d Agustus 2020 disaat pandemi covid-19 sudah memasuki Negara 

Indonesia, terjadi lonjakan yang signifikan yang terjadi di beberapa KUA di Kota 

Bandung sehingga banyak dilakukan praktik taukil wali nikah . Hal ini menjadi sebuah 

permasalahan ketika pelaksanaan pernikahan yang seharusnya dapat dilaksanakan 

                                                     
14. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 (5).   
15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020   
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dengan kehadiran Wali Nasab namun pada kenyataannya banyak pelaksanaan praktik 

taukil wali nikah di beberapa KUA tersebut. 

 Pada dasarnya praktik taukil wali sangat jarang terjadi di Kota Bandung 

sebelum covid-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah yang sebelumnya jarang terjadi 

taukil wali, hal ini dirasa adanya fenomena yang tidak seharusnya terjadi dengan 

lonjakan praktik taukil wali di lima KUA Kecamatan tersebut. adapun beberapa alasan 

pelaksanaan taukil wali dimasa pandemi salah satu nya terjadi di KUA Cicendo.16 

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Cicendo Kota 

Bandung atas inisial nama “M” dan “P” pada Tanggal 04 April 2020. Prosesi Akad 

Nikah tidak bisa dihadiri oleh wali nasab dikarenakan lokasi yang jauh dan adanya 

pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya sehingga 

dilakukan ikrar taukil wali bil kitabah.16 Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 

pencatatan nikah di KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah terjadi pernikahan 

atas nama “D.A.”  dan “D.N.” Prosesi Akad Nikah tidak bisa dihadiri oleh Wali Nasab 

dikarenakan Faktor usia yang sudah lanjut dan adanya kekhawatiran rentan terinfeksi 

Virus Covid-19.17 

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis pada 

beberapa KUA bahwa sebagian besar alasan yang terjadi ketika Wali Nasab tidak dapat 

menghadiri pelaksanaan Akad Nikah dikarenakan lokasi yang jauh dan adanya 

pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya sehingga 

akses wali tersebut terbatas dan tidak memungkinkan untuk berangkat menuju 

pelaksanaan Akad Nikah, selanjutnya yaitu Faktor usia yang sudah lanjut dan adanya 

kekhawatiran rentan terinfeksi Virus Covid-19 sehingga untuk keselamatan pribadi dan 

keluarga lainnya, wali tersebut memilih untuk tidak hadir. 

Hal ini menjadi sebuah persoalan dalam dunia perkawinan. Masalah yang 

timbul dengan adanya taukil wali, yaitu apabila seorang wali nasab yang sedang berada 

                                                     
16 Data Primer dari Beberapa KUA Se-Kota Bandung Tahun 2020 

 
17 Data Pernikahan KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung 
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di luar kota dan kesulitan hadir dikarenakan adanya pembatasan yang melarang untuk 

berpergian sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi covid-19. Kemudian 

ketika wali tersebut  tidak  bisa datang ke Kantor Urusan  Agama untuk  membuat  surat 

taukil wali, apakah penikahan tersebut batal atau tidak bisa terlaksana, padahal tanggal 

pernikahan sudah ditentukan. Melihat realita yang ada dalam masyarakat, terdapat 

berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir 

dalam perkawinan. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019  

maka terjadi keharusan untuk membuat surat taukil wali bagi wali nasab yang tidak 

bisa hadir ketika perkawinan.18 Pandemi Covid 19 banyak hal baru terutama dalam 

persoalan dasar hukum atau undang-undang khususnya terkait taukil wali nikah di 

masa pandemi Covid-19.  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui Implementasi taukil wali nikah di masa 

pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian studi kasus pada KUA se-

kota Bandung.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang taukil wali nikah dalam 

pernikahan? 

2. Bagaimana implementasi taukil wali pernikahan di masa pandemi Covid-19 di 

KUA Kecamatan se-kota Bandung? 

3. Bagaimana hukum taukil wali nikah yang disebabkan kekhawatiran terjadinya 

penyebaran Covid -19 dimasa pandemi di KUA Kecamatan se-kota Bandung? 

