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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia diciptakan Allah SWT terdiri dari dua jenis yakni laki-laki 

dan perempuan yang satu sama lainnya saling melengkapi. Islam memberi 

wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam, 

mengikat kedua jenis manusia tersebut dalam suatu ikatan yang sah, yaitu 

perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada 

semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariat ayat 49: 

                 

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

sekalian semua mau berfikir”
1 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

bahagia yang kekal yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2
. 

Perkawinan tersebut suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia 

untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Masing-masing 

pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 
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perkawinan dan juga perkawinan mempunyai maksud dan arti bagi kehidupan 

manusia di dunia dan di akhirat yang penuh perdamaian dan ketentraman, 

sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum  ayat 21.  

                         

                  

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”.
3
 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menciptakan 

pasangan dari kalangan dirimu sendiri (manusia sama manusia dan hewan 

sama hewan) supaya kamu merasa tentram dan dipenuhi dengan kasih sayang.  

Rasulullah menganjurkan perkawinan dan anjuran tersebut mempunyai 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku, agar manusia dalam 

melakukan perkawinan tidak menyalahi syariat yang telah ditentukan. Di 

dalam masalah perkawinan tersebut terdapat larangan perkawinan yang 

menyebakan seorang tidak bisa melangsungkan perkawinan karena ada sebab-

sebab tertentu melarangnya. Walaupun Islam menganjurkan atau menyuruh 

laki-laki mengawini perempuan yang ia sukai, tetapi tidak semua perempuan 

boleh dikawini. Segala sesuatu yang menjadi sebab perkawinan tidak dapat 
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dilakukan akan mengakibatkan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, 

maka ini disebut larangan perkawinan
4
 . 

Di samping itu hukum Islam secara jelas menentukan wanita yang 

tidak boleh dinikahi. Dilihat dari segi batas berlakunya, maka larangan kawin 

dengan perempuan itu ada 2 macam : 

1. Larangan muabbad, yaitu larangan kawin dengan seseorang wanita untuk 

selama-lamanya yaitu, (karena hubungan nasab, persusuan, dan 

persemendaan).
5
 

2. Larangan muaqqat, yaitu larangan kawin untuk sementara waktu larangan 

tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan. 

Larangan-larangan itu adalah larangan perzinaan (sekelompok ulama juga 

mengatakan bahwa perzinaan bisa membatalkan pernikahan dengan 

hukum asal, pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan), larangan jumlah,  

larangan pengumpulan (dua saudara perempuan), larangan kekufuran, 

larangan ihram dan larangan iddah.
6
 

Adapun larangan selama-lamanya itu adalah, sebagaimana yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 23  
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-

ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-

ibu terimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 

dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa 

kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) 

dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada 

masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.
7
 

Dari ayat di atas dapatlah disimpulkan bahwa larangan kawin dengan 

perempuan salama-lamanya disebabkan oleh :
8
 

1. Adanya hubungan Nasab ( pertalian darah ) antara lain : 

a. Ibu, nenek (dari garis ibu / bapak) dan seterusnya ke atas 

b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah  

c. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu  

d. Saudara perempuan ibu (bibi) 

e. Saudara perempuan ayah (bibi) 

f. Anak perempuan dari saudara laki-laki  kandung  

g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah  

                                                 
7
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h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu  

i. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung  

j. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah 

k. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu 

2. Karena adanya hubungan perkawinan (semenda), antara lain : 

a. Ibu dari istri (mertua) 

b. Anak perempuan dari isteri yang diganti (anak tiri) 

c. Istri dari anak (menantu) 

d. Istri ayah (ibu tiri) 

3. Karena adanya hubungan sepersusuan dengan orang lain, di antaranya : 

a. Ibu susu 

b. Ibu dari ibu susu  

c. Ibu dari suami yang menyusui 

d. Saudara perempuan ibu yang menyusui 

e. Saudara perempuan dari suami si ibu yang menyusui 

f. Anak-anak perempuan dari saudara sepersusuan 

g. Saudara perempuan sepersusuan 

Adapun larangan kawin yang sewaktu-waktu dapat berubah 

(Muaqqat), antara lain ada sembilan orang yaitu : saudara perempuan isteri 

(dimadu), isteri orang lain, bekas  istri orang lain yang dalam masa iddah, 

isteri yang telah ditalak tiga sampai ia menikah dengan orang lain dan 

bercerai, nikahnya orang yang sedang ihram, nikah dengan budak  padahal ia 
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mampu kawin dengan orang merdeka, perempuan pezina, bekas isteri yang 

telah dilaknati (mula’anah) dan perempuan musyrik
9
. 

