
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan 

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf 
1
 yang diakui 

dan diyakini berlaku mengikat bagi semua yang memeluk Islam.
2
 Hukum 

Islam banyak memuat aturan untuk manusia baik itu hukum pidana maupun 

hukum perdata. Salah satu aturan yang diatur dalam hukum perdata adalah 

tentang perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa 

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.
3
 

Mardani berpendapat dalam bukunya Hukum Keluarga Islam di Indonesia 

menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh 

syara‟ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang 

dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya yang semula 

dilarang.
4
 

                                                             
1
Muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi 

muslim yang sudah dapat dikenai hukum).  
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Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), h. 8. 
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Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (yogyakarta: UII Press, 1999), h. 14. 
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 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2016), Cet. Ke-

1, h. 24. 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 dan 3 perkawinan 

merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqaan 

gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
5
 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 

Ajaran Islam telah menentukan ketika seorang muslim dewasa dan 

mempunyai kesanggupan/kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, 

maka wajib hukumnya untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT juga 

telah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan 

laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya 

dapat berinteraksi dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Hal 

ini disebutkan dalam Al-Qur‟an surah Al-Hujurat ayat 13: 

                                 

                

 

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

                                                             
5
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademia Pressindo, 

2010), cet. Ke-4, h. 114. 

 
6
Hasbullah Bakhry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan, 

(Jakarta: Djambatan, 1985), h. 3. 
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mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
7
 

 

Hukum Islam selain mengatur tentang perkawinan juga mengatur 

tentang etika dalam perkenalan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan 

sebelum melangsungkan pernikahan. Seperti pada tahapan yang harus dilalui 

pengantin sebelum melangsungkan perkawinan adalah ta‟aruf. Ta‟aruf akan 

mempertemukan dua individu dan setelah bertemu serta tertarik satu sama 

lain, maka dianjurkan untuk kenal kepribadian, latar belakang sosial dan 

budaya dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan 

Allah. Artinya tidak terjerumus  dari perilaku tidak senonoh sampai nantinya 

ke perkawinan.
8
 Ta‟aruf yang berhasil akan membawa ke jenjang 

perkawinan. Perkawinan dalam Islam diawali dengan melangsungkan akad 

nikah terlebih dahulu.  

Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga 

meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah 

tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang dan dapat 

memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Ikatan suami  

isteri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada satu 

dalil yang lebih menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung 

itu. Allah SWT sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri 

                                                             
7
Depertemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan nya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 517. 

 
8
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah  Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), cet. Ke-2, h. 21. 
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dengan “miitsaqon qholidzan” perjanjian yang kokoh.
9
 Langgengnya 

kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh 

Islam.  

Allah SWT telah memberikan batasan dengan peraturannya tentang 

perkawinan, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam kitabnya yakni dengan 

hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang terkait dengan 

perkawinan. Di dalam Al-Qur‟an Allah SWT menegaskan QS. An-Nur ayat 

32: 

                          

               

 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui”
10

 

Pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat 

dan rukunnya. Belum terpenuhinya syarat dan rukun pada saat pernikahan 

berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Adapun yang menjadi 

rukun dalam pernikahan ada lima: calon suami, calon isteri, wali, dua orang 

saksi dan ijab qabul. Adapun syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian 

                                                             
9
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Moh. Abidun, Dkk., Jilid 3 (Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2012), cet. Ke-4, h. 567. 

 
10

Depertemen RI, op. cit., h. 282. 
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dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, syarat 

bagi wali, saksi dan ijab qabul.
11

 

Semua syarat dan rukun pernikahan yang telah terpenuhi maka 

dilangsungkanlah resepsi perkawinan atau walimah. Walimah artinya makan-

makan dihari perkawinan atau perjamuan kawin.
12

 Walimah hukumnya 

sunnah berdasarkan hadits Rasulullah s.a.w.: 