                                                     
18 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019     
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum tentang taukil wali nikah dalam 

pernikahan. 

2. Untuk mengetahui implementasi taukil wali dimasa pandemi Covid-19 di KUA 

Kecamatan se-kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui hukum taukil wali nikah yang disebabkan kekhawatiran 

terjadinya penyebaran covid-19 dalam pelaksanaan Akad Nikah di masa 

Pandemi Covid -19 di KUA Kecamatan se-kota Bandung. 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik 

a. Secara teoritis melalui tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum keluarga (ahwal 

al-syakhsiyyah). 

b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lanjutan pada objek yang sama. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. 

2. Bagi Penulis 

Menambah wawasan pemikiran dan pemahaman terkait praktik taukil wali 

nikah dimasa pandemi Covid-19 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

pengetahuan dan dapat memberikan informasi dan gambaran jelas bagi pihak 

lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.   
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E.  KERANGKA BERPIKIR  

Saat ini dunia tengah mengalami isu penyebaran penyakit yang sangat serius 

yaitu penyakit yang ditularkan oleh Covid-19 yang mampu mengancam kesehatan dan 

kehidupan masyarakat. Virus corona Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, 

China hanya dalam waktu yang amat relatif singkat virus jenis ini menjadi pusat 

perhatian seluruh dunia dan telah menyebar ke 198 negara lainnya19 

Fenomena penyebaran virus ini bukan hanya di Negara Cina saja, akan tetapi 

membuat kepanikan di seluruh negara dan  menimbulkan ketakutan, teror bahkan 

melahirkan kepanikan yang luar biasa bagi semua pimpinan negara, pejabat 

pemerintahan bahkan masyarakat umum tanpa memandang jenis kelamin dan usia 

mereka.20 

Virus corona atau Covid-19 tidak hanya merenggut ribuan nyawa tetapi juga 

ikut mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia baik dari segi interaksi 

manusia sesama manusia maupun interaksi manusia dengan Tuhan-Nya.21 

Wabah Covid-19 mempengaruhi kehidupan keagamaan umat manusia 

khususnya umat muslim yang mana dalam beberapa waktu terakhir, terjadi polemik di 

kalangan masyarakat muslim baik secara global maupun secara nasional berkenaan 

dengan pembatasan, penangguhan maupun larangan pelaksanaan ibadah shalat atau 

sembahyang di tempat ibadah umum  dan pembatasan terhadap pelaksanaan 

pernikahaan.22 

Melihat kondisi terkait pandemi Covid 19 pada saat ini pelaksanaan pernikahan 

menjadi polemik. Ditambah adanya kebijakan kebijakan terkait pembatasan di 

                                                     
19 Subkhi Ridho, Agama dan Virus Corona, (kompas.com/26 Maret 2020): 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/26/132410565/agama-dan-virus-corona?page=1, diakses 

pada 25 Maret 2021, 20:14pm 
20 Abu Ahmed Farid, Virus Corona dan Pertanyaan terhadap Hati Nurani Manusia, 

(hidayatullah.com/06 April 2020): 
21 Lebo Diseko, Virus Corona: Apa Dampak Covid-19 Terhadap Tata Cara Ibadah Agama?, 

(bbc.com/11 Maret 2020): 
22 Masrul, et.al., chapter: Meneroka Aktivitas Keagamaan di Masa Wabah Corona, 

(Jakarta:Jurnal 2020), 61.    
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beberapa wilayah. Sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, Presiden Joko 

Widodo menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disetiap 

wilayah Indonesia.23 Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh presiden. pembatasan tersebut berdampak 

pada pembatasanan pelaksanaan pernikahan terutama Wali Nasab yang berada di 

wilayah berbeda dan kesulitan hadir dikarenakan adanya kebijakan pembatasan ditiap 

wilayah yang melarang setiap orang tidak boleh berpergian terutama orang tersebut 

berada di wilayah dengan zona merah Covid-19 adapun faktor usia yang dikhawatirkan 

rentan terinfeksi virus covid-19 sehingga memilih untuk tidak hadir dalam menghadiri 

akad nikah. 