Mengenai larangan kawin dengan perempuan sementara waktu ini 

akan berubah apabila hal-hal yang menyebabkan ketidak-bolehan tersebut 

telah hilang. Seperti halnya dua wanita yang bersaudara. Selama seorang laki-

laki mengawini seorang perempuan maka laki-laki tersebut tidak boleh kawin 

dengan saudara isterinya dalam arti kata tidak boleh memadu dua perempuan 

yang bersaudara. Tetapi apabila isterinya meninggal, maka dia boleh 

mengawini adik/kakak dari isteri tersebut. Begitu juga halnya dengan yang 

lainnya, apabila hilang halangan tersebut, maka boleh mengawini perempuan 

yang sebelumnya dilarang untuk dikawini. 

Adapun dilarang karena sebab lain yang hanya bersifat sementara 

adalah karena ikatan perkawinan (mushaharah). Mushaharah adalah 

hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu 

menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan, yaitu mencakup hal-hal berikut 

yaitu:
10

 

1. Istri ayah haram dinikahi oleh anak kebawah, semata-mata karena adanya 

akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum. Sebagaimana firman Allah 

dalam surat An-Nisa‟ ayat 22:  

 والتنكحوا ما نكح آباؤكم

                                                 
9
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“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu”. 

(QS. An-Nisa‟ : 22)
11

 

2. Istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah keatas, semata-mata karena 

akad nikah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat 23: 

 وحآلئل أبنا ئكم

…..(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anakmu. (QS. An-Nisa‟ :  23)
12

 

3. Ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya keatas adalah haram dikawini 

hanya semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuanya, 

sekalipun belum dicampuri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-

Nisa‟ ayat 23: 

 وأمهات نسائكم

…..(dan diharamkan bagimu)  ibu isteri-isterimu. (QS. An-Nisa‟ : 23)
13 

4. Anak perempuan istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-

mata karena adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya 

belum dicampuri, dipandang dan disentuh dengan birahi. Sebagaimana 

firman Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat 23: 

 م الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبنوربائبك 

dan anak-anak perempuan isteri-isterimu yang dalam pemiliharaanmu dari 

isteri yang telah engkau campuri. (QS. An-Nisa‟ : 23)
14
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Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI larangan kawin ini diatur 

dalam beberapa pasal. Di antara yang membahas tentang larangan kawin 

adalah sebagai berikut:  

Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita disebabkan: 

1. Karena Pertalian Nasab: 

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkanya atau 

keturunanya. 

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya 

2. Karena Pertalian Kerabat  

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. 

b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya. 

c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al 

dukhul. 

d. Dengan seorang wanita bekas istreri keturunanya 

3. Karena pertalian Sesusuan 

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 

ke atas. 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

ke bawah. 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan susuan ke 

bawah. 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas 

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunanya. 

Pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: 

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 

pria lain. 

b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa Iddah dengan pria lain. 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
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Pasal 41 

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang 

mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya: 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunanya. 

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya. 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya 

telah ditalak raj’i, tetapi masih dalam masa iddah.  

Pasal 42 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan 

seorang wa nita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri 

yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam Iddah 

talak raj’I ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali 

perkawinan sedang yang lainya dalam masa Iddah talak raj’i. 

Pasal 43  

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: 

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali. 

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang lain dili’an. 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah 

kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul  

dan telah habis masa iddahnya. 

Pasal 44 Seoarang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
15

 

 

Larangan-larangan yang duraikan diatas adalah larangan yang telah 

ditetapkan dalam hukum islam.  

