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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah
1
. Maka 

amatlah tepat jika kompilasi hukum islam menegaskannya sebagai akad yang 

sangat kuat (mitsaqan ghollidan) untuk mentaati Perintah Allah Swt, dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 

Allah Swt telah menghendaki untuk menjadikan rumah tangga sebagai 

sendi kehidupan, penopang kemajuan, asas perkembangan masyarakat dan 

tegaknya peradaban. Karena itu Allah mengelilingi bangunan rumah tangga 

dengan berbagai kaidah yang kuat dan sendi-sendi yang kokoh , untuk 

menjaga bagunan ini agar tidak kropos dan lemah. setelah itu Allah 

memperingatkan manusia, apakah mereka akan melanggar kaidah dan 

batasan-batasan itu ataukah akan meremehkannya
3
. 

                 

Artinya:  Dan, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka 

sesungguhnya dia telah berbuat zhalim. (Ath-Thalaq: 1) 

Allah telah menyebutkan bahwa dibalik hubungan suami istri ini ada 

tujuan yang lebih tinggi dan agung, bahwa janganlah hubungan ini dianggap 

sebagai hubungan seksual semata tetapi diantara keduanya harus ada jalinan 

                                                             
1
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2
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3
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cinta, kasih dan sayang, suatu jalinan yang menyatukan hati dan mengaitkan 

ruh, sehingga diantara keduanya tercipta kehidupan,harapan,masa depan dan 

bahkan derita yang sama-sama ditanggung bersama. 

Pernikahan dalam pandangan islam merupakan hubungan yang suci, 

mendasar dan mulia, tidak boleh ada gangguan yang mengusiknya dan tidak 

boleh ada campur tangan untuk merusaknya, walau hanya perselisihan sekecil 

apapun. Dari prinsip inilah islam meletakkan beberapa jaminan dan strategi 

untuk memperkecil timbulnya perceraian, mengembalikan hati kepada 

kesuciannya, menata rumah tangga sesuai dengan eksistensinya dan 

mempersiapkan apa-apa yang harus dilaksanakan didalamnya
4
. 

Perputaran waktu telah membuat manusia mengalami berbagai 

perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pada 

zaman dahulu, perkawinan sangat sederhana sedangkan untuk masa sekarang 

perkawinan cukup rumit. Namun demikian , dibalik kerumitan itu terdapat 

keteraturan. Semakin Modern, maka semakin rumit tetapi teratur. Misalnya 

dalam Walimatul Arusy, namun sekarang mengundang karib kerabat dengan 

membuat udangan yang bagus dan dengan biaya yang mahal, begitu juga 

pelaksanaannya. 
5
 

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akad 

nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pembantu 

pencatat nikah atau P3N atau menurut orang lain  yang menurut P3N di   

anggap memenuhi syarat, akad nikah dilangsungkan dihadapan P3N, yang 
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mewilayahi tempat tinggal calon istri, dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Apabila akad nikah di laksanakan diluar ketentuan tersebut, maka kedua calon 

pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada P3N yang mewilayahi 

tempat tinggal calon Istri. Sebagaimana yang terdapat dalam buku Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia pada pasal 5 disebutkan bahwa : 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus di catat. 

2.   Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  pasal  satu  (1)  dilakukan  

oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

No.22 Tahun 1946 Undang-Undang No.32 1974. 

Lebih lanjut Juga terdapat pada pasal 6 : 

1.   Untuk   memenuhi   ke   pengawasan   ketentuan   dalam   pasal   5,   

setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 

pegawai pencatat nikah.  

2.   Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat 

Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.
6
 

Didalam Undang-undang No.22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 

32 tahun 1954 pada pasal 6, teknis pelaksanaan Akad Nikah : 

1) Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah 

pengawasan pegawai pencatat nikah, 

2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat 

nikah tidak mempunyai kekuatan hukum . 

                                                             
6
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Ada dua upacara khusus (Rukun) dalam pernikahan muslim, yaitu 

“Ijab” dan “Qabul” atau permohonan dan penerimaan. 