Tinjaun hukum Islam di saat pandemi seperti ini  hukumnya  tidak  

diperbolehkan terjadinya perkumpulan karena  dikhawatirkan  akan  menyebabkan 

kemafsadatan  atau  kerusakan.  Dasar  penetapan  hukumnya,  didasari  oleh  kaidah 

fiqh yang berbunyi: 

 الضرر يزال

Artinya: Kemadharatan harus dihilangkan 

dan kaidah ushul fiqh: 

....درء المفاسد مقدم على جلب المصالح...   

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.  

Berdasarkan kaidah di atas, seseorang tidak boleh menyakiti dirinya sendiri 

ataupun orang lain, serta tidak menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Dalam hal 

wabah covid-19 ini berkumpulnya orang dalam jumlah banyak tanpa menjaga jarak 

dapat berpotensi menularkan virus tersebut. Oleh karena itu setiap tempat yang 

berpotensi mengumpulkan banyak orang dan dapat menjadi tempat penularan virus 

sebaiknya ditiadakan untuk sementara waktu. 

Hal ini pun dijelaskan pada prespektif maqasid al-shariah, dapat diartikan 

                                                     
23 Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020    
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sebagai tujuan dan hikmah yang telah ditentukan oleh syaria Islam dalam hukum-

hukum yang disyariat beserta rahasia yang terdapat di dalamnya bertujuan untuk 

merealisasikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi. Dan prinsip utama Maqasid 

al-Shariah adalah untuk memelihara lima perkara yaitu: (1) agama, (2) nyawa atau jiwa, 

(3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.  

Konsep memelihara jiwa (hifdz al-nafs) atau kehormatan (hifdz al-‘ird), dalam 

terminologi klasik dimaknai sebagai upaya melindungi jiwa dan kehormatan setiap 

individu atau kelompok yang didasarkan pada sebuah Hadits Rasulullah: “darah, harta, 

dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar” (HR. 

Bukhari). Dalam perkembangannya, konsep tersebut diperluas, sehingga mencakup 

perlindungan atas hak-hak asasi manusia.24 

Bisa  dilihat  dalam  kaidah  di atas  menolak  kerusakan  harus  didahulukan 

dari   pada   kemaslahatan.   Dalam   hal   ini   yang   dimaksud   kerusakan   adalah 

dikhawatirkan   banyak   orang-orang   yang   menghadiri   acara walimatul ‘ursy 

termasuk wali yang berada di lokasi berbeda memaksa untuk hadir yang berpotensi 

membawa virus corona dan terjangkit  virus  corona.  Sedangkan  yang  dimaksud  

mendatangkan  kemaslahatan adalah   dengan   melangsungkan walimatul  ‘ursy adalah   

dapat   memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara 

kedua keluarga pengantin. 

Sedangkan  dalam  pandangan  hukum  negara  pelaksanaan walimatul ‘ursy di 

perbolehkan  dengan  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan,  memastikan  semua peserta  

yang  hadir  harus  dalam  kondisi  sehat  dan  tidak  terjangkit  virus  corona, jumlah 

peserta yang hadir dibatasi tidak boleh lebih dari 30 orang dan harus 20% dari  

kapasitas  ruangan,  dan  yang  terakhir  acara  pertemuan  harus  dilakukan seefesien 

mungkin. 

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam nikah. Oleh 

                                                     
24 Busyro, Maqâshid al-syarîah Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami 

Maslahah. (Jakarta : Prenada Media, 2019), 112. 
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karena itu keberadaan wali nikah menjadi penting, sebab tanpa ada wali tidak akan 

mungkin terjadi nikah. Mengingat pentingnya wali nikah maka dalam kondisi apapun 

ia harus ada walaupun dengan cara wali berwakil sekalipun. Tetapi ada sebagian 

masyarakat berasumsi bahwa wali nikah berwakil menjadi hal yang tidak lazim (aneh) 

Karena mereka beranggapan bahwa wali nikahlah yang memiliki kewenangan mutlak 

untuk menikahkan anaknya.  