Desa Tanjung merupakan suatu Desa yang berada di Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Penduduknya 100% menganut Agama 

Islam, sehingga pada desa ini sangat berpegang teguh pada Agama Islam di 

samping adat istiadat. Masyarakat Desa Tanjung terdiri dari beberapa suku 

yaitu: Domo (mudik dan ulak), Piliang, Pitopang dan Melayu. dari empat suku 

tersebut tiap-tiap suku memiliki ninik mamak masing-masing yang akan 

                                                 
15

 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Tim 

Redaksi FOKUSMEDIA, 2005), h. 15   
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membimbing anak cucu kemenakannya, suku Domo Ulak (nagho, sajelo, ajo 

nanti, gindo, dan samajo), suku Domo mudik (ngkuto majo. Jalelo, ngulu 

bosau, ku bosau) suku Piliang (majo bosau, kuajo, sindo) suku Pitopang 

(jongulu, ngkuto, jalelo) suku Melayu (Laksamana).
16

 

Adat dan kebudayaan di desa ini masih terasa sangat kental, sampai 

sekarang aturan adat itu tetap dilestarikan dan tidak yang berubah sesuai 

dengan perkembangan zaman. Penduduk sangat menjaga aturan dari nenek 

moyang mereka terdahulu. 

Adat istiadat berarti peraturan tata cara hidup dan kehidupan yang 

disebut juga kebiasaan. Menurut kebanyakan Ulama, adat disebut juga dengan 

„urf. Adapun yang dimaksud dengan „urf adalah  apa yang saling diketahui 

dan saling dijalani oleh orang,  berupa perkataan,  perbuatan dan 

meninggalkan segala hal. Adat dapat dijadikan sumber hukum, asal adat 

tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau yang disebut „urf 

shahih. Hal ini sesuai dengan akidah: 

 العادة محكمة

Artinya: suatu adat (kebiasaan) dapat dijadikan sumber hukum.
17

 

 Desa Tanjung Kecamtan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, 

memiliki larangan pernikahan menurut adat selain larangan pernikahan dalam 

hukum Islam. Larangan pernikahan tersebut adalah pernikahan sapowik 

(Saudara dari garis keturunan saudara nenek kebawah dari ninik mamak yang 

                                                 
16

 Asrul, S.Ag (naro/Ninik mamak) Wawancara, Desa Tanjung  tanggal 13 Januari 2018 
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  Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet ke-1, h. 213 
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sama). Larangan pernikahan sapowik yang dimaksudkan di sini adalah 

seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah bercerai ataupun ditinggal 

mati oleh suami dan istrinya tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki dan 

perempuan yang memiliki hubungan sapowik dengan bekas suami dan istrinya 

tersebut.
18

 

Di dalam adat istiadat yang berlaku di Desa Tanjung dikenal istilah 

dago, dagi, sumbang, salah. yang dijadikan dasar dilarang atau tidaknya suatu 

perbuatan itu di dalam adat, yang dimaksud dengan dago ialah seorang atasan 

menghina bawahannya contohnya ialah Kepala Desa menghina staf-staf 

bawahannya sedangkan dagi ialah bawahan menghina atasannya contohnya 

ialah staf-staf Kepala Desa menghina Kepala Desa oleh karena itu jika ada 

orang yang melakukan perbuatan tersebut maka ia dikatakan dago dagi dalam 

adat istiadat, sedangkan yang dimaksud dengan sumbang ialah suatu larangan 

yang apabila dilanggar dapat menyebabkan sumbang  dalam pandangan 

masyarakat, salah satu contohnya ialah pernikahan sapowik yang dipandang 

sumbang disebabkan menikahi perempuan maupun laki-laki yang satu ninik 

mamak dengan mantan istri atau suaminya, dan jika tetap dilakukan maka 

keturunan mereka tidak jelas sebagaimana pepatah adat yang mengatakan 

“kate indak bapucuok kabawah indak baughek katongah laiok dek kumbang”. 

Adapun salah menurut adat istiadat ialah segala sesuatu yang menyalahi 

dalam adat contohnya ialah perbuatan merampok dan berzina.
19

 

                                                 
18

  Sarial (Jalelo/Ninik mamak) Wawancara, Desa Tanjung, tanggal 13 Januari 2018. 