Menurut mazhab Maliki, ada lima persyaratan Nikah. Pertama adalah 

Wali, yang tanpanya maka tidak sah nikah. Kedua, Mahar (mas kawin), 

ketiga, mempelai laki-laki. Keempat, mempelai perempuan yang bukan dalam 

masa iddah dan tidak pula sedang ihrami, dan kelima, adanya ucapan/ shigat 

(Ucapan Ijab dan Qabul). 

Mazhab Syafi`i meyebutkan lima persyaratan berikut : Pengantin Pria, 

Pengantin Wanita, dua orang saksi, serta Shigat Ijab Qabul. 

Adapun Mazhab Hanafi lebih menekankan Shigat. Kata yang tertentu 

dan jelas harus diucapkan dalam Ijab Qabul itu. Sedang penerimaan (Qabul) 

harus dilakukan dalam pertemuan dimana ijab itu diucapkan (Fi Majlis Al-

Ijab)
7
. Melihat dari Mazhab Hanifah menekankan bahwa syarat Sah dalam 

perkawinan adalah Ijab dan Qabul maka hal ini perlu di perhatikan, kapan 

seorang lelaki bisa mendekati, bercampur dengan seorang wanita adalah 

setelah Akad nikah yaitu adanya Ijab dan Qabul. 

Dari lima Rukun itu yang paling penting adalah Ijab Qabul antara yang 

mengakadkan dengan yang menerima akad. Syarat perkawinan adalah syarat 

yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon 

mempelai, wali, saksi dan ijab Qabul.
8
 Syarat sah perkawinan adalah 

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan 

                                                             
7
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merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan 

kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.
9
  

Rasulullah Saw. Bersabda :   

ثَ َنا َلْيٌث َعْن يَزِيَد  ثَ َنا أَبُو اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َحدَّ ْبِن َأِب َحِبيٍب َعْن َأِب اْْلَْْيِ َحدَّ
ُروِط َأْن ُتوُفوا ِبِه َما  َعْن ُعْقَبةَ  َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َأَحقُّ َما أَْوفَ ْيُتْم ِمْن الشُّ

 اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه اْلُفُروجَ 
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Hisyam bin Abdul 

Malik Telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu 

Habib dari Abul Khair dari Uqbah dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: "Syarat yang paling berhak untuk 

kalian penuhi adalah, syarat yang dengannya farji dihalalkan 

(menikah)."HR. Bukhari
10

 

Makna global pada hadist diatas adalah, suami istri masing-masing 

mempunyai maksud dan tujuan dalam melangkah kejenjang pernikahan. 

Karenanya disyaratkan beberapa syarat bagi pelakunya untuk dipegangi dan 

dilaksanakan, dan syarat yang paling wajib dan paing utama untuk dipenuhi 

adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan
11

. 

Imam Syafi`i berkata: tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya 

yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan 

maupun janda yang sehat akalnya hingga terdapat empat unsur, yaitu : pertama 

,keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh. 

Adapun batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya 

telah mencakup 15 tahun. Kedua, Keridhaan laki-laki yang akan menikah dan 

saat itu ia telah baligh pula. Ketiga wanita harus dinikahkan oleh wali atau 

sultan (penguasa). Keempat, pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi 

                                                             
9
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yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur 

ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah )
 12

.  

Akad nikah dikatakan sah apabila dihadiri oleh wali, mempelai pria, 

dan dua orang saksi. Dan diperbolehkan bagi wali atau mempelai pria untuk 

mewakilkan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana keterangan yang terdapat 

dalam kitab Kifayah al-Akhyar sebagai berikut; 

َل اْلوَ  ِة َعْقِد النَِّكاِح ُحُضوُر َأْربَ َعٍة َوِلٍّ َوُزْوٍج َوَشاِهِدي َعْدٍل َوََيُوُز َأْن يُ وَكَّ ِلُّ يُْشتَ َرُط ِف ِصحَّ
 َوالزَّْوجُ 

Artinya:  Disyaratkan dalam kesahan akad nikah kehadiran empat pihak, 

yaitu wali, mempelai pria, dan dua orang saksi yang adil. Dan 

diperbolehkan wali dan mempelai pria diwakilkan”
13

  

Keterangan dalam kitab Kifayah al-Akhyar tersebut mengandaikan 

bahwa ketidakhadiran mempelai wanita tidaklah mempengaruhi kesahan akad 

nikah. Dengan kata lain, jika dalam akad nikah mempelai wanita tidak hadir di 

majelis akad maka sebenarnya tidak berimplikasi pada ketidaksahan akad 

nikah
14

. 