Menurut Syariat Agama Islam memang ada peluang bahwa ketika seorang wali 

tidak bisa menjadi wali nikah untuk putrinya disebabkan adanya uzur syar'i, seperti 

sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan 

untuk menjadi wali (masafah al-qhasri), sedang dalam keadaan haji atau Umrah, maka 

dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah 

sebagai ganti dari dirinya. 

Pandemi Covid 19 banyak membawa hal baru terutama dalam persoalan dasar 

hukum khususnya terkait taukil wali nikah di masa pandemi Covid-19. Pembahasan 

dalam penelitian tesis ini terdiri dari variabel yang saling berkaitan, dalam satu 

kesatuan pemahaman untuk memecahkan masalah dan menjawab rumusan masalah. 

Untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini digunakan teori hukum progresif. 

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif  bersepahaman dengan aliran legal 

realisme dan freirechtslehre yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata peraturan 

perundang-undangan saja melainkan melihat hukum dari tujuan sosial yang ingin 

dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.25 

Teori  hukum  Progresif  yang  digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo,  akan 

digunakan untuk menganalisis tentang reformulasi pembagian harta bersama yang 

mengakomodir perubahan masyarakat dan yang lebih mengedepankan perlindungan 

hak yang adil secara proporsional. Konsep hukum progresif bertolak dari realitas 

empirik mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, karena masyarakat selalu 

                                                     
25 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia  (Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2009), 7. 
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bergerak terus menerus sepanjang masa, seperti air yang mengalir yang tidak pernah 

dari bawah ke atas, melainkan selalu dari atas ke bawah. Demikian juga halnya dengan 

mencapai kebenaran yang senantiasa melihat realitas masyarakat dan hukum.26 

Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari 2 (dua) 

asumsi dasar, yaitu : 

1. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, maka kehadiran hukum bukan 

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, 

sehingga apabila terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah  yang  

harus  ditinjau  dan  diperbaiki,  bukan  manusia  yang dipaksa-paksa untuk 

dimasukkan ke dalam skema hukum. 

2. Hukum bukan merupakan interaksi yang mutlak serta final. Karena hukum 

selalu berada dalam proses untuk terus menjadi pembaru dalam proses 

perubahan. (law as a process, law in the making).27 

Gagasan Satjipto  Rahardjo  tersebut  menunjukkan eksistensi   hukum progresif 

bukanlah sebagai suatu konsep hukum yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan 

dengan teori hukum lainnya. Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan 

huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya 

dari suatu peraturan, karena hukum adalah sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai.28 

Adapun kerangka berpikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas 

merupakan suatu dasar untuk mencari data tersebut agar dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan penelitian yang objektif, maka penulis membangun kerangka berpikir 

sebagai dasar untuk berpikir dalam mengolah dan menganalisis data yang tersedia 

dalam bentuk kerangaka berpikir itu sebagai berikut :  

 

Skema Kerangka Berpikir 

                                                     
26 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), h. 56, dan lihat juga: 

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 

2009), 5. 
27 Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), 6. 
28 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Buku Kompas, 2006,). 20. 
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F. PENELITIAN TERDAHULU 

 Penelitian tentang taukil wali nikah dimasa pandemi Covid-19 (studi kasus 

KUA Kecamatan se-kota Bandung) pada dasarnya memiliki bentuk penelitian 

tersendiri. Dari beberapa penulisan terdahulu peneliti mencoba membandingkan 

penelitian ini dengan penelitian yang lain. Dalam penelitian ini peneliti 

membandingkan penelitiannya dengan beberapa jurnal, diantaranya yaitu :  

1. Judul “Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 

Tahun 2019 di Kota Malang. Karya Nattasya Meliannadya tahun 2020, penelitian 

ini mendeskripsikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 

12 ayat 5 membahasa mengenai wali yang berhalangan hadir ketika akad 

perkawinan. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 

tersebut memberikan syarat bagi wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad 

perkawinan untuk membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan 

Agama/ Penghulu/ PPN LN yang sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan 

Taukil Wali Nikah dimasa 

Pandemi Covid 19 

Tinjauan Kaidah Fiqh, Ushul fiqh 

dan  maqasid al-shariah (hifdz al-

nafs) terhadap taukil wali di masa 

pandemi Covid-19 
 

Hasil Penelitian  

 

Kesimpulan 
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disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut merupakan aturan baru dalam 

hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan. Dengan adanya syarat 

tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pandangan Kepala 

Kantor Urusan Agama kota tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 20 Tahun 2019 dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama 

Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang 

menggunakan subjek Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sehingga menghasilkan data berupa 

deskripsi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil 

wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan impelemntasi 

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor 

Urusan Agama Kota Malang. Adanya perubahan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 20 Tahun 2019 mengenai taukil wali tersebut, seluruh Kantor Urusan 

Agama Kota Malang telah menerapkannya. 