 
19

  Umar (Jongulu/Ninik mamak) Wawancara, Desa Tanjung, tanggal 14 Januari 2018. 
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Apabila ada yang melanggar larangan pernikahan sapowik maka akan 

dikenakan sanksi adat. Adapun sanksi adat bagi yang melanggar larangan 

pernikahan sapowik  adalah sebagai berikut:
20

 

1. Didenda dua ekor kerbau, satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak 

perempuan. 

2. Apabila dilanggar dan denda tersebut tidak dibayar maka pelanggar tersebut 

diusir dari kampung dan tidak dipedulikan lagi oleh ninik mamaknya. 

3. Sebelum denda itu dibayar maka ninik mamak dari sipelanggar tidak di ikut 

sertakan dalam acara-acara besar adat. 

4. Dikucilkan oleh masyarakat dan hubungan  silaturrahminya dengan 

keluarganya dan masyarakatpun akan renggang. 

Selain dari sanksi di atas, menurut kepercayaan masyarakat Desa 

Tanjung bagi yang melanggar larangan pernikahan sapowik akan dikenai 

sumpah sotio, pelanggar akan mendapatkan musibah dan pelanggar tersebut 

akan membuahkan keturunan yang cacat.
21

 

Selain itu bagi yang melanggar larangan pernikahan sapowik ini 

dianggap keluarga yang tidak baik. Maksudnya adalah apabila terjadi sesuatu 

pada keluarga yang melanggar larangan tersebut  dianggap karena kutukan 

melanggar larangan. 

                                                 
20

  Izar  (Jalelo/Ninik mamak) Wawancara,  Desa Tanjung, tanggal 13 Januari 2018. 

 
21

 Badul (Tokoh masyarakat) Wawancara, Desa Tanjung, tanggal 13 Januari 2018. 
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Namun larangan penikahan  sapowik ini dilanggar oleh  masyarakat 

Desa Tanjung dari tahun 1971 sampai pada tahun 2018 sekarang terdapat dua 

kasus diantaranya  ialah Hamdi dengan Istrinya Tamnopi. Berdasarkan 

wawancara penulis, Hamdi menjelaskan: 

“Bahwa sebelum menikah dengan Tamnopi, saya sudah pernah 

menikah pada tahun 2005 dengan Yusnita dari suku Melayu ninik mamak 

laksamana, pada tahun 2014 mereka bercerai, setelah itu saya menikah lagi 

dengan Tamnopi dari suku dan ninik mamak yang sama dengan Yusnita  pada 

tahun 2014.
22

  

Sebelum melangsungkan pernikahan Hamdi sudah diingatkan oleh 

ninik mamak dari suku Pitopang Sarial jalelo bahwa pernikahan mereka 

tersebut dilarang dalam adat, yang dinamakan dengan larangan pernikahan 

sapowik.
23

 

 

Sama halnya yang dilakukan oleh Syamsinar dengan suaminya M. 

Nuar (Alm). Berdasarkan keterangan Syamsinar menjelaskan: 

“Bahwa sebelum menikah dengan M. Nuar (Alm), Saya sudah 

menikah  terlebih dahulu  dengan Syamsir (Alm) yang bersuku Domo dari 

ninik mamak jonanti pada tahun 1979, akan tetapi pernikahan kami tidak 

bertahan lama, pada tahun 1981 kami bercerai dan tidak lama setelah itu pada 

tahun 1981 Saya menikah lagi dengan M. Nuar yang bersuku dan ninik 

mamak yang sama dengan Syamsir.
24

 Setelah melangsungkan pernikahan 

kami dinyatakan melanggar adat oleh ninik mamak disebabkan menikah 

orang yang memiliki hubungan satu ninik mamak (Sapowik) dengan mantan 

suami saya. 

 Dari uraian tentang larangan pernikahan sapowik dan sanksi bagi yang 

melanggarnya, ternyata dalam Islam tidak ada ketentuan larangan pernikahan 

sapowik serta sanksi  yang diberlakukan bagi yang melanggarnya. Akan tetapi 

                                                 
22

 Hamdi (Pelanggar Larangan Nikah sapowik) Wawancara,  Desa Tanjung, tanggal 12 

Januari 2018. 