Berangkat dari penjelasan ini,bahwa mempelai wanita tidak diharuskan 

hadir pada saat pelaksanaan akad nikah. Artinya, akad nikahnya tetap sah 

meski tanpa kehadiran mempelai wanita. Sebab, kehadiran mempelai wanita 

dalam akad nikah bukanlah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. 

Persoalan yang terjadi saat ini didalam masyarakat khususnya di desa 

Lubuk Terap Kecamatan bandar petalangan kabupaten pelalawan ada suatu 
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. Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar, 

Surabaya-Dar al-„Ilm, juz, 2, h. 43) 
14

. http://www.nu.or.id/post/read/57710/apakah-mempelai-wanita-harus-hadir-saat-akad-

nikah. Diakses pukul 17:48 30/12/2017 
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kebiasaan yang mana masyarakat menyandingkan calon pengantin ketika akad 

nikah, antara calon mempelai laki-laki dan wanita duduk bersebelahan dan 

berdekatan, bahkan ada yang memberikan selendang untuk menutupi 

keduanya. 

Dengan demikian, seiring fenomena yang terjadi didalam masyarakat 

ini khawatirkan menyalahi syariat islam, karna sebagaimana yang telah 

dikatakan diawal tadi pernikahan bukanlah semata-mata sebagai hubungan 

keperdataan yang biasa melainkan menjalankannya sebagai Ibadah kepada 

Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Maka dengan itu penulis mengangkat 

judul dalam proposal penelitian ini dengan judul “KEBIASAAN 

MASYARAKAT  MENYANDINGKAN CALON PENGANTIN KETIKA 

AKAD NIKAH TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT” (Studi Kasus Desa 

Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan) 

 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni dengan memfokuskan 

kepada kebiassan masyarakat Desa Lubuk Terap kecamatan Bandar 

Petalangan kabupaten Pelalawan yang menyandingkan calon pengantin ketika 

akad nikah dan bagaimana pandangan fiqih munakahat dalam melaksanakan 

Akad nikah sesuai Syariat Islam. 
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C. Rumusan Masalah 

Sehubung dengan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, 

maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tata cara pernikahan di desa Lubuk Terap kecamatan Bandar 

Petalangan kabupaten Pelalawan? 

2. Apa saja kah  faktor- faktor yang menjadikan kebiasaan menyandingkan 

calon pengantin ketika akad nikah di desa Lubuk Terap kecamatan Bandar 

Petalangan kabupaten Pelalawan? 

3. Bagaimana pandangan fiqih Munakahat terhadap kebiasaan 

menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah di desa Lubuk Terap 

kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui tata cara pernikahan di desa Lubuk Terap 

kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan. 

b. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja  yang menjadikan kebiasaan 

menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah di desa Lubuk 

Terap kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan. 

c. Untuk mengetahui pandangan fiqih Munakahat terhadap kebiasaan 

menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah di desa Lubuk 

Terap kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. 
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2. Kegunaan  

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam 

tentang hukum menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah di 

Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan kabupaten 

pelalawan. 

b. Sebagai Syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana 

Hukum (S.H) UIN Suska Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

Kualitatif. Penelitian berbentuk data yang tidak berbentuk angka, peoses 

penelitian yang berkesinambungan. Yang mana tahap pengumpulan data, 

pengolahan data dan analisis data dapat dilakukan bersama selama proses 

penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Lubuk Terap 

Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Adapun yang 

melatar belakangi penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian 

arena dilokasi ini penulis dapat menemukan data yang penulis butuhkan 

untuk penelitian ini. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pasangan yang menikah di desa Lubuk 

Terap, sedangkan Objeknya adalah Menyandingkan Calon pengantin 

ketika akad Nikah  

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari jumlah pernikahan di 

Desa Lubuk terap  Kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelalawan 

yang dalam kurun waktu 2016-2017 terdapat 13 pasangan yang telah 

menikah dan 6 tokoh masyarakat yang jumlah populasinya adalah 19. 

