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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penyesuaian Diri 

1. Pengertian Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri dalam bahasa aslinya dikenal dengan istilah 

adjustmen atau personal adjustmen. Membahas tentang pengertian 

penyesuaian diri, menurut Schneiders (dalam Ali, Muhammad &Asrori, 

Muhammad,  2012) dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu : 

a. Penyesuaian diri sebagai adaptasi (adaptation) 

b. Penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas (conformity) 

c. Penyesuaian diri sebagai penguasaan (mastery) 

Berdasarkan tiga sudut pandang tentang makna penyesuaian diri dapat 

diartikan penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon-

respon mental dan behavioral yang diperjuangkan individu agar dapat 

berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, 

konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari 

dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat 

individu berada. Pengertian luas tentang proses penyesuaian terbentuk sesuai 

dengan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya yang dituntut dari 

individu, tidak hanya mengubah kelakuannya dalam menghadapi kebutuha-

kebutuhan tentang dirinya dari dalam dan keadaan dari luar, dalam 
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lingkungan dimana masyarakat hidup akan tetapi dia juga dituntut untuk 

menyesuaikan diri dengan adanya orang lain dan macam-macam kegiatan 

mereka. Sebelum membahas teori tentang penyesuaian diri dalam 

perkawinan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai penyesuaian diri secara 

umum. Hal ini dikarenakan penyesuaian diri merupakan bagian dari 

penyesuaian perkawinan. 

Penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan 

manusia. Istilah ”penyesuaian” mengacu pada seberapa jauhnya kepribadian 

seorang individu berfungsi secara efisien dalam masyarakat (Hurlock, 2006). 

Individu menyesuaikan kepribadian yang dimiliki dalam bertingkahlaku 

sesuai dengan norma di masyarakat. Salah satu ciri pokok dari kepribadian 

yang sehat ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri 

secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya 

(Kartono, 2007). Misalnya orang yang ketika pensiun aktif mengikuti 

kegiatan sosial karena ia memiliki sifat suka menolong orang lain akan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

Individu yang mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya dengan 

cara yang dapat diterima baik oleh dirinya sendiri maupun oleh masyarakat 

disebut “dapat menyesuaikan diri” (adjusted), sebaliknya jika individu tidak 

mampu memenuhi suatu kebutuhan tertentu, atau mampu memenuhinya 

dengan cara yang tidak dapat diterima oleh masyarakat disebut ”tidak dapat 

menyesuaikan diri”. Perilaku seseorang merupakan suatu proses penyesuaian 

diri dengan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan tertentu. Dalam kehidupan 
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sehari-hari, individu terus-menerus menyesuaikan diri dengan cara-cara 

tertentu sehingga penyesuaian tersebut merupakan suatu pola tingkah laku. 

Individu biasanya dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhannya dengan 

cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat. 

Jika pemuasan kebutuhannya mengalami hambatan atau rintangan, 

individu akan mencari dan berusaha mencapai pemuasan dengan cara-cara 

yang tidak ditentang oleh masyarakat. Sejak kecil individu harus membentuk 

pola aktivitas dan sikap yang sesuai dengan perkembangan baru, yang disebut 

penyesuaian. Pola-pola yang dibentuk kemudian disebut mekanisme 

penyesuaian (Sobur dalam Indarwati, 2012). Mekanisme penyesuaian adalah 

pertahanan diri individu mengurangi ketegangan atau kecemasan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan penyesuaian diri adalah 

usaha membuat hubungan yang memuaskan antara individu dengan 

perubahan di lingkungannya agar mampu mengatasi konflik, frustrasi, 

perasaan tidak nyaman yang timbul sehingga tercapai keselarasan dan 

keharmonisan antara tuntutan dalam diri dan lingkungan. 

