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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Desa Sungai Kumango adalah sebuah Desa yang ada di Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Desa Sungai Kumango mempunyai 

beberapa dusun, seperti Dusun Mondang Kumango, Dusun Kuala Tambusai, 

Dusun Huta Bargot, Dusun Hubugoti, dan Dusun Paringgonan. Sedangkan 

masyarakat yang ada dilingkungan Desa Sungai Kumango mayoritas 

beragama Islam. 

Dalam setiap daerah di Tambusai, selalu dijumpai empat suku besar, 

adapun suku yang empat itu adalah; Suku Mandailing, Suku Jawa, Suku 

Batak, dan Suku Melayu.
1
 

Adapun suku yang ada di Desa Sungai Kumango, mayoritas berasal 

dari Suku Mandailing, dan Suku Mandailing ini mempunyai Marga, hubungan 

antara Marga Hasibuan, Marga Siregar, Marga Daulay, Marga Nasution, 

Marga Pulungan, antara satu dengan Marga lainnya sangat erat, bahkan saling 

bahu membahu.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara  penulis dengan Perangkat Desa Sungai 

Kumango menyebutkan bahwa sebahagian besar mata pencaharian 
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penduduknya adalah bertani, lainnya adalah berprofesi berdagang di pasar, 

dan Pegawai negeri sipil.
3
 

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sungai 

Kumango sangat diwarnai oleh adat istiadat. Salah satu adat yang berkembang 

di desa Sungai Kumango adalah adat Marhorja. 

Adat Marhorja adalah upacara pelaksanaan pelepasan mempelai 

perempuan yang sudah melakukan aqad pernikahan dan resepsi (pesta), adat 

ini dilakukan oleh mempelai perempuan beserta rombongannya (pemuka adat) 

dengan membawa syarat-syarat adat Marhorja.
4
 

Tradisi ini dilakukan oleh rombongan mempelalai wanita yang diiringi 

pemuka-pemuka adat dan kerabat-kerabat dari pihak perempuan, pelaksanaan 

adat ini dilakukan tepatnya  pada siang hari, mempelai wanita dan laki-laki 

disandingkan di pelaminan beserta dua orang pandongani (teman mempelai 

laki-laki satu orang dan teman mepelai perempuan satu orang). Sebelum 

pelepasan mempelai perempuan di laksanakan ada banyak hal yang  harus 

disampaikan oleh hatobangon (pemuka adat). Salah satu Hatobangon 

(pemuka adat) memberi nasehat-nasehat terhadap mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan selama menjalani rumah tangga nantinya dan bagaimana 

cara mencapai rumah tangga yang sakinah. 

Terdapat kasus-kasus yang mana ketika  prosesi atau upacara 

pelepasan mempelai perempuan dari rumahnya setelah di lakukannya aqad 
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pernikahan, menggunakan adat Marhorja ini dengan ketentuan syarat-syarat 

tersebut. Dengan memberikan bekal  untuk selama perjalanan berupa  

pelaralatan rumah , seperti : kasur lipat, lemari, piring, kompor,  koper, beras, 

telur, dengan maksud agar mereka mempunyai bekal dalam perantauan. 

Ketika prosesi Marhorja (pelepasan mempelai perempuan) di laksanakan, 

salah satu hatobangon (pemuka adat)  “mengumandangkan adzan” di hadapan 

kedua mempelai, kemudian sewaktu lafal hayya ‘alashsholah disitulah tanda 

kewajiban orangtua  terhadap anaknya (mempelai perempuan) di lepaskan 

kepada mempelai laki-laki (suaminya). Dengan berkeyakinan bahwa kedua 

mempelai nantinya hidup rukun dan mempersulit terjadinya perceraian. 

Pasangan suami isteri Romal Hayani Pulungan binti Mahmuda 

Pulungan dengan Daman Huri Lubis bin Ahmad Ritaudin Lubis ketika 

melaksanakan Prosesi Marhorja (pelepasan mempelai perempuan), kedua 

orang tua mempelai menebarkan beras terhadap kedua pengantin dengan 

tujuan agar edua pengantin mendapat keberkahan karena telah mendapat restu 

dari kedua orang tuanya
5
. 

