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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari pelaksanaan pernikahan Sapowik, larangan ini masih tetap 

berlaku sampai pada saat ini, dan pernikahan Sapowik  dilaksanakan 

lengkap dengan syarat dan rukun nikah berdasarkan syari’at Islam, 

seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, 

adanya 2 orang saksi dan adanya ijab dan qabul. Larangan pernikahan 

Sapowik ini buat oleh tokoh adat terdahulu untuk menjaga nyawa dari 

adat yaitu berupa “Rasa” dan untuk menjaga soko dalam persukuan agar 

tidak sumbang dalam pandangan masyarakat.  Dan larangan ini 

merupakan larangan yang telah disumpah Sotio oleh pemuka adat 

terdahulu, oleh karena itu jika ada yang melanggar maka akan 

mendapatkan sanksi dari adat. 

2. Ditinjau menurut hukum Islam, larangan sapowik ini tidak sesuai dan 

bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan pernikahan 

Sapowik ini lengkap dengan syarat dan rukun nikah berdasarkan syari’at 

Islam, Dengan demikian pernikahan Sapowik ini hukumnya boleh atau 

mubah. larangan adat ini bertentangan dengan syari’at Islam disebabkan 

Adat telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dan 

merubah sesuatu yang halal menjadi haram, oleh karena itu pernikahan 
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Sapowik ini termasuk dalam al-‘Urf al-fasid, jika ditinjau menurut sadd 

adz-dzaria’ah pernikahan sapowik  ini tidak bisa diterima dalam syari’at 

Islam, karena banyak mafsadah yang akan ditimbulkannya. 

B. Saran 

Setelah penulis menguraiakan pembahasan skripsi ini, maka penulis 

ingin menyampaiakan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi 

kita semua terutama bagi penulis sendiri. Adapun beberapa saran tersebut 

antara lain: 

1. Adat istiadat  dibuat oleh tokoh adat terdahulu adalah untuk menjaga 

keharmonisan baik dalam keluarga maupun bermasyarakat, antara suku 

dengan suku lainnya dan antara soko maupun pisoko, namun dari setiap 

larangan tersebut para tokoh adat haruslah melihat dampak yang akan 

ditimbulkannya dan dalam hal ini sangat diperlukan pertimbangan 

hukum dari segi perspektif hukum Islam. 

2. Kepada Tokoh adat Desa Tanjung hendaknya tidak melarang pernikahan 

Sapowik karena pada dasarnya pernikahan Sapowik tidak ada nash yang 

melarangnya, jika larangan itu tetap diberlakukan maka ninik mamak 

sudah ikut serta mengharamkan sesuatu yang halal dan besar 

kemungkinan akan terjadi mafsadat. Dan terhadap sanksi yang diberikan 

hendaklah jangan sampai memutuskan tali silaturrahim diantara 

keluraganya maupun hubungan sosial masyarakat karna pada hakikatnya 

manusia tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan bantuan dari orang 

lain terutama keluarga. 
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3. Diharapkan kepada pucuk Syara’ atau tokoh Agama yang ada 

di Desa Tanjung, agar dapat memberikan penjelasan dan 

pemahaman  kepada masyarakat, yang terutama dalam bidang 

Fiqh Munakahat, agar dapat menghilangkan kebiasaan-

kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam, khususnya 

larangan pernikahan Sapowik.  

 

 

 