Locke (dalam Gerungan, W.A. 2010) mendefinisikan penyesuaian diri 

dalam perkawinan sebagai suatu kepuasan yang akan dirasakan pasangan bila 

pasangan dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan masalah 

dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Selain itu, Atwater & Duffy 

(dalam Gerungan, W.A. 2010) mengemukakan bahwa penyesuaian diri dalam 

perkawinan adalah perubahan dan penyesuaian dalam kehidupan pasangan 
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selama masa perkawinan. Laswell & Laswell (dalam Prasetyo, 2007) 

mengatakan bahwa penyesuaian diri dalam perkawinan berarti kedua individu 

telah belajar untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

masing-masing pihak, ini berarti mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam 

hubungan. Penyesuaian perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan 

suatu proses yang terus-menerus terjadi. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian 

diri dalam perkawinan adalah perubahan dan penyesuaian dalam kehidupan 

pasangan selama masa perkawinan yang ditandai dengan adanya persetujuan 

antara suami-istri pada hal-hal yang penting dalam perkawinan, seperti 

adanya minat dan aktivitas yang dilakukan bersama, saling mengungkapkan 

kasih sayang serta saling percaya di mana pasangan tersebut merasa cocok 

satu sama lain dan hubungan di antara keduanya dapat berjalan dan berfungsi 

dengan baik. 
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2. Karakteristik Penyesuaian Diri dalam Perkawinan 

Menurut Haber & Runyon (1984) ada beberapa karakteristik 

penyesuaian diri yang baik yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu : 

a. Memiliki Persepsi yang Akurat terhadap Realitas atau 

Kenyataan 

Persepsi yang dimiliki individu biasanya diwarnai 

dengan keinginan dan motivasinya. Hanya pada saat-saat 

tertentu individu dapat melihat dan mendengarapa yang benar-

benar dilihat dan didengar. Sehubungan dengan persepsi yang 

akurat terhadap kenyataan, aspek yang terpenting adalah 

kemampuan individu untuk mengenali konsekuensi dari 

tindakannya dan mengarahkan tingkahlakunya. 

Dalam perkawinan, agar lebih mengenali realita yang 

ada, individu lebih mendasari tindakan dan tingkah lakunya 

untuk lebih menguatkan persepsi yang positif, sehingga 

penyesuaian dalam perkawinan berjalan dengan apa yang 

diinginkan. 

b. Mampu Mengatasi atau Menangani Stres dan Kecemasan 

Di dalam kehidupan, individu sering menghadapi 

berbagai macam masalah. Masalah-masalah tersebut ada yang 

dapat diatasi, namun ada juga yang tidak berhasil ditangani 

dengan baik. Masalah yang tidak terselesaikan akan 

menimbulkan rasa kecewa, stres, kecemasan bahkan rasa tidak 

bahagia dalam diri individu. Perkawinan akan mendapatkan 
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banyak masalah yang membuat rasa stres, kecewa, dan 

kecemasan pada individu, hal tersebut harus diiringi dengan 

kemampuan dari pasangan perkawinan agar mampu menjalani 

dengan baik sehingga penyesuaian dalam perkawinan berjalan 

dengan baik dan membuat masalah tersebut bisa diatasi dengan 

baik. 

c. Memiliki Citra Diri yang Positif  

Banyak psikolog sepakat bahwa persepsi diri seseorang 

itu merupakan indikator dari kualitas penyesuaian dirinya. 

Memiliki citra diri yang positif bisa memberikan dampak pada 

perkawinan, sehingga dengan hal positif, tidak terjadi 

kesalahpahaman antara pasangan. 

d. Mampu untuk Mengekspresikan Perasaan 

Penyesuaian diri yang sehat dilandasi dengan kontrol 

diri yang baik, yaitu tidak mengontrol diri secara berlebihan 

namun juga bukan berarti lepas kontrol sama sekali. 

Mengendalikan perasaan dan mengontrol emosi bisa menjadi 

kemampuan yang sangat harus ada dalam penyesuaian pada 

perkawinan, karena kebanyakan dari masalah yang terjadi 

adalah pengendalian kontrol diri yang lepas kontrol dan kerap 

menimbulkan masalah. 