Nurbaiti Siregar binti Thamrin Siregar dengan Askolani Harahap bin 

Abdul Rahmad Harahap ketika melaksanakan Prosesi Marhorja pelepasan 

mempelai perempuan), sebelum pemberangkatan dilaksanakan kedua 

mempelai meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan pada saat itu kedua 

orang tuanya menangis dengan meratapi anaknya yang akan diberangkatkan 

seolah-olah kedua orang tuanya tidak ikhlas melepaskan anaknya. 
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Wasilah Harahap binti Lobe Daud Harahap dengan Hamdi Lubis bin 

Parlaungan Lubis Kasus ini sama halnya dengan kasus yang di atas, ketika 

melaksanakan Prosesi Marhorja (pelepasan mempelai perempuan), salah satu 

hatobangon (pemuka adat)  “mengumandangkan azan” di hadapan kedua 

mempelai, sebagai pertanda dihadapan masyarakat bahwa mereka suadah 

menjadi suami isteri kewajiban orangtua  terhadap anaknya (mempelai 

perempuan) telah lepas kepada mempelai laki-laki (suaminya)
6
. 

Adapun pandangan hatobangon ( orang yang mewakili adat Marhorja)  

terhadap prosesi adat Marhorja ini adalah :  

1. Apabila kedua orang tua pengantin tidak menebarkan beras terhadap kedua 

pengantin maka pernikahan mereka tidak mendapat keberkahan dan restu 

dari kedua orang tuanya dan rumah tanggganya nanti akan tidak rukun dan 

akan mempermudah terjadinya perceraian
7
. Hal ini adalah suatu 

kemubadziran dan berlebih-lebihan terhadap harta dan dalam Islam sangat 

di larang demikian. 

2. Sebelum pemberangkatan dilaksanakan kedua mempelai meminta maaf 

kepada kedua orang tuanya dan pada saat itu kedua orang tuanya menangis 

dengan meratapi anaknya yang akan diberangkatkan seolah-olah kedua 

orang tuanya tidak ikhlas melepaskan anaknya
8
. Dalam Islam dilarang 

meratapi dengan tangisan yang berlebihan.  
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3. Dengan mengumandangkanzan adzan, maka kewajiban oragtua terhadap 

anaknya (mempelai wanita) telah lepas kepada suaminya dan sebagai 

pertanda di hadapan masyarakat bahwa mereka sudah sah menjadi suami 

isteri
9
. Dalam Islam adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat 

bukan sebagai pertanda bahwa sudah melakukan akad pernikahan. 

Orang Mandailing  dikenal sebagai perantau. Prosesi ini 

menggambarkan mempelai perempuan yang dilepas oleh orangtua nya untuk 

pergi merantau bersama suaminya. Disini mereka diberikan bekal untuk 

selama perjalanan berupa  peralatan rumah, seperti : kasur lipat, almari, piring, 

kompor,  koper, beras, telur, dengan maksud agar mereka mempunyai bekal 

dalam perantauan. 

Prosesi  adat Marhorja (pelepasan mempelai perempuan) di 

laksanakan, dengan syarat salah satu hatobangon (pemuka adat)  

“mengumandangkan adzan” di hadapan kedua mempelai, atau bisa juga di 

gantikan oleh saudara mempelai perempuan, kemudian sewaktu lafal hayya 

‘alashsholah disitulah tanda kewajiban orangtua  terhadap anaknya (mempelai 

perempuan) di lepaskan kepada mempelai laki-laki (suaminya). 

Disamping itu mempelai perempuan membawa ayam betina yang 

belum pernah bertelur tertunya masih perawan,  dengan menggunakan kain 

panjang, dengan maksud agar kedua mempelai hidup dalam rumah tangga 

nantinya mempunyai keturunan dan murah rezekinya. Kemudian, mempelai 

perempuan membawa lampu dinding yang di nyalakan, dengan maksud agar 
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kedua mempelai hidup dalam rumah tangga nantinya rukun dan damai tidak 

pernah ada keributan dalam rumah tangga. Lampu tersebut sebagai penerang 

bagi mereka.
10

 

Adat Marhorja  bertujuan untuk mengikuti adat yang ada pada Desa 

Sungai Kumango. Yang mana setiap pasangan yang baru menikah harus 

melakukan adat Marhorja, guna untuk menghargai Hatobangon ( orang yang 

mewakili adat Marhorja). Adat Marhorja ini, bertujuan agar tidak terjadinya 

penyesalan di kemudian hari dan lebih dihargai oleh masyarakat setempat, dan 

juga memberikan kesempatan bagi kedua pasangan suami istri yang baru 

menikah untuk saling bersilaturrahim baik bagi pasangan suami istri yang baru 

menikah maupun antar keluarga besar perempuan dengan keluarga besar laki-

laki dan memberikan waktu istirahat bagi mempelai laki-laki dan mempelai 

perempuan yang siangnya telah dilakukan aqad pernikahan.
11

 

