
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam menganjurkan  bagi  pemeluk-pemeluknya untuk melaksanakan 

ibadah pernikahan. Menurut bahasa, pernikahan adalah al-jam’u dan al-

dhamu yang berarti berkumpul atau bergabung.
1
 Sedangkan menurut istilah, 

pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan 

tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu dengan yang lain untuk 

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 

sejahtera.
2
  

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun  1974 tentang 

Perkawinan menyatakan  bahwa:  “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan  

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.
3
  

Allah SWT sangat menganjurkan ummatnya untuk melakukan 

pernikahan apabila telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan 

pernikahan. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum (30) : 21,  

sebagai berikut : 

                                                 
1
  M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.14. 

2
  Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9. 

3
  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 
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Artinya :  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.  

Sebelum ajaran agama Islam datang, hubungan lawan jenis antara  

pria dan wanita tidak terarah dan tidak terjaga, maka datanglah Islam dengan 

syari‟at nikah yang sangat mulia. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat 

sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul". Akan tetapi dengan dua 

kalimat ini dapat menjadikan hubungan dua makhluk Allah SWT yang awal 

mulanya haram menjadi halal dan mulia. Dengan dua kalimat ini berubahlah 

kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, serta dosa menjadi 

amal shaleh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan, tetapi akad 

nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah SWT dengan Al-

Khaliq.
4
 Ketika dua tangan diulurkan (antara wali nikah dengan mempelai 

pria) untuk mengucapkan kalimat baik itu,  maka saat itu terjadilah hubungan 

yang sah menurut Islam karena seorang laki-laki dan perempuan menyatukan 

hubungan mereka dalam ikatan perkawinan dengan harapan tercapainya 

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah proses yang sakral, 

mempunyai adab-adab tertentu dan tidak dapat dilakukan dengan 

                                                 
4
 Dahlan Idhamy, Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-

Ikhlas, 1994), h. 16. 
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sembarangan. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam 

yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan Sunah Rasulullah SAW.
5
  

Pernikahan yang sah merupakan ikatan yang amat suci, dimana dua 

insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, 

kerabat dan masyarakat, bahkan dilegalkan oleh negara. Oleh karena itu, 

sebagai seorang muslim tidak diperkenankan melakukan pernikahan yang 

bertentangan agama Islam, karena jika itu terjadi pernikahan yang seharusnya 

bernilai ibadah dapat berubah dan berlarut suatu perbuatan dosa berupa 

perzinaan. Maka dari itu, umat Islam harus mengetahui kiat-kiat pernikahan 

yang sesuai dengan aturan agama Islam agar pernikahan tersebut dinilai 

ibadah oleh Allah SWT.
6
 

Seperti halnya dengan ibadah pada umumnya, pernikahan juga tidak 

terlepas dari rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan hal tersebut 

harus ada dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dua orang saksi yang 

merupakan rukun nikah. Sedangkan syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu 

tidak mesti termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti mahar.  

                                                 
5
 A. Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 11. 

6
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), Cet.ke-70, h. 374. 
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Adapun syarat-syarat pernikahan lainnya dalam agama Islam yaitu 

perempuan maupun lelaki itu tidak memiliki hubungan mahram.
7
 Hukum 

perkawinan Islam mengenal asas selektivitas, hal ini berarti bahwa 

seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus 

menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa pula ia 

terlarang  untuk  menikah, yakni dalam fiqh munakahat disebut dengan 

mawani’ an-nikah. Maksudnya adalah pertalian-pertalian antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan 

diharamkan  melakukan akad nikah antara keduanya.
8
 Hal ini untuk 

menjaga  agar  pernikahan  yang  dilangsungkan  tidak  melanggar  aturan-

aturan  yang  ada dalam ajaran agama Islam. Karena jika hal tersebut terjadi, 

maka sudah tentu pernikahannya tidak sah karena pernikahan yang dilakukan 

tersebut di luar syari‟at yang ditentukan oleh agama Islam. 

Beberapa keharaman menikahi wanita yang bersifat abadi yaitu nasab, 

sepersusuan dan karena hubungan mushaharah atau yang biasa dikenal 

dengan hubungan yang bersifat abadi melalui perkawinan serta ada pula 

larangan yang bersifat temporal (sementara).
9
  

                                                 
7
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 

h.10. 

