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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti perjanjian antara laki-

laki dan perempuan untuk bersuami istri. Nikah secara bahasa mempunyai arti 

hakiki dan majazi, arti hakiki nikah ialah bergabungsedangkan arti majazi nikah 

ialah al watha’
1
 yang berarti bersetubuh. Dalam Undang-undang perkawinan No. 

1 tahun 1974 pasal  1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan  tujuan 

membentuk keluarga yang bahagiadan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
2
 

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan sunatullah dansunah 

Rasul. Sunatullah berarti sesuai dengan kodrat dan Iradat Allah 

dalammenciptakan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang 

telahditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.
3
 Untuk 

ituNabi menganjurkan untuk menikah sebagaimana sabdanya: 

 عُ: ع عٍ عهةًخ  م ع تُأ شي ي يع عجد هللا ثًُي قهة : هللا ثٍ يسعىد زضي  هللا حديث عجد

عثًبٌ  فبو يع: يحدث: قةبل ن: عثًبٌ ع يب اثب عجد انسحًٍ ع شالَصوجك جبزيخ شبثخ ؟  نعههب 

كسك ثعض يب يضً يٍ شيبَك  بل ع قةبل عجد هللا ع نئٍ  هأ ذاك , نةد  بل نُب زسىل هللا تُ

طبع يُكى انجبعخ قه تصوج, قبْعُ: شغض نهجصس, ان جبة يٍ است صهً وسهى ع يبيع س

  وشحصٍ نهفسج و يٍ نى يستطع قعه : ثبنصىو  ب عُ: ن: وجبء 
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Artinya:  

“Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas‟ud radhiyallahu „anhu, dari Al Qamah 

radhiyallahu „anhu, dia telah berkata: “aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama 

Abdillah radhiyallahu „anhu. Kami bertemu dengan Usman radhiyallahu „anhu 

yang kemudian menghampiri Abdillah radhiyallahu „anhu. setelah berbincang-

bincang beberapa saat, Usman radhiyallahu „anhu bertanya: wahai  Abi 

Abdirrahman, maukah kamu kujodohkan dengan seseorang perempuan muda, 

mudah-mudahan perempuan itu akan mengingatkan kembali masa lampaumu 

yang indah? Mendengar tawaran itu Abdillah radhiyallahu „anhu menjawab: “apa 

yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh 

Rasulullah SAW, kepada kami: “wahai golongan pemuda! Barangsiapa diantara 

kalian yang telah mampu lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. 

Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga 

kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena 

berpuasa itu penawar hawa nafsu.”HR.Mutafaqun „alaih.
4
 

 

Allah juga berfirman yang berbunyi : 

                         

                   

Artinya : 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

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 (30):21) 

 

Pernikahan merupakan kontrak institusi sosial yang mempengaruhi 

sebagian besar kehidupan insan dalam melaksanakan tuntutan Tuhan sebagai 

hamba dalam menjalani kehidupan dengan taat dan patuh pada aturan Tuhan. 

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya.
5
 

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia yang 

bertujuan untuk memiliki keturunan, sehingga hubungan antara laki-laki dan 
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perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan 

upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan 

dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu 

telah saling terikat.
6
 Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat 

sahnya pernikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakanya.
7
 

Dalam tradisi suku Sungai perkawinan yang diatur oleh orang tua atau pun 

keluarga juga berlaku, bahkan ada yang telah dijodohkan ketika masih dalam 

kandungan ibunya. Bagi komunitas suku Sungai yang tinggal di Kampung 

Beluran Sabah calon pasangan dipilih boleh berasal dari kampung 

manapun
8
Untuk melaksanakan perkawinan seseorang harus melengkapi syarat-

syaratnya salah satu diantaranya ialah memberikan mahar.  Penatapan mahar dan 

uang hantaran di Kampung Beluran Sabah merupakan pelaksanaan adat yang 

turun temurun dan sudah mendarah daging bagi masyarakat tersebut. Penetapan 

mahar dan uang hantaran dilaksanakan melalui musyawarah secara khusus di 

rumah calon isteri yang dihadiri oleh kedua belah pihk yang dianggap penting.  