  



16 

 

e. Memiliki Hubungan Interpersonal yang Baik 

Orang yang penyesuaian dirinya efektif, mampu untuk 

mencapai tingkat keakraban (intimacy) yang cocok dalam 

hubungan sosialnya. Mereka biasanya kompeten dan selalu 

merasa nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Selain 

itu, mereka pun akan membuat orang lain merasa nyaman 

ketika ia ada bersamanya. Penyesuaian diri dalam perkawinan 

tidak hanya mencakup hubungan antara pasangan, tetapi 

kemampuan interpersonal yang dimaksud mampu membuka 

diri dengan lingkungan sosial dan menyesuaikan diri dengan 

baik dengan lingkungan sekitar dan mampu menjalin 

hubungan yang lebih akrab. 
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3.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri dalam Perkawinan. 

Penyesuaian diri dalam pernikahan memiliki beberapa area yang akan 

dilalui seperti agama, kehidupan sosial, teman yang menguntungkan, hukum, 

keuangan dan seksual. Hurlock (1999), juga mengatakan ada empat hal pokok 

yang merupakan faktor-faktor penyesuaian diri dalam pernikahan yang paling 

umum dan yang paling penting dalam menciptakan kebahagiaan pernikahan 

yaitu : 

1) Penyesuaian dengan pasangan 

Penyesuaian yang paling penting dan pertama kali harus 

dihadapi saat seseorang memasuki dunia pernikahan adalah 

penyesuaian dengan pasangan (istri maupun suaminya). 

Semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal 

antara pria dan wanita yang diperoleh dimasa lalu, makin besar 

pengertian dan wawasan sosial mereka sehingga memudahkan 

dalam penyesuaian dengan pasangan. 

Penyesuaian dengan pasangan meliputi tentang  konsep 

pasangan ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar 

belakang, minat dan kepentingan bersama, keserupaan nilai,  

konsep peran, serta perubahan dalam pola hidup.  

 

. 
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2) Penyesuaian seksual 

Penyesuaian seksual merupakan penyesuaian utama 

yang kedua dalam pernikahan, hal ini akan menjadi masalah 

yang paling sulit dalam pernikahan dan salah satu penyebab 

yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidak bahagiaan 

dalam pernikahan. Permasalahan biasanya dikarenakan 

pasangan belum mempunyai pengalaman yang cukup dan tidak 

mampu mengendalikan emosi mereka. 

Penyesuaian seksual meliputi perilaku terhadap seks, 

pengalaman seks masa lalu, dorongan seksual, pengalaman 

seks marital awal, sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi, 

dan pengaruh vasektomi. 

 

3) Penyesuaian keuangan 

Uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang 

kuat terhadap penyesuaian diri individu dalam pernikahan. Istri 

yang cenderung memiliki sedikit pengalaman dalam hal 

mengelola keuangan untuk kelangsungan hidup keluarga. 

Suami juga terkadang mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan keuangan, khususnya jika istrinya 

bekerja di luar rumah dan berhenti setelah memiliki anak 

pertama sehingga mengurangi pendapatan keluarga. 
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4) Penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan 

Setiap individu yang menikah secara otomatis 

memperoleh sekelompok keluarga baru. Penyesuaian diri 

dengan pihak keluarga pasangan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu Stereotip tradisional mengenai ibu mertua, 

keinginan untuk mandiri, kebersamaan dengan keluarga, 

mobilitas sosial, anggota keluarga berusia lanjut, bantuan 

keuangan untuk keluarga pasangan 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

penyesuaian diri dalam pernikahan adalah penyesuaian dengan pasangan, 

penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan pihak 

keluarga pasangan. 

 

4. Delapan Tingkat Atau Siklus Perkembangan Keluarga 

Keluarga memiliki siklus perkembangan layaknya individu. 

