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ABSTRAK 
 

Skripsi ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Tentang 

Ketidakbolehan Melaksanakan Pernikahan Ditinjau Dari Sosiologi 

Hukum Islam. Sehingga untuk mengetahui: 1) Persepsi Masyarakat 
Jepang Dan Kirig Mengenai Ketidakbolehan Melakukan Pernikahan 2) 

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Ketidakbolehan 

Melaksanakan Pernikahan Antara Desa Jepang Dan Desa Kirig 

Penelitian yang digunakan untuk skripsi adalah metode penelitian 
deskripstif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan tiga 

metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis 

data yang digunakan mengikuti model Miles dan Hubermen, yang terbagi 
dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), kemudian penarikan kesimpulan (conslusing drawing of 

verification). 
Sehingga hasil analisis dapat ditarik kesimpulan, Pertama: Bahwa 

mengenai presepsi masyarakat bahwasanya ada sebagian yang meyakini 

adanya larangan pernikahan tersebut karena masih memegang erat 

kepercayaan dari nenek moyang terdahulu ada juga yang tidak begitu 
mempercayai karena menganggap itu hanya sebuah tradisi atau mitos 

sebuah kepercayaan pada zaman dahulu. Kedua, mengenai Tinjauan 

Sosiologi Hukum Islam sendiri bahwasanya jelas itu sangat bertentangan 
dengan agama Islam karena dari Al Qur’an ataupun As- Sunah yang 

mengatur adanya pelarangan menikah. Tetapi itu semua kembali lagi 

kemasyarakat mau mempercayai hal tersebut ataupun tidak bukan jadi 

masalah. Tetapi alangkah lebih baik jika tidak mempercayai karena akan 
membuat sebuah pernikahan yang awalnya halal asal semua syarat-syarat 

pernikahan sudah terpenuhi. 

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Dan Tinjauan Sosiologi Hukum 

Islam 
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MOTTO 
 
بُنَ  ُن ِلِْبنِهِۦ َوُهَو يَِعظُهُۥ يََٰ ِ ۖ إِن  ٱلش ِ ْشِرْك بِٱََل تُ  ى  َوإِْذ قَاَل لُْقَمَٰ ْرَك لَُظْلٌم َّلل 

 َعِظيمٌ 
 

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 
tanda 

 M/m .َ.. A/a م S{/s} ص T/t ت

... N/n ن D{/d} ض \S/\/s ث  ِ  I/i 

 W/w .ُ.. U/u و T{/t} ط J/j ج

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {H}/h ح

 A/’a‘ عََ KH/kh خ
  ء

akhir 
A’/a’ بَا Ba 

بي awal A/a ء ’A’/a ع D/d د  ِ  Bi> 

 <Bu بٌو Y/y ي G/g غ \Z//z ذ

 F/f Tasyi >d Ya>’ nisbah ف R/r ر

بَ اََ Q/q ق Z/z ز  Abb ي  Falaky فَلَك 

ي Rabb َربَ  K/k ك S/s س  َعلَم 
‘a>la
miy 

‘Ain/Hamzah 
di belakang 

‘Ain/Hamzah 
di-waqf 

 Vokal Rangkap الَ 

عَُ qara’a قََرعََ  اَل فٌٌرو 
al-

furu>’ 
 اَل قََمرَُ

al-

qamar  َي  <gairi َغي ر 

 اَل قََضاءَُ qara’a قََرءََ
al-

qad}a>’ 
شَُ  اَلَشم 

al-

syams 
 َشي ئٌَ

syai’u

n 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta>’  

Marbu>t}ah 

َجَماُلَ

ي نَ   الد  

Jama>luddi>
n  َي ن  َجَماُلَالد 

Jama>l al- 
Di>n 

 َساَعةَ 
Sa>’a

h 
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