Pada masyarakat Beluran Sabah Pemberian tersebut bukan hanya dalam 

bentuk mahar saja tetapi dalam bentuk pemberian lainnya seperti uang hantaran 

nikah, serta perlengkapan pernikahan baik berupa pakaian pernikahan maupun 

perhiasan serta alat rias yang harus disediakan oleh pihak laki-laki pada saat 

sebelum terjadinya akad atau pesta pernikahan. Yangmana uang hantaran ini 

diberikan oleh pihak laki-laki atas permintaan dari pihak perempuan yang 
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dianggap sebagai uang pemberian untuk belanja, baik untuk keperluan akad nikah, 

pesta pernikahan ataupun untuk kebutuhan pribadi bagi calon mempelai 

perempuan. Kebiasaan ini sudah terjadi lama dan dilakukan oleh masyarakat 

tersebut bahkan telah turun-temurun.
9
 

Dalam praktek di lapangan, permintaan ini dianggap sebagai pemberian 

yang mutlak bahkan jika seseorang yang ingin meminang seorang perempuan 

yang ia sukai tetapi tidak mampu untuk memenuhi permintaan uang hantaran 

tersebut maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Bagi masyarakat suku Sungai 

Beluran sabah mereka mempunyai standarisasi minimal untuk memberi mahar 

dan hantaran. Nominal minimal dari pemberian mahar sebesar RM. 500.00 (Lima 

ratus ringgit malaysia) dan uang hantaran minimal RM. 15.000.00 (Limabelas 

ribu ringgit malaysia) namun ketidak mampuan seseorang untuk memberikan 

uang tersebut akhirnya perencanaan  pernikahan akan dibatalkan.
10

 Seperti kasus 

yang dialami oleh Muslih yang ingin menikahi Dalifah gadis pujaanya. Ketika 

mereka sepakat untuk menikah dan dari pihak pria (Muslih) meminang pihak 

wanita (Dalifah) dalam peminangan tersebut ia dimintai uang hantaran sebesar 

RM15.000. (Lima belas ribu ringgit malaysia) namun ketidak mampuan Muslih 

untuk memberikan uang sebesar tersebut akhirnya rencana pernikahan tersebut 

dibatalkan.
11
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Hal yang sama juga dialami  oleh Khairul yang tidak jadi menikah dengan 

Syahirah karena ketika peminangan ia dimintai uang hantaran dari keluarga 

perempuan(Syahirah) sebesar Rp. 18.000 (Lapan belas ribu ringgit malaysia).
12

 

Berbeda sedikit dengan kasus di atas, kasus yang dialami oleh Ikhwan dan 

Sabri yang akan menikahi Sri Wahyuni dan Anisa. Kedua laki-laki ini telah 

sepakat dengan hantaran nikah yang diminta kepadanya berupa emas untuk 

diberikan kepada pihak keluarga mereka. Namun karena adanya permintaan 

penambahan hantaran lagi, sementara dari pihak keluarga laki-laki masing-masing 

tidak menyetujuinya mak akhirnya mereka juga batal untuk menikah.
13

 

Dilihat dari penghasilan penduduk di Kampung Beluran Sabah hampir 

sebahagian besarnya berprofesi sebagai petani yang rata-rata bekerja pada lahan 

orang, hal ini membuat banyaknya pasangan yang ingin menikah membatalkan 

niatnya untuk meminang perempuan pujaannya dikarenakan tradisi jumlah uang 

hantaran yang sudah tentukan terlalu besar. Tradisi ini berlaku bagi perempuan 

suku Sungai baik mempunyai calon dari suku yang sama maupun berbeda suku, 

tolak ukur mahar dan uang hantaran yang ditentukan berlaku bagi mereka yang 

menikahi perempuan suku Sungai. 

Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan suku Sungai di Kampung Beluran 

Sabah pelaksanaan hantaran kawin yang terlalu tinggi permintaannya dan mahar 

atau maskawin yang diminta oleh pihak pengantin perempuan terlalu banyak 

hingga menyulitkan pihak pengantin lelaki untuk menyediakan semua keperluan 
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yang diminta oleh pengatin perempuan. Untuk memenuhi dan melaksanakan 

tradisi yang telah diikuti sejak turun temurun berlawanan dengan ajaran Islam. 

 Islam merupakan agama yang mudah dan tidak membebankan, terkait 

pelaksanaan walimah dalam Islam sangatlah mudah. Hal ini dapat dipahami 

berdasarkan hadits yang berbunyi : 

“Dari Abu Hurairah r.a, katanya Nabi SAW bersabda maksudnya 

sesungguh agama (Islam) itu ringan. Barangsiapa yang memperberat-

beratkan, maka dia akan dikalahkan oleh agama. Oleh karena itu, 

kerjakanlah (agama) itu menurut mestinya, atau mendekati mestinya dan 

germbiralah (karena akan beroleh pahala), serta beribadatlah (mohonlah 

pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan sebahagian 

malam.”(Hadits Riwayat Bukhari). 

 

Berdasarkan hadits ini, pelaksanaan walimah dalam Islam tidaklah 

memberati para penganutnya. Islam memerintahkan penganutnya untuk 

mengadakan walimah berdasarkan kemampuan. Sebagaimana sabda  Rasulullah 

SAW Hadits No. 1067 

ٌَّ اَنَُّجِيَّ صهً هللا عه : وسهى َزشَي َعهًَ َعْجِد  ٍِ َيبنٍِك زضي هللا عُ: ) شَ ٍْ شَََِس ْث ٍِ َع ٍِ ْث ًَ ْح اَنسَّ

ٌِ َََىا ْجُأ اِْيَسشَحً َعهًَ َوْش ِ ! إَِِّي تََصوَّ ٍح َعْىٍف شَثََس ُصْفَسٍح ,  َبَل ع َيب هََرا? ,  َبَل ع يَب َزُسىَل هللَاَّ

ُ نََك , شَْونِْى َونَْى ثَِ بٍح ( ٍْ َذهٍَت. قَةَبَل ع قَجَبَزَك هللَاَّ ْسهِىٍ ُيتَّفٌَق َعهَْ ِ: , َوانهَّْفظُ نِ   ِي ًُ 
Artinya: 

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa 

Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu 

beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. 

Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah 

walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut 

Muslim
14

 

 

Sementara itu dalam tradisi suku sungai di Kampung Beluran Sabah 

Penggunaan uang mahar serta uang hantaran yang telah ditentukan akan 
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dipergunakan untuk pelaksanaan walimah yang akan diselenggarakan selama 

tujuh hari berturut-turut dan ini juga belum termasuk dengan isi kamar yang harus 

disediakan calon mempelai laki-laki. Bagi perempuan yang memiliki pendidikan 

tinggi maka penetapan uang hantaran tersebut lebih tinggi dari ketentuan tradisi 

suku Sungai. Penetapan uang hantaran nikah di Kampung Beluran Sabah ini 

cenderung memberatkan terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya. 

Adanya tradisi perkawinan dan tingginya nilai uang hantaran yang harus diberikan 

ini menyebabkan seseorang menunda untuk melakukan pernikahan bahkan ada 

yang sampai membatalkanya. 

Permasalahan-permasalahan semacam ini memberi kesan mempersulit 

seseorang untuk melakukan pernikahan terutama bagi mereka yang kurang 

mampu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan 

judul “ TRADISI PERKAWINAN SUKU SUNGAI DI KAMPUNG BELURAN 

SABAH DITINJAU MENURUT FIQH MUNAKAHAT.” 

 

B. Batas Masalah 

Mengingat banyaknya masalah dan persoalan yang diteliti serta 

terbatasnya waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan perlu diadakan 

pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti adalah 

tentang tradisi suku Sungai di Kampung Beluran Sabah dan pandangan hukum 

Islam terhadap tradisi suku Sungai. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok masalah 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
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a. Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan suku Sungai di Kampung 

Beluran Sabah? 

b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan suku 

Sungai di Kampung Beluran Sabah? 