Perkembangan itu terutama dalam hal besarnya keluarga dan 

kemampuannya (Ali, 2010). Menurut Duval (1971) tahap perkembangan 

keluarga dibagi menjadi delapan yaitu : 

1) Tahap 1 Keluarga baru menikah 

2) Tahap 2 Keluarga “child-bearing” (kelahiran anak pertama) 

3) Tahap 3 Keluarga dengan anak pra sekolah 

4) Tahap 4 Keluarga dengan anak sekolah 

5) Tahap 5 Keluarga dengan anak remaja 
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6) Tahap 6 Keluarga mulai melepas anak sebagai dewasa 

7) Tahap 7 Keluarga usia pertengahan 

8) Tahap 8 Keluarga usia lanjut 

 

B. Pasangan Kawin Sesuku 

1. Pengertian Perkawinan Sesuku 

Perkawinan sesuku ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada 

pada masyarakat Kuansing. Larangan yaitu memerintahkan agar tidak 

melakukan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu.  Perkawinan itu 

sendiri sama denganpernikahan yaitu perjanjian antara laki -laki dan 

perempuan untuk bersuami isteri, sedangkan sesuku maksudnya sama suku 

(bangsa) nya, sama asal (keturunan)nya, dalam hal ini garis keturunan 

berdasarkan kepada ibu (matrilineal). Jadi, secara keseluruhan larangan 

perkawinan sesuku yaitu ketidak bolehan melakukan perjanjian antara laki-

laki dan perempuan untuk bersuami isteri jika mereka mempunyai hubungan 

pertalian dari ibu untuk bersuami istri (dalam Masykuri 2016).  

Perkawinan sesuku disebabkan oleh kurangnya kepedulian pemuda-

pemudi terhadap adat istiadat, ketika ada pertemuan suku pemuda-pemudi 

jarang ikut berpartisipasi sehingga mereka tidak mengenali saudara-saudara 

mereka yang sasuku. Kemudian penyebab lain terjadinya  perkawinan sasuku 

dikarenakan cinta sama cinta yang menyebabkan terjadinya melanggar 

hukum adat yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik ini, juga seperti hamil 

diluar nikah (Dt. Malakewi- Tokoh adat Lubuk Jambi dalam Alpian, 2015). 
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Upaya mencegah terjadinya kawin sasuku maka dikeluarkan surat 

keterangan larangan kawin sasuku sebagai hasil musyawarah pemangku adat 

dan tokoh masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik pada tanggal 10 Desember 

1999 yang berlaku mulai 01 Januari 2000 sampai sekarang (Dt. Tomo – 

Tokoh Adat Koto Lubuk Jambi dalam Alpian, 2017) 

Adat persukuan di koto Lubuk Jambi berasal dari adat minang kabau 

yang dibawa oleh datuk Patih nan sabatang dan datuk Kejemanggung, datuk 

Parpatih nan sabatang bermukim di Teratak (sekarang Bukit Kauman) 

sedangkan datuk Tumanggung bermukim di koto Lubuk Jambi. Setelah 

pemerintah adat berdiri dan berpusat di Lubuk Jambi, masyarakatnya ada dua 

tempat yaitu di Teratak dan di koto Lubuk Jambi. Mufakat menyatukan koto 

dinamakan Koto Gajah Tunggal yang berdiri di daerah Lubuk Jambi dengan 

lambang Gajah Tunggal, suku-suku yang terdapat di Koto Lubuk Jambi ada 

empat yaitu : 

1. Budi Caniago, mempunyai dua pecahan yaitu : 

a. Suku Caniago 

b. Suku Nan Tujuah 

2. Piliang, mempunyai tiga pecahan yaitu 

a. Suku Nan Limo 

b. Suku Tigo Tugu 

c. Suku Kamalintang 

3. Melayu, mempunyai dua pecahan yaitu : 

a. Suku Ompek Darek 

b. Suku Ompek 



22 

 