8
  M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), h. 45. 

9
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa  Adillatuhu, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk, (Jakarta: Germa Insani, 2011), Cet. ke-1, Jilid.9, h. 125. 
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Larangan karena nasab adalah mahram, yang berasal dari hubungan 

darah atau hubungan keluarga.
10

 Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 

surat An-Nisa(4): 23 sebagai berikut: 

                       

    . . .   

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 . . .” 

Berdasarkan ayat di atas wanita yang haram dinikahi karena nasab 

atau hubungan darah adalah: 

1. Ibu dan garis keturunannya keatas. 

2. Anak dan urutannya kebawah, seperti cucu perempuan.  

3. Saudara perempuan seibu seayah, atau seayah saja, atau seibu saja. 

4. Bibi (saudara perempuan ayah). 

5. Bibi (saudara perempuan ibu). 

6. Keponakan dari saudara perempuan. 

7. Keponakan dari saudara laki-laki.
11

  

Selain larangan karena nasab, ar-radha’ah atau sepersusuan juga 

merupakan larangan nikah bersifat abadi. Ar-radha’ah atau sepersusuan 

                                                 
10

 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), h. 45. 

11
 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia,1999), h.98. 
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adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-

syarat tertentu.
12

 Larangan menikah karena hubungan sepersusuan 

berdasarkan firman Allah SWT sebagai lanjutan dari surat An-Nisa(4): 23, 

sebagai berikut:  

    . . .                . . . 

Artinya: “(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui 

kamu; saudara perempuan sepersusuan….” 

Melalui ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa mahram bagi 

wanita karena persusuan, yaitu
13

: 

1. Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis luru ke atas. 

2. Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. 

3. Saudara perempuan dari ibu susuan. 

4. Saudara perempuan dari bapak susuan. 

5. Cucu perempuan dari ibu susuan. 

6. Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah atau seibu. 

7. Paman persusuan (saudara laki-laki bapak atau ibu susu).
14

 

Selain larangan karena nasab, ar-radha’ah atau sepersusuan, dikenal 

pula larangan perkawinan karena hubungan mushaharah atau yang biasa 

dikenal dengan larangan perkawinan karena adanya hubungan mahram 

                                                 
12

  Ibid., h.100. 

13
  Abdul Rahman Ghazali, op.cit., h. 106-107. 

14
 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-soal Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Antara, 1995), h. 

57. 
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melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa(4): 

23, sebagai berikut: 

  . . .                        

                                 

     . . . 

Artinya:   . . .“(Diharamkan kamu menikahi) ibu-ibu istrimu (mertua); anak-

anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah 

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu 

(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 

kandungmu (menantu) . . .” 

 

Melalui ayat di atas juga dapat diketahui bahwa mahram bagi 

wanita dari sebab hubungan mushaharah yaitu: 

1. Ibu dari Istri (mertua wanita). 

2. Anak wanita dari istri. 

3. Istri dari anak laki-laki (menantu). 

4. Istri dari ayah (ibu tiri).
15

 

  Islam juga mengatur perempuan-perempuan yang diharamkan 

secara temporal (perempuan yang haram dinikahi dalam waktu sementara), 

karena sebab-sebab tertentu. Namun apabila sebab-sebab tersebut telah 

hilang maka maka pengharaman tersebut juga akan hilang. Beberapa di 

antara mereka adalah sebagai berikut:
16

 

 

                                                 
15

  Ibid., h.58. 

16
  Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 138. 
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1. Perempuan yang sedang ditalak tiga. 

2. Perempuan yang terikat dengan hak suami akibat perkawinan maupun 

masa „iddah. 

3. Perempuan yang tidak memeluk agama samawi. 

4. Saudara perempuan istri yg masih hidup. 

5. Istri kelima bagi suami yang telah memiliki empat orang istri. 

6. Orang yang sedang ihram.  

Ummat Islam yang hidup  dalam tatanan  masyarakat di 

Indonesia, faktanya tidak hanya tunduk  terhadap  aturan-aturan  agama 

Islam saja,  tetapi juga  dituntut  untuk taat dan patuh  terhadap aturan-

aturan  adat yang menjadi tradisi secara turun temurun, meskipun aturan 

adat tersebut terkadang sesuai dengan syari‟at Islam bahkan terkadang juga 

bertentangan dengan syari‟at agama Islam. 

