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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan-kesimpulan 

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, serta analisa terhadap hasil 

wawancara dengan masyarakat Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud 

Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Tradisi larangan menikahi boru ni namboru merupakan tradisi larangan 

menikahi sepupu dari pihak ibu(anak perempuan saudari perempuan ayah), 

karena masyarakat Batak Mandailing di Kepenghuluan Sukajadi 

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir meyakini bahwa apabila 

pernikahan tersebut dilakukan maka akan merusak pertuturan sistem 

kekerabatan suku Batak Mandailing yang telah terikat dengan sistem 

dalihan na tolu. Apabila pernikahan menikahi boru ni namboru tetap 

dilaksankan maka akan dikenakan sanksi seperti diputuskannya hubungan 

silaturrahmi bahkan tidak akan menerima harta warisan dari keluarganya. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikahi boru ni 

namboru atau larangan menikahi sepupu dari pihak ibu (anak perempuan 

dari saudari perempuan ayah) sudah bertentangan dengan Al-Qur’an 

sebagai sumber utama hukum Islam. Tradisi larangan menikahi boru ni 

namboru  bertentangan dengan Al-Qur’an Surat Al-Ahzab (33) : 50, yang 

menyatakan bahwa boleh menikahi sepupu. Maka tradisi atau ‘urf  tersebut 
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tergolong kedalam ‘urf fasid, sehingga tidak dapat diterapkan karena 

bertentangan dengan hukum Islam, apalagi dengan menerapkan sanksi 

yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

B. Saran-saran 

Setelah penulis menganalisa data dan hasil wawancara dengan 

masyarakat Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan 

Hilir, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang diyakini turun temurun dari 

nenek moyang terdahulu, maka ketika berhadapan dengan tradisi 

masyarakat tersebut hendaklah memperhatikan terlebih dahulu bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut seperti Al-Qur’an dan 

Hadits sebagai sumber utama dalam ajaran agama Islam.  

2. Kepada masyarakat Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir penulis mengharapkan: 

a. Kepada masyarakat dan hatobangon (tokoh adat) hendaknya tidak 

melarang pernikahan menikahi boru ni namboru, karena pada dasarnya 

mereka tidak terlarang untuk menikah. 

b. Bagi yang melakukan pernikahan menikahi boru ni namboru 

hendaknya pihak keluarga maupun hatobangon tidak memberikan 

sanksi adat, apalagi sanksi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. 

Melalui saran-saran tersebut diharapkan kepada seluruh kalangan 

masyarakat Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 
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dalam melaksanakan pernikahan dengan mempersiapkan diri semaksimal 

mungkin dengan ilmu agama, sehingga tidak salah dalam menetapkan  

keputusan dan tujuan pernikahan yang mulia dapat tercapai sesuai dengan 

perintah dan larangan Allah SWT. 

 

 

 

       

 

 

 