4. Pitopang 

Suku Budi Caniago mempunyai penghulu pucuak dengan gelar Datuk 

Tomo yang mempunyai suku suguan ke suku Melayu artinya sesuatu yang 

ingindiperkuat oleh suku Melayu harus memiliki  persetujuan dan 

penghulu pucuak Budi Caniago. Suku Koto Pahang memiliki penghulu 

pucuak dengan gelar Datuak Rajo memiliki penghulu pucuak dengan 

denga gelar Datuak Rajo Suaro yang memiliki suku suguan ke suku 

Patopang. Artinya jika suku Patopang ingin melakukan sesuatu pekerjaan 

yang berhubungan dengan masalah suku harus menerima persetujuan dari 

penghulu pucuak Koto Paliang .Rumus jumlah pemangku adat, 7 diatas, 7 

dibawah, 5 diatas, 5 dibawah, 4 diatas, 4 dibawah (Muin, M dkk. 2013)..  

 

2. Perkawinan Sesuku di Kuansing  

Perkawinan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah wa rahmah, ketenangan dan kedamaian yang tercipta dalam 

keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan 

bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, berbagai cara 

dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun 

setelah dilangsungkannya perkawinan (Yushadeni, 2009).  

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya Perkawinan 

Sesuku dikhawatirkan rancunya hubungan atau silsilah kekerabatan seperti 

sulit untuk memanggil sumondo (semenda) ketika berkumpul dengan pihak 

suami maupun istri, sulit menentukan siapa bako dan siapa mamak dari anak 
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yang dilahirkan, selain itu baik pelaku maupun keturunan tidak bisa diambil 

sebagai ninik mamak, sehingga mereka tidak mendapatkan kedudukan di 

rumah godang dan tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam  masalah adat 

sehingga hidupnya akan terombang-ambing (wawancara dengan Yahamin, 

penghulu adat dari suku camin dalam Yushadeni 2009) . 

   Terjadinya perkawinan sesuku juga dikhawatirkan merusak 

hubungan silaturrahim Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan 

merusak hubungan silaturrahim dan ukhuwah yang telah terjalin antara 

keluarga mempelai padahal mereka bersaudara (sesuku), yang dalam istilah 

pocah pariwuak (terjadi perpecahan dalam keluarga). Faktor lain yang 

dikhawatirkan akan terjadi ialah dikhawatirkan akan terjadi perkawinan 

antara saudara kandung, untuk mendidik rasa malu sesuai dengan adat 

bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah. 

Sumpah sotih (sumpah setia) yaitu sumpah yang telah diucapkan 

oleh penghulu adat (kepala suku). Sumpah itu didahului bacaan takbir empat 

kali dan diakhiri dengan salawat atas nabi Muhammad Saw. Adapun bunyi 

ikrar sumpah sotih sebagai berikut :  

Bismillahirrahmanirrahim ............................................................  

Wallahi, Tallahi, Wabillah ............................................................  

Kami berjanji bahwa kami akan melaksanakan aturan dan 

Pengaturan adat kepada anak, kemenakan kami dengan penuh  

Kearifan dan kebijaksanaan .........................................................  

Bagi yang melanggar jonji, dimakan jonji ....................................  

Bagi yang melanggar buek, dimakan buek ...................................  

Disumpah oleh al-Qur’ân 30 juz ..................................................  

Hidup seperti karakok tumbuh di batu, kabawah tidak baurek, 

kaate tidak berpucuk, tongah-tongah dimakan kumbang .............  
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  Sumpah tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar 

adat hidupnya tidak akan bahagia sebagaimana orang yang melakukan 

perkawinan sesuku akan mengalami hidup melarat, senantiasa hidup dalam 

keadaan gelisah dan tidak tidak akan mendapatkan ketenangan dalam 

berumah tangga. Hal ini sangat diyakini oleh masyarakat setempat. Menurut 

salah seorang penghulu adat sumpah tidak dilarang dalam agama dalam 

artian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika melakukan perkawinan 

sesuku berarti telah melanggar sumpah/ janji, ingkar janji tidak dibenarkan 

dalam Islam (dalam Yushadeni, 2009). 