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai tradisi yang terjadi di  

Kepenghuluan
17

 Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir,  terdapat 

larangan adat dalam perkawinan, yakni larangan menikahi Boru Ni 

Namboru
18

. Tradisi tersebut merupakan larangan perkawinan di dalam 

tatanan suku Batak Mandailing. Sebagaimana diketahui bahwa daerah 

tersebut merupakan masyarakat  mayoritas muslim yang bertransmigrasi dari 

Sumatera Utara, maupun orang-orang muslim Sumatera Utara yang merantau 

                                                 
17

 Kepenghuluan adalah wilayah kesatuan hukum di kawasan Melayu daerah Kabupaten 

Rokan Hilir yang sejajar dengan desa maupun kelurahan. 

18
  Boru dalam bahasa Batak Mandailing artinya anak perempuan. Ni, merupakan kata 

hubung, sedangkan namboru adalah saudara perempuan ayah, baik kakak atau adik ayah yang 

perempuan. 
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kedaerah tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Daerah tersebut 

selain dari larangan perkawinan yang telah ditentukan oleh agama Islam baik 

larangan perkawinan abadi maupun temporal, masyarakat setempat  mengenal 

tradisi larangan menikahi boru ni namboru, yaitu larangan menikahi sepupu 

perempuan dari bibi (anak perempuan dari saudara perempuan ayah),  namun 

sebaliknya sangat mengutamakan pernikahan manyunduti
19

. 

Masyarakat Batak Mandailing Kepenghuluan Sukajadi merupakan 

muslim yang taat menjalankan perintah agama Islam seperti shalat, zakat, 

puasa serta ibadah lainnya. Namun mereka juga tetap meyakini adanya 

larangan perkawinan menikahi boru ni namboru, sehingga mereka mengikuti 

tradisi atau kepercayaan yang sudah turun-temurun. Hal tersebut merupakan 

petuah dari hatobangon
20

 yang tidak mungkin untuk dilanggar, bahkan  juga  

sudah dipahami dan dimaklumi oleh  para  pemuka  agama Islam  di  daerah 

tersebut. Berikut percakapan penulis dengan salah satu hatobangon setempat 

yaitu bapak Usman Daulay, beliau mengatakan bahwa: 

“Tradisi masyarakat kampung Mandailing ini selalu menjunjung 

tinggi adat oppung kita, maka dari itu masyarakat kampung 

Mandailing ini mengenal larangan  menikahi boru ni namboru  atau 

anak perempuan dari bibi (anak saudara perempuan ayah). Kalau 

masyarakat melakukan atau membiarkan hal tersebut tejadi, maka 

salah satu akibatnya kehidupan rumah tangga maupun kedua 

                                                 
19

  Manyunduti yaitu pernikahan yang dilakukan dengan sepupu perempuan dari paman 

(anak perempuan dari saudara laki-laki Ibu). 

20
 Hatobangon merupakan orang yang di tuakan oleh adat setempat, dimana ia adalah 

pemuka adat, sehingga apabila masyarakat hendak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan adat 

harus bertanya lebih dahulu kepadanya atau harus mendapatkan izinnya. Namun hatobangon 

tersebut tidak hanya satu orang saja, akan tetapi terdapat beberapa orang yang dianggap paham 

dengan adat suku Batak Mandailing. 
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keluarganya akan ada saja masalah atau bala yang menghampirinya 

bahkan sampai keturunannya nantinya”
21

 

Larangan menikahi boru ni namboru di Kepenghuluan Sukajadi 

merupakan larangan pernikahan dalam masyarakat suku Batak 

Mandailing yang sangat erat hubungannya mengenai tingkah laku dalam 

bermasyarakat sehingga menjadi sebuah tradisi atau hukum adat. 

Masyarakat setempat sangat taat terhadap  petuah  yang  ditetapkan oleh 

hatobangon tersebut, karena apabila tradisi tersebut dilanggar maka 

pasangan suami istri tersebut terancam akan diputuskan hubungan 

kekeluargaanya karena munculnya kekhawatiran akan membawa bala atau 

musibah terhadap keluarga lainnya bahkan diyakini hingga turun-temurun. 