2. Judul Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet 

Kabupaten Demak. Oleh Iftidah pada tahun 2016 dalam jurnal ini dijelaskan Wali 

merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Posisi wali menentukan 

sah dan tidaknya pernikahan, sebab wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang 

harus dipenuhi. Namun mayoritas masyarakat di Desa Dempet Kabupaten Demak, 

mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. 

Mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya perbuatan yang 

dilakukan wali nasab tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Artinya masyarakat 

Desa Dempet tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sebagai 

sebuah bentuk pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak 

ada kemampuan untuk mencoba menikahkan anaknya sendiri. Hal ini terjadi 

karena beberapa alasan seperti ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad 

nikah, kurangnya pengetahuan wali sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih 

paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena tadzim kepada Kiai. Peristiwa 
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taukil wali di Desa Dempet secara normatif hukumnya adalah boleh, sebab yang 

dilakukan telah memberikan manfaat terhadap sesama manusia karena dengan 

adanya taukil wali nikah telah membantu memudahkan urusan sesama manusia 

dan sebagai bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tulisan 

ini mendeskripsikan tentang masalah taukil wali nikah secara hukum Islam dan 

hukum Positif. 

3. Judul Larangan Taukil Wakil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama 

(KUA)Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh Abdul Badri (IAIN Syej 

Nurjati Cirebon tahun 2017 yang mendeskripsikan pernikahan yang terpenuhinya 

syarat dan rukun pernikahan serta terjadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN)/Penghulu. Di Kecamatan Pangenan, wali dalam melakukan ijab qobul anak 

atau saudara perempuan yang berada di bawah perwaliannya, mewakilkan kepada 

PPN/Penghulu atau orang yang dikehendakinya. Wali mewakilkan kepada orang 

yang dikehendakinya (wakil) merupakan kewenangan yang diberikan oleh syar’i. 

Akibat kewenangan yang sangat bebas tersebut terjadi wali mewakilkan kepada 

orang yang dikehendakinya (wakil) dan wakil mewakilkan kembali amanat yang 

diterimannya itu kepada pihak lain/taukil wakil wali nikah). Melihat kasus taukil 

wakil wali nikah ini, KUA Kecamatan Pangenan menolak dan melarang 

masyarakat untuk melakukannya. Penelitian ini penelitian studi kasus dengan 

analisis induktif yang menggunakan pendekatan kepustakaan yuridis normatif, 

yaitu dengan mengkaji kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih, teori-teori hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas. Adapun sumber data primer yang digunakan diperoleh dari perpustakaan. 

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur, dokumen-dokumen, 

peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dan akan dipergunakan 

sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian teknik analisa data 

dituangkan dalam uraian logis dan sistematis. 

Tabel 1.2 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 
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No Nama Peneliti, judul dan Tahun 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Nattasya Meliannadya, 

(Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

: Tahun 2020) : Implementasi 

Taukil Wali dalam Peraturan 

Menteri Agama 

Nomor 20 Tahun 2019 di Kota 

Malang.  

