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ABSTRAK 
 

Rayo Rangkuti (2017): Pelaksanaan Tradisi Resepsi Pernikahan Masyarakat 

Mandailing di Desa Aek Guo Kecamatan Batang 

Natal Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut 

Hukum Islam. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari  pelaksanakan resepsi  pernikahan yang  

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Aek Guo, yang mana dalam pelaksanaanya  

sangat didominasi oleh unsur adat dan tradisi, tetapai dalam adat atau tradisi 

resepsi tersebut masih ada didapati yang belum sejalan dengan Nash (Al-Quran 

dan As-Sunnah)  dan tidak sesuai dengan adab walimah seperti yang dicontohkan 

poleh Nabi SAW. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimana pelaksanaan  tradisi 

resepsi pernikahan dalam masyarakat Mandailing di Desa Aek Guo Kecamatan 

Batang Natal  Kabupaten Mandailing Natal ? (2) Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap pelaksanaan acara resepsi pernikahan tersebut ? Penelitian ini 

bersifat lapangan yang dilakukan di Desa Aek Guo, adapun yang menjadi 

populasi adalah masyarakat Desa Aek Guo yang pernah melasanakan resepsi 

pernikahan sepanjang tahun 2000 sampai 2017 sebanyak 124 orang dan hanya 

mengambil sampel sebanyak 30% dari populasi dengan jumlah 36 responden dan 

dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

angket, sedangkan sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diambil 

langsung dari responden dan informen, dan data skunder yaitu data yang diperoleh 

dari literature-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan dalam 

menganalisis data penulis menggunakan teknik deskriftif Kualitatif. 

Hasil dari penilitian ini adalah, Masyarakat Mandailing di Desa Aek Guo 

adalah masyarakat adat yang masih memegang dan mempertahankan sistem adat, 

terutama dalam resepsi pernikahan. Dari hasil penelitian ini juga dapat dipahami 

bahwa  pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Mandailing di Desa Aek Guo 

masih ada yang belum sesuai dengan Nash (al-Qur’an dan As-Sunnah) yaitu (1) 

panaek gondang atau manortor yaitu tarian kas adat Mandailing yang dilakukan 

dengan membunyikan alat musik, tarian ini dilakukan oleh  pasangan muda-mudi, 

dan tidak jarang diikuti oleh orang yang sudah berumur dan acara ini juga dapat 

memicu terjadinya perbuatan berlebih-lebihan, kemaksiatan dan kemunkaran, 

seperti ihtilat, khamar, pergaulan bebas dan lain-lain. (2) upa-upa yaitu 

penyediaan sesajen dengan kayakinan masyarakat berkah hidangan tersebut kedua 

mempelai mandapatkan kebaiakan seperti, umur panjang, rezki, dan masyarakat 

juga yakin apabila upa-upa tidak dilakukan maka akan terjadi keburukan 

dikemudian hari bagi kedua mempelai seperti terjadi gangguan mental terhadap 

anak-anaknya nanti. (3) marualak ari yaitu pelanggaran bagi kedua belah pihak 

saling mendatangi.  Bukan hanya acara yang berbaui kesenangan (siriaon), dalam 

acara duka (sidangolon) sekalipun kedua belah pihak tidak diperbolehkan saling 

mengunjungi selama acara maruluk ari ini belum dilaksanakan.  