Berdasarkan latar belakang  yang telah penulis paparkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tradisi masyarakat suku Batak 

Mandailing Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan 

Hilir mengenai larangan menikahi boru ni namboru dan bagaimana 

pandangan hukuman Islam yang sebenarnya mengenai larangan perkawinan 

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “Tradisi larangan 

menikahi boru ni namboru di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud 

Kabupaten Rokan Hilir ditinjau menurut hukum Islam.”  

 

 

                                                 

21
  Usman Daulay (Hatobangon), Wawancara, Kepenghuluan Sukajadi, Tanggal 15 Juni 

2018 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan serta 

masalah-masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah 

yang akan diteliti. Adapun masalah yang diteliti yaitu tradisi larangan 

menikahi boru ni namboru  di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud 

Kabupaten Rokan Hilir ditinjau menurut hukum Islam. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tradisi larangan menikahi boru ni namboru di Kepenghuluan 

Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikahi boru 

ni namboru di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir ? 

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tradisi larangan menikahi boru ni namboru di  

Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.  

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan 

menikahi boru ni namboru di  Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan 

Pujud Kabupaten Rokan Hilir. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan praktis 

Bagi masyarakat Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud 

Kabupaten Rokan Hilir, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

masukan yang berguna dalam memahami hukum Islam secara benar. 

Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat lebih 

meningkatkan penguasaan di bidang hukum keluarga, khususnya 

masalah perkawinan menurut tuntunan agama Islam. 

b. Kegunaan Akademis 

Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar 

Sarjana Hukum (S.H) dari jurusan Hukum Keluarga di Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas 

akademika. 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang maksimal, layak serta valid, perlu disusun 

rangkaian metode yang akan di jadikan landasan dalam menyelesaikan 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 



13 

 

 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan 

Pujud Kabupaten Rokan Hilir. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat suku Batak Mandailing yang 

berada di Kepenghuluan Sukajadi  Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir yang  terlibat dengan masalah yang diteliti. 

b. Objek Penelitian ini adalah tradisi larangan menikahi boru ni 

namboru di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Kepenghuluan 

Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir suku Batak 

Mandailing sebanyak  305 orang, namun karena tidak semuanya 

mengerti terhadap masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan 

sampel dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Salah 

satu pertimbangan tersebut adalah memilih orang-orang tertentu yang 

dianggap paling tahu atau paling mengerti terhadap masalah yang diteliti. 

Maka penulis mengambil sampel sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 5 

Hatobangon atau tokoh adat, 2 pasang suami istri yang melanggar 
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larangan menikahi boru ni namboru serta 6 masyarakat suku Batak 

Mandailing. 

5. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber utama. Karena hal ini merupakan penelitian lapangan, 

maka penulis berusaha mendapatkan data langsung dari informan 

atau partisipan di lokasi dan objek penelitian yakni masyarakat 

Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari 

literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, seperti buku-buku, jurnal dan sebagainya.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung atau suatu usaha 

penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis 

terhadap objek penelitian.
22

 

b. Wawancara (interview) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi (data) dari informan atau partisipan dengan cara bertanya 

langsung tentang masalah yang diteliti. 

 

                                                 
22

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 2002), Cet. ke-1, h. 197. 
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7. Tekhnik Analisis Data 

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu setelah semua data telah 

berhasil terkumpulkan, maka penulis menjelaskan dengan menguraikan 

data tersebut secara sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan 

dapat dipahami secara jelas tentang masalah yang diteliti. 

8. Metode Penulisan 

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang terjadi dengan memberi 

gambaran terhadap masalah-masalah yang diteliti. 

b. Deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti kemudian diadakan analisa sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara khusus. 

F. Sistematika Penulisan 

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami  tulisan ini, 

penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang semuanya satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah 

kepenghuluan Sukajadi, letak geografis dan demografis, keadaan 

penduduk Kepenghuluan Sukajadi, kondisi pendidikan, sosial 

keagamaan, adat istiadat serta sekilas kondisi perekonomian. 

BAB III: TINJAUAN TEORITIS 

Terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan 

syarat pernikahan, larangan-larangan pernikahan menurut agama Islam, 

UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta pembahasan 

mengenai „Urf. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Terdiri dari pembahasan tentang analisis tradisi larangan menikahi boru 

ni namboru di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir dan tinjauan hukum Islam mengenai larangan menikahi boru 

ni namboru . 

BAB V: PENUTUP  

 Terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran. 

 

 