Dalam hal ini penulis mengambil seluruh, Total Sampling, Yaitu 13 

Pasangan Menikah, 6 orang tokoh masyarakat, terdiri dari 2 orang tokoh 

Adat, 2 orang tokoh Agama, dan 2 Pegawai KUA kecamatan Bandar 

Petalangan. 

5. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh dari lapangan atau tempat 

penelitian berupa hasil wawancara kepada responden penelitian. 

Adapun data primernya adalah hasil wawancara langsung dengan 

pasangan menikah yang disandingkan ketika akad nikah, dan Tokoh- 

tokoh masyarakat, adat dan Agama desa Lubuk Terap Kecamatan 

Bandar petalangan kabupaten Pelalawan. 
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b. Data Skunder, 

Adalah data yang diperoleh dari literatur dengan menelaah isi 

buku-buku yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini, seperti  

yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, seperti kitab-kitab fiqih Munakahat, 

Kitab-kitab Hadist, serta buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu 

lapangan dan perpustakaan, dengan demikian untuk memperoleh data 

laporan, maka penulis menggunakan beberapa metode : 

a. Observasi 

Adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan 

yang berarti mengajukan pertanyaan.
15

 Yakni mengamati baik secara 

langsung terhadap gejala fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu 

penyandingan calon pengantin ketika akad nikah dilangsungkan. 

b. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara atau peneliti kepada 

responden,
16

yakni dengan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Masyarakat 

dan calon pengantin yang disandingkan ketika Akad Nikah. Dengan 

demikian suatu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis 

                                                             
15
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69  
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yaitu tanya jawab terhadap responden penelitian terhadap masalah 

yang diteliti. 

7. Metode Penelitian 

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengelompokkan 

dan penulisan data tersebut dengan menggunakan metode : 

a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan yang khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Metode Deskriftif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta dilapangan secara 

konkrit serta menyusun, menjelaskan, kemudian menganalisanya. 

8. Metode Analisa Data 

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode 

analisa data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang 

terkumpul dari lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianilisis dan 

diuraikan secara jelas, sehingga perolehan gambaran yang utuh tentang 

permasalahan yang diteliti 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :  Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitan, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II : Berisikan tinjauan umum tentang lokasi penelitian,  Geografis dan 

Demografis, Sosial Budaya, Ekonomi dan adat istiadat Lokasi 

Penelitian tersebut. 

BAB III : Membahas Tinjauan Umum mengenai Kebiasaan Masyarakat 

terhadap menyandingkan Calon Pengantin ketika Akad Nikah 

yang terdiri dari Penjelasan mengenai Adat, Kebiasaan dan Urf, 

dan Dasar Hukum Kebiasaan, Penjelasan tentang Menyandingkan 

Calon pengantin ketika Akad Nikah. Penjelasan Akad Nikah 

dalam fikih Munakahat dan pendapat Ulama mengenai 

permasalahan Tersebut. 

 BAB IV : Merupakan uraian tinjauan hukum fiqih Munakahat terhadap 

Menyandingkan Calon pengantin ketika akad nikah( studi kasus  

desa Lubuk terap). Seputar Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan di 

Desa Lubuk Terap, Faktor – Faktor yang mempengaruhi 

Kebiasaan menyandingkan alon pengantin ketika Akad Nikah, 

pendapat tokoh Agama dan Masyarakat mengenai menyandingkan 

calon pengantin ketika akad nikah. Dan tinjauan fiqih Munakahat 

terhadap menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah. 

BAB V    :  Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


