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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian resepsi perkawinan adat 

Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan 

Hulu ini meliputi uraian-uraian sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan resepsi perkawinan adat melayu di Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dilakukan setelah 

pelaksanaan akad nikah. Resepsi perkawinan adat Melayu adalah 

serangkaian acara yang dilangsungkan untuk merayakan suatu 

perkawinan dengan menggunakan adat-adat yang telah disepakati dan 

dita’ati oleh masyarakat dalam adat Melayu yang bertujuan untuk 

menghormati adat Melayu dan datu adat setempat. Setiap resepsi 

diwajibkan untuk menggunakan adat Melayu untuk menghormati datuk 

adat setempat dan menghormati adat yang telah lama mengakar 

dikehidupan masyarakat. Pelaksanaannya meliputi mengantar pengantin 

laki-laki ke kediaman pengantin perempuan, membuat bungkusan, 

berlimau ke air dan terakhir adat munyombah. 

2. Pandangan hukum Islam terhadap resepsi perkawinan adat melayu di Desa 

Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tetap 

boleh dilakukan. Alasan diperbolehkannya karena tidak ditemukannya 

adat-adat yang bertentangan dengan Syara’ (Al-Qur’an dan Hadits). 

Adat-adat tersebut adalah adat mengantar pengantin laki-laki ke 
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kediaman perempuan, membuat bungkusan, berlimau ke air dan adat 

munyombah. Keempat adat diatas mempunyai makna filosofis yang tidak 

bertentangan dengan syara’ serta tidak dijumpai dalil-dalil yang 

melarangnya. Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah, 

adat mengambil simbol yang mendidik, selama simbol itu tidak 

bertentangan dengan syara’ maka adat tetap boleh dilakukan. Resespsi 

perkawinan adat Melayu karena masing-masing dari adat tersebut 

memiliki niali filosofis tersendiri namun ada beberapa adat yang dalam 

pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan syara’ karena bertentangan 

dengan ‘urf dan dengan sendirinya bertentangan dengan dalil-dalil dan 

kaidah-kaidah umum syari’at Islam. Adat yang bertentangan yaitu waktu 

dalam pembuatan bungkusan sampai larut malam sehingga harus diganti 

pada jam yang tidak memberatkan pelaku adat. Oleh karena itu, adat-adat 

yang ada didalam pelaksanaan resepsi perkawinan adat Melayu yang 

tidak sesuai syari’at mesti dihilangkan dan dilakukan perubahan kepada 

adat yang sesuai syari’at. 

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagia berikut: 

1. Kepada masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu untuk memahami ketentuan Allah atau syari’at 

Islam itu lebih baik dari segalanya. Masalah resepsi perkawinan adat 

Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 



 

 

99 

Rokan Hulu, ketahuilah bahwasannya Islam telah mengatur proses 

walimatul ‘ursy dan perkawinan dengan baik. 

2. Khususnya bagi masyarakat muslim, bahwa ketetapan dan keputusan yang 

terdapat dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat dan 

tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Jika adat dan 

tradisi bertentangan dengan syari’at Islam, maka kita harus 

mendahulukan syari’at Islam dari pada adat istiadat tersebut. 

3. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata sempurna, 

sehingga tidak menutup kemungkinan bagi penelitilainnya untuk 

mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasul-Nya dapat ditangkap dengan 

cara yang bijaksana. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para akademis intelektual dan orang-orang yang mendalami ilmu agama 

dalam masalah resepsi perkawinan adat Melayu khususnya, sehingga kita 

dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam 

mengerjakannya. 