Dalam ajaran Islam, Walimah adalah makanan yang disuguhkan pada 

suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah 

terjadinya ijab qabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan. Walimah 

adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti 

jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan 

di luar perkawinan
12

. 
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Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul „ursy 

diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah 

terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah 

adalah pesta perkawinan. Hal ini diperintahkan oleh agama, dalam arti tidak 

cukup hanya pelaksanaan akad nikah saja, yaitu dengan ijab qabul pernikahan. 

Tetapi juga diperintahkan untuk mengadakan walimahan
13

. 

Melihat fenomena yang terjadi di desa Sungai kumango, dan 

dihubungkan dengan konsep walimah dalam Islam, maka terlihat dalam adat 

Marhorja bahwa ketika pelaksanaan pelepasan mempelai perempuan yang 

sudah melakukan aqad pernikahan harus memenuhi syarat yaitu apabila kedua 

orang tua pengantin tidak menebarkan beras terhadap kedua pengantin maka 

pernikahan mereka tidak mendapat keberkahan dan restu dari kedua orang 

tuanya dan rumah tanggganya nanti akan tidak rukun dan akan mempermudah 

terjadinya perceraian, sebelum pemberangkatan dilaksanakan kedua mempelai 

meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan pada saat itu kedua orang 

tuanya menangis dengan meratapi anaknya yang akan diberangkatkan seolah-

olah kedua orang tuanya tidak ikhlas melepaskan anaknya. Dengan 

mengumandangkanzan adzan, maka kewajiban oragtua terhadap anaknya 

(mempelai wanita) telah lepas kepada suaminya dan sebagai pertanda di 

hadapan masyarakat bahwa mereka sudah sah menjadi suami isteri.  Dan 

perbuatan ini tidak diajarkan dalam Islam. 
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Untuk melihat bagaimana pelaksanaan adat Marhorja dan konsekuensi 

adatnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk tulisan 

ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “Adat Marhorja Dalam 

Perkawinanan Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi di Desa Sungai 

Kumango Kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu )”. 

B. Batasan Masalah 

Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini berkisar tentang adat 

Marhorja di Desa Sungai Kumango Tahun 2009-2016 ditinjau menurut 

hukum Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka perumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan adat Marhorja pada masyarakat di desa Sungai 

Kumango. 

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat Marhorja 

tersebut. 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan melalui tradisi adat 

Marhorja pada masyarakat desa Sungai Kumango 

b. Untuk mengetahui akibat yang timbul dalam pelaksanaan adat 

Marhorja 
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c. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap adat Marhorja 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan study strata satu (S1) dan 

mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga 

Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Pekanbaru. 

b. Sebagai masukan bagaimana masyarakat Sungai Kumango agar lebih 

memahami arti dan tujuan pelaksanaan adat Marhorja yaitu, pelepasan 

mempelai perempuan yang baru menikah melalui tradisi adat 

Marhorja. 

c. Sebagai masukan bagi semua pihak, bagi pihak yang belum atau sudah 

melaksanakan nikah melalui pelepasan mempelai perempuan yang 

baru menikah dengan melalui tradisi adat Marhorja. 

 

E. Penegasan Istilah 

Adapun istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini sebagai berikut : 

1. Adat 

Adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai 

sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala.
14

 

Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kebiasaan 

yang dilakukan disuatu daerah. 
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2. Marhorja  

Marhorja merupakan proses atau pelaksanaan upacara pesta 

pelepasan mempelai perempuan dari rumahnya setelah dilaksanakannya 

aqad pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak mempelai perempuan dan 

pemuka-pemuka adat.
15

 

Marhorja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesta 

pelepasan mempelai perempuan dari rumahnya setelah dilaksanakannya 

aqad pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak mempelai perempuan, 

beserta rombongannya dan pemuka-pemuka adat. 

3. Adat Marhorja 

Adat Marhorja salah satu adat yang dilakukan masyarakat Sungai 

Kumango, yang merupakan proses atau pelaksanan  pesta pelepasan 

mempelai wanita dari rumahnya  yang sudah melakukan aqad pernikahan 

yang dilakukan oleh mempelai perempuan, rombongannya, dan pemuka-

pemuka adat. 