 

• Meneliti 

mengenai taukil 

wali  

• Kualitatif 

• Objek Kajian 

yang berbeda 

• Fokus kajian 

membahas 

tentang 

implementasi 

taukil wali dalam 

Peraturan 

Menteri Agama 

Nomor 20 Tahun 

2019. Peraturan 

Pemerintah 

No Nama Peneliti, judul dan Tahun 

Penelitian Persamaan 
Perbedaan 

2 Iftidah (UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta : Tahun 2016) : 

Pandangan Masyarakat Tentang 
Taukil Wali Studi Di Desa 

Dempet Kabupaten Demak 

• Meneliti 

mengenai taukil 

wali  

• Kualitatif 

• Objek Kajian 

yang berbeda 

 

3 Abdul Badri (IAIN Syekh Nurjati 

Cirebon: Tahun 2017) : 

Larangan Taukil Wakil Wali 

Nikah Di Kantor Urusan Agama 

(KUA) 

Kecamatan Pangenan 

Kabupaten Cirebon 

• Meneliti 

mengenai taukil 

wali  

 

• Objek Kajian 

yang berbeda 

• analisis induktif 

yang 

menggunakan 

pendekatan 

kepustakaan 

yuridis normatif 
 

Dari tiga jurnal penelitian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian 

yang ingin diteliti oleh peneliti ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang lain. 

Dalam penelitian di atas, peneliti sama-sama meneliti tentang taukil wali dalam 

pernikahan, Adapun letak perbedaannya dengan penelitian ini yakni dari fokus 

penelitian mengenai Taukil Wali Nikah dimasa pandemi Covid-19 (KUA Kecamatan 

se-kota Bandung) ”Dalam penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang sama, 

hanya saja sama-sama meneliti tentang taukil wali nikah dan dalam penalaranya 

berbeda dengan yang peneliti lakukan. 
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G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Lima Lokasi yaitu : 

1) KUA Kecamatan Batununggal dengan alamat Jl. Pisces No.1 kel, 

Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275 

2) KUA Kecamatan Bojongloa Kaler dengan alamat jalan Madesa IV 

Belakang Kelurahan Kopo Kota Bandung. 

3) KUA Kecamatan Cicendo dengan Alamat Jalan Pajajaran Blk No. 37 

Bandung. 

4) KUA Kecamatan Coblong dengan alamat jalan Sadang Serang, No. 129, 

Bandung. 

5) KUA Kecamatan Ujung Berung Jalan Alun-alun Barat Ujungberung No. 

183 Bandung. 

Alasan lokasi tersebut, karena aktivitas sumber data penelitian terkait data wali, 

pengantin dan lain lain semuanya ada di Kantor Urusan Agama selain itu Kepala 

KUA, Penghulu dan Wali Nikah menjadi narasumber. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian 

kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena dalam menjawab 

pemersalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh 

mengenai obyek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan kesimpulan dalam 

konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan 

kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur 

atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.29 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penciptaan 

makna, artinya individu-individu melakukan pemaknaan terhadap segala perilaku 

                                                     
29 Saryono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Bandung Alfabeta, 2010), 1. 
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yang terjadi. Manusia dianggap bebas dan aktif dalam berperilaku dan memaknai 

realitas sosial. Tidak seperti pendekatan kuantitatif yang menganggap manusia 

merespon secara hukum objektif, pada kualitatif manusia dipandang sebagai 

makhluk yang dinamis. 30 

Proses penelitian kualitatif tidak sesederhana seperti pada penelitian 

kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan 

kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melalui berbagai tahapan 

berpikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, 

yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui 

pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya 

melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamatinya. 31 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih 

dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial 

dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, 

melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam 

setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. 32 

H.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan Kegunaan 

penelitian, kerangka pemikiran, Hasil penelitian terdahulu, langkah-langkah 

penelitian serta sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori, hadist, Alqur’an terkait, Pandemi  Covid -19, Pernikahan, 

                                                     
30 Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. (Malang : Perdana Media Group 

,2009), 55. 
31 Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2011), 6. 
32 Herdiansyah, haris. Metodologi Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 
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Wali Nikah, Taukil Wali, Kaidah-kaidah.  

 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen 

Penelitan, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi Gambaran Objek Penelitian, analisis dari hasil wawancara , 

kaida-kaidah, teori, Al Qur’an dan Hadist terkait Implementasi taukil wali 

nikah dimasa pandemi Covid-19 pada KUA Se Kota Bandung. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan Beberapa kesimpulan dan saran terkait Implementasi 

taukil wali nikah dimasa pandemi Covid-19 pada KUA Se Kota Bandung.  

 

 