Orang yang melanggar sumpah/ janji sama halnya dengan melanggar 

adat dan syariat Islam karena adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi 

kitabullah. Hal tersebut dikarenakan adat dilandaskan dengan syara’ atau 

hukum islam, dimana adat dan syara’ saling melengkapi dan didasarkan atas 

kitabullah (kitab Allah) yaitu alquran. Hal tersebut menjelaskan jika janji 

merupakan sesuatu yang harus ditetapi, dan didalam agama juga dijelaskan 

bagaimana orang yang mengingkar janji merupakan juga telah melanggar 

hukum dalam Islam, sebab dari itu apabila terdapat hal yang 

membingungkan dalam sebuah adat maka kembali berpijak pada hukum 

Islam (adat basandi syara’) yang ada dalam Al-quran (syara’ basandi 

kitabullah). 
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C.  Kerangka Berpikir 

Menurut Schneider (1999) penyesuaian diri merupakan usaha yang 

mencakup respon mental dan tingkah laku individu, yaitu individu berusaha 

keras agar mampu mengatasi konflik dan frustrasi karena terhambatnya 

kebutuhan dalam dirinya, sehingga mencapai keselarasan dan keharmonisan 

dengan diri atau lingkungannya. Penyesuaian perkawinan bukan suatu 

keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus-menerus terjadi. Dalam 

setiap tahapnya, perlu dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan dalam 

tuntutan keadaan yang terjadi. 

Area penyesuaian diri dalam perkawinan dijelaskan oleh John, Sutton 

&Websten (1970) kepribadian dan kemampuan untuk saling menyesuaikan 

diri dengan pasangan. Hal ini menyangkut kemampuan untuk saling 

menyesuaikan diri terhadap pribadi serta kebiasaan-kebiasaan pasangannya. 

Selanjutnya pembagian peran, suami-istri harus membicarakan peran-peran 

yang berkaitan dengan tugasnya sebagai suami-istri. Pendapatan keluarga, 

pada area ini pasangan suami-istri harus melakukan penyesuaian terhadap 

pengelolaan pendapatan atau sumber keuangan keluarga termasuk 

pemakaiannya. Terakhir rekreasi atau kegiatan waktu luang, kesesuaian 

antara suami dan istri mengenai pemakaian waktu bagi keluarga untuk 

berekreasi atau bersenang-senang bersama keluarga. 

Penyesuaian yang dijelaskan oleh Fahmi (dalam sobur, 2003) dimana 

penyesuaian adalah suatu proses dinamik terus menerus yang bertujuan untuk 

mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang serasi antara diri dan 
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lingkungan. Perkawinan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah wa rahmah, ketenangan dan kedamaian yang tercipta 

dalam keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap 

kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, 

berbagai cara dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum 

perkawinan maupun setelah dilangsungkannya perkawinan. 

Dalam adat di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat larangan 

perkawinan sesuku, dikarenakan suku merupakan ikatan kekeluargaan. 

Dianggap kekeluargaan karena berasal dari latar belakang yang sama, jika 

mereka melanggar aturan adat dalam hal ini kawin sesuku maka pasangan 

dianggap melanggar adat dan syari’at sehingga pasangan yang kawin sesuku  

akan menerima konsekwensi hidup tidak bahagia, hidup dalam kutukan, 

keluarga tidak harmonis, oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk 

tidak menikah satu suku. Padahal berdasarkan hasil penelitian penyesuaian 

diri akan semakin baik ketika individu memiliki latar belakang yang sama, 

dengan pola asuh yang diterapkan hampir sama karena budaya yang sama, 

namun di Kabupaten Kuantan Singingi tidak diperbolehkan. Dengan 

demikian adanya faktor dilarangnya perkawinan sesuku yaitu, rancunya 

hubungan atau silsilah kekerabatan, dengan demikian adanya, dikhawatirkan 

merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan 

antara saudara kandung, menganggap sesuku bersaudara dan untuk 

menentukan mana dunsanak (saudara) mana yang tidak, mendidik rasa malu, 

kepatuhan terhadap sumpah sotih yaitu sumpah setia, sumpah yang telah 
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diucapkan oleh keempat penghulu adat (kepala suku) pada awal terbentuknya 

suatu daerah (Yushadeni, 2009).  