 
23

  Izar (Jalelo/Ninik mamak) Wawancara, Desa Tanjung, tanggal 13 Januari 2018. 

 
24

  Syamsinar (Pelanggar Larangan Nikah sapowik) Wawancara, Desa Tanjung, tanggal 

13 Januari 2018. 
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realita yang berlaku pada masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar memiliki larangan pernikahan sapowik. Disini 

penulis melihat adanya pertentangan antara adat yang berlaku di masyarakat 

Desa Tanjung dengan Hukum Islam. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui. 

dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini, sehingga penulis ingin 

menuangkannya dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang di beri judul: 

 “Pernikahan Sapowik (Study Adat  Masyarakat  Desa Tanjung) Ditinjau 

Menurut Perspektif Hukum Islam”   

B. Batasan Masalah 

 Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka 

penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: “Pernikahan sapowik”. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan penikahan sapowik di Desa Tanjung? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan 

sapowik? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  pelaksanaan  penikahan sapowik di Desa Tanjung 

b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap larangan 

pernikahan sapowik. 
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2. Kegunaan Penelitian   

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

pada Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 

penulis dalam bidang hukum Islam dan adat istiadat. 

E. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiel research), dengan 

mengambil lokasi penelitian ini di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat peenelitian 

karena penulis tinggal di Desa Tanjung ini. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ikut terlibat 

langsung dalam pernikahan sapowik yang terdiri dari pelaku yang 

melanggar larangan pernikahan sapowik dan ninink mamak dari pelanggar. 

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pernikahan sapowik 

menurut adat  Desa Tanjung  ditinjau menurut hukum  Islam. 
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3. Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 

hasil penelitian.
25

 Oleh sebab itu populasi dalam penelitian ini adalah  10 

orang yang terdiri dari tokoh adat  (ninik mamak) berjumlah 6 orang, dan 

pasangan yang melanggar larangan pernikahan sapowik 2 pasang atau 4 

orang. Karena populasinya hanya sedikit maka penulis menjadikan seluruh 

populasi menjadi sampel dalam penelitian ini, oleh sebab itu penulis 

menggunakan teknik total sampling. 

4. Sumber Data  

a. Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari  

lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari  pemuka adat 

(ninik mamak) dari pelanggar dan pihak yang melanggar larangan 

pernikahan sapowik. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai 

pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam 

penulisan ini serta buku-buku, majalah, artikel dan kamus yang ada 

hubunganya dengan penelitian ini. 

 

                                                 
25

  Saifuddin Azwar, Metode penelitian, (yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) Cet ke-3, 

h.77 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengamati keadaaan yang sebenarnya. 

b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada 

pemuka adat, dan informan yang dipandang mengetahui permasalahan 

tersebut, dalam hal ini wawancara penulis tujukan pada ninik mamak 

dari sipelanggar dan pelaku yang melanggar pernikahan Sapowik. 

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat data yang ada 

dan terkait dengan masalah yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data 

terkumpul, data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas 

dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, 

dihubungkan antara satu dengan yang lain, serta dibandingkan, sehingga 

ahirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang 

diteliti. 

7. Metode Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu: 

a. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap 

dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti. 
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b. Dedukatif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-

kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus. 

F. Sistematiaka Penulisan 

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulis sebagai berikut: 

Bab I :  Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

 tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

 sistematika penulisan. 

Bab II :  Gambaran umum penelitian, yang terdiri dari: Geografis 

 dan Demografis, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, Sosial 

 dan Budaya Masyarakat Desa Tanjung 

Bab III :  Kerangka Teoritis: Tinjauan Umum tentang larangan 

 pernikahan dalam Islam, yang terdiri dari: Pengertian dan

 tujuan pernikahan menurut Hukum Islam, Rukun dan Syarat 

 Pernikahan dalam Islam, larangan pernikahan dalam Islam, 

 dan larangan pernikahan yang berlaku dalam adat masyarakat 

 desa Tanjung. 

Bab IV :  Pelaksanaan Pernikahan sapowik  di dalam adat masyarakat 

 Desa Tanjung, Tinjauan hukum Islam terhadap larangan 

 pernikahan Sapowik 

Bab V :  Kesimpulan dan Saran 

 

 