Adat Marhorja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu berupa proses 

atau pelaksanaan  upacara pesta pelepasan mempelai perempuan dari 

rumahnya setelah dilaksanakannya aqad pernikahan yang dilaksanakan 

oleh pihak mempelai perempuan dan pemuka-pemuka adat.
16
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah termasuk penelitian lapangan (field Research), yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh 

langsung dari responden dan mengamati secara langsung tentang prosedur 

Adat Marhorja di Desa Sungai Kumango di tinjau menurut hukum Islam.  

2. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini dilakukan di Desa 

Sungai Kumango. Alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi tersebut 

adalah kampung orangtua penulis dan sudah menjadi adat istiadat dalam 

keluarga penulis sehingga tidak menyulitkan untuk menjangkau dan 

mengumpulkan data. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh adat dan warga Desa 

Sungai Kumango, yang ikut dalam pelaksanaan adat Marhorja. Sedangkan 

yang menjadi obyek Penelitian adalah adat Marhorja di Desa Sungai 

Kumango.  

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Tokoh adat yang ada di Desa 

Sungai Kumango dan masyarakat yang melakukan adat Marhorja, dari 5 

dusun diambil hanya 2 Dusun saja yaitu Dusun Hubugoti dan Dusun 

Paringgonan dikarenakan keterbatasan jarak dan waktu, jumlah penduduk 
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2640 orang, yang mana jumlah tokoh adat yang terdapat di Desa Sungai 

Kumango adalah sekitar 15 orang tokoh adat. Dikarenakan keterbatasan 

biaya dan waktu, maka penulis mengambil sampel 10 orang tokoh adat 

dan 50  orang masyarakat yang melakukan adat Marhorja, penelitian ini 

menggunakan teknik random  sampling.  

5. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari tokoh Adat dan pihak-

pihak yang melaksanakan Upacara pelepasan mempelai perempuan 

yang baru menikah dengan menggunakan tradisi adat Marhorja. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literature yang 

ada kaitannya dengan masalah yang di teliti, berupa Alim ulama dan 

Cerdik Pandai dan keterangan pemerintah kelurahan setempat. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Obsevasi (Pengamatan), yaitu penulis langsung turun kelokasi 

penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya. 

b. Interview (Wawancara), yaitu berdialog dan bertanya langsung kepada 

responden, untuk memperjelas hal-hal yang dianggap pelu dalam 

penelitian ini. 

c. Studi Pustaka, penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang di teliti.   
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7. Metode Analisa Data 

Analisa di lakukan dengan teknik Analisa Data Kualitatif, yaitu 

setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut di 

klasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis 

data tersebut, kemudian data tersebut di uraikan, di hubungkan serta di 

bandingkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, sehingga di 

peroleh dari gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti. 

8. Metode Penulisan 

Setelah data-data di olah dan di analisa kemudian di susun dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut :  

a. Deduktif, yaitu mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, di 

uraikan dan diambil suatu kesimpulan yang khusus. 

b. Induktif, yaitu dengan menggunakan fakta dan pernyataan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu 

kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu di analisa, 

sehingga dapat di tulis sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

antara satu dengan yang lainnya memiliki kolerasi yang organis dan logis, 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan di paparkan latar belakang masalah, batasan 

masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini akan di paparkan tentang letak profil lokasi 

penelitian yang berisikan Sejarah, Demografis, Geografis, 

Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat.  

BAB III TINJAUAN UMUM  TEORI  WALIMAH NIKAH 

Pada bab ini penulis menggambarkan secara umum tentang teori 

pernikahan yaitu : pengertian walimah nikah, hokum walimah 

nikah, dan manfaat walimah nikah.  

BAB IV       PELAKSANAAN ADAT MARHORJA DAN AKIBAT YANG 

DI TIMBULKAN OLEH ADAT MARHORJA DI TINJAU 

MENURUT HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT 

SUNGAI KUMANGO 

Pada bab ini akan dibicarakan tentang pelaksanaan adat Marhorja 

dan dampak yang di timbulkan oleh adat Marhorja, dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam tentang adat Marhorja di Desa 

Sungai Kumango. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan 

membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang di peroleh 

berdasarkan hasil penelitian. 