Sumpah tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang melanggar 

adat hidupnya tidak akan bahagia sebagaimana orang yang melakukan 

perkawinan sesuku akan mengalami hidup melarat, senantiasa hidup dalam 

keadaan gelisah dan tidak tidak akan mendapatkan ketenangan dalam 

berumah tangga. Hal ini sangat diyakini oleh masyarakat setempat. Menurut 

salah seorang penghulu adat sumpah tidak dilarang dalam agama dalam artian 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika melakukan perkawinan sesuku 

berarti telah melanggar sumpah/janji, ingkar janji tidak dibenarkan dalam 

Islam. 

Orang yang melanggar sumpah/ janji sama halnya dengan melanggar 

adat dan syariat Islam karena adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi 

kitabullah. Namun masih ada saja pelaku dari larangan ini seperti yang 

dikatakan oleh salah satu tokoh ninik mamak bahwa zaman sekarang ninik 

mamak sudah kurang berfungsi dan kurangnya rasa malu yang dimiliki oleh 

setiap individu. Terjadinya perkawinan sesuku sudah tidak melibatkan ninik 

mamak dalam proses pernikahannya. Tetap berlangsungnya pernikahan 

sesuku karena kedua pihak keluarga bersikeras ingin menikahkan anak-anak 

mereka atau anak-anak mereka yang bersikeras ingin tetap menikah meski 

mereka tahu hal tersebut melanggar aturan adat dan tidak mengindahkan 

dampak yang terjadi akibat melanggar larangan adat yang telah 
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ada(wawancara bersama Datuk Tomo, penghulu pucuak suku Budi Caniago 

pada tanggal 14 Februari 2017). 

Namun perkembangan zaman yang semakin modern mengakibatkan 

semakin banyak masyarakat mulai tidak mematuhi larangan ini.  Kurang 

berfungsinya ninik mamak dalam persukuan menjadi salah satu faktor 

penyebab kendornya peraturan adat yang ada. Bahkan dari pihak orang tua 

juga mendukung meskipun mengetahui pernikahan yang dilangsungkan 

merupakan pernikahan sesuku. Masuknya berbagai budaya dan gaya dari luar 

semakin memudarkan tentang pengetahuan adat tentang perkawinan sesuku 

di Kecamatan Kuantan Mudik tersebut, dan hal itu menjadikan kasus tersebut 

banyak terjadi ketika perkawinan. 

Perkawinan sesuku memberi dampak yang tidak baik dari pandangan 

adat, sehingga kepada pasangan dan juga keluarga yang melakukan 

perkawinan sesuku selalu mendapat pertentangan dari masyarakat dan juga 

hukum adat. Keluarga dianggap gagal mendidik anaknya dan telah 

menikahkan anaknya meski mengetahui bahwa pernikahan yang 

dilangsungkan merupakan pernikahan terlarang dalam hukum adat, artinya 

tidak hanya pasangan yang melanggar hukum adat namun keluarga juga ikut 

melanggar. Untuk hal tersebut maka pasangan yang menikah sesuku harus 

melakukan penyesuaian terhadap perkawinan mereka dimana pada kehidupan 

bermasyarakat, dikarenakan untuk bisa menjalani kehidupan dengan tenang, 

tanpa rasa yang memberatkan dari masyarakat, rasa bersalah, dan rasa untuk 

memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, agar penyesuaian yang 
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dilakukan dapat berjalan baik dan tidak merusak hubungan antar keluarga dan 

masyarakat. 

 