 

D. Tujuan Dan Manfaaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi perkawinan suku Sungai. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap  pelaksanaan 

tradisi perkawinan suku Sungai. 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu 

pengetahuan tentang : 

a. Pelaksanaan tradisi suku Sungai di Kampung Beluran Sabah 

berdasarkan hukum Islam. 

b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Syariah dan Hukum. 

c. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat 

penulis menuntut ilmu. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

Research), yang penili laksanakan di Kampung Beluran Sandakan Sabah 

Malaysia, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di tempat 

tersebut tradisi uang hantaran yang dipatokkan sering menjadi 

penghalang seseorang untuk melangsungkan pernikahan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian. 

a. Subjek penelitian adalah ketua kampung, keluarga calon mempelai 

dan penduduk suku Sungai kampung Beluran Sabah. 

b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan dan dampak tradisi 

perkawinan Suku Sungai di Kampung Beluran Sabah. 

3. Populasi dan sampel 

Populasi adalah kesatuan dan himpunan obyek dangan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, kejadian, waktu dan 

tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari penduduk Beluan Sabah yang difokuskan kepada masyarakat 

suku Sungai yang sudah menikah dan belum menikah berjumlah 1033 

dari jumlah 7920 penduduk Kampung Beluran Sabah  Sampel dalam 

penelitian ini diambil sebanyak 25 yang sudah menikah dan 25 yang 

belum menikah dari jumlah populasi Suku Sungai di Kampung Beluran 
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tersebut.
15

 Dengan menggunakan teknik purposive sampling 

(pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya penulis menentukan 

sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertntu jadi sampel 

diambil secara tidak diacak dan ditentukan sendiri oleh peniliti).
16

 

4. Sumber Data 

a. Data primer,adalah data yang langsung diperolehi dari responden 

yang terkait dengan penelitian, yaitu angket dan wawancara serta 

dokumen yang diperolehi dari ketua Kampung Beluran Sabah. 

b. Data sekunder, adalah data yang diperolehi hasil daripada bacaan 

perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut 

seperti Fiqh Munakahat, fiqh sunnah atau literatur-literatur lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh 

ketrangan secara lisan agar data yang diterima secara tepat. Untuk 

mendapat data yang lebih tepat dan efiktif adalah dengan 

mewawancara penduduk kampung Beluran, keluarga pengantin dan 

Ketua Kampung Beluran sabah. 

b. Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan tertulis dan diajukan 

kepada responden. 
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6. Analisis Data 

Seluruh data yang diperoleh dianalisa. Analisa yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mengamati dan menganalisis tentang  tradisi 

perkawinan suku Sungai di kampung Beluran Sabah, Maka penulis 

mendiskrisikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Metode Deduktif, yaitu penulisan mengemukakan kaedah-kaedah 

atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan 

ditarik kesimpulan secara khusus. 

b. Metode Induktif, Yaitu dengan menggambarkan data-data yang 

khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum. 

c. Metode Deskriptif, Yaitu dengan jalan mengemukakan data-data 

yang diperlukan apa adanya kemudian dianalisa, sehingga dapat 

disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penulisan ini. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran 

pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara 

sistematis yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-

masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain: 

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang 

alasan penelitian memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu 

merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan 
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penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang 

dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. 

BAB II : Tinjauan lokasi Penelitian, pada bab ini akan di paparkan tentang 

letak profil lokasi penelitian yang berisikan Demografis, 

Geografis, Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat 

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, pada bab ini penulis 

mengambarkan secara umum tentang pernikahan, syarat dan 

rukun pernikahan, sikap agama terhadap pernikahan dan hikmah 

pernikahan. 

BAB IV : Tradisi  Perkawinan suku Sungai pada bab ini akan 

membicarakan tentang tradisi perkawinan suku Sungai di 

Kampung Beluran Sabah dan tinjauan hukum Islam terhadap 

Istiadat perkawinan suku Sungai di Kampung Beluran Sabah. 

BAB V :  Kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bab akhir di mana 

penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang 

diperolehi berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan. 