َِ ي َي َحَنَ ََْحي َاَي َحنَ دث َ حَ  َنَ ْحََةَ ب َيَحم َ ق َ يَوَ كَ م َعَ لتَحَدَ لوَ دَ َنَ ْحََانَ َِ يحَلَ سَ َعَ يَحوَلترَْ ْ َأ ََيَوَ َِ يَحَلتم
َللَ َ َي َي َحَالَ َ َقَ ي َحَحي َت ََظَ لتلفَح,َوَ دَ يحَعَ سَ  ب  ر ن ا,َو ق ال  َنَ ْحََادَ اَحَ نَ دث َ  َحَ لنَ رَ خَ أ خح
َأَ َ,َتَ اَْ ث ََنَح(,عَ دَ يحَزَ  ىَ ع نح َر ض  ْحن َم ات ك  َ ع نحه ََن س  ع ل يحه َللهللَ  َص ل ىَلهللَ  ل ن َلتن ِب 

َصَ و س ل م َر ل ىَع ل ىَع بحد َل َل ث  ر  َتر حح ن َْحن َع وحف  َي اَر س وحل  ل؟َق ال  َم اَه ذ  فحر ة َف  ق ال 
ت كَ  َلهللَ  َ َْ ار ك  ,َق ال  َذ ه ب  َن  و لة َم نح َلمحر ل ًةَع ل ىَو زحن  َت  ز و جحت  َأحوَحَلهلل ,َل ِّنى و ت وح ِل َح

 13ْ ش اةَ 
 

Artinya: “Yahya bin Tamimi dan Abu Rabi‟ Sulaiman bin Dawud al-Ataki 

dan Qutaibah bin Sa‟id mengabarkan kepada kami, dan lafadz dari 

Yahya, (Yahya berkata: telah dikabarkan kepada kami, sampai 

kepada dua orang terakhir: disebutkan Hamad bin Zaidi) dari 

Tsabit, Dari Anas putera Malik ra, Bahwasanya Rasulullah saw 

melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman putera Auf, 

lalu beliau bertanya: Apa ini? ia menjawab: Ya Rasulullah, 

sesungguhnya aku telah mengawini seorang wanita dengan 

maskawin beberapa emas seberat biji kurma. Beliau bersabda: 

semoga Allah memberkatimu, berwalimahlah sekalipun dengan 

                                                             
11

Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum 

Islam, (Jakarat: Pustaka Amani, 2011), cet. Ke-3, h. 69. 
12

Elha Santoso, Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka Dua, 

Thn), h. 444. 

 
13

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, (Riyadh: 

Dar al-Thoibah, 2002), h. 644, No. Hadits 1427, Bab as-Shodaq wa jawas kaunahu ta‟limul 

Qur‟an, Kitab Nikah.   
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seekor kambing” (Hadits disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam 

Muslim) dan lafal ini ada pada Imam Muslim).
14

 

 

Walimah diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau sesudah 

kedua suami isteri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat 

setempat.
15

 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abu Samah dan 

Muhammad Ali dalam bukunya Hukum Adat bahwa upacara perkawinan 

dapat dilakukan menurut adat setempat.
16

 Menurut ajaran Islam, tahapan 

walimah tidaklah rumit dan memberatkan. Pernikahan dikatakan sah asalkan 

sesuai dengan syarat dan rukunnya. Namun jika mengikut adat akan terlihat 

sedikit rumit karena banyak tahapan yang akan dilalui. Aktifitas resepsi 

perkawinan atau walimatul „ursy disetiap tempat berbeda-beda tergantung 

adat istiadat setempat. Daerah Rokan Hulu khususnya bagi masyarakat 

Melayu tradisi dalam adat pernikahan yang harus mengikut sertakan datuk 

adat dari suku masing-masing mempelai. Pelaksanaan walimatul „ursy yang 

tidak menggunakan adat maka walimatul „ursy tersebut akan dianggap tabu 

dan tidak menghormati datuk adat setempat serta akan menjadi pembicaraan 

masyarakat setempat. 

Adat yang selalu digunakan dalam resepsi perkawinan adat melayu di 

Rokan Hulu, Khususnya di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu sangat banyak dan menyulitkan bagi pengantin laki-

laki dan pengantin perempuan. Adat ini tidak hanya menyulitkan pengantin 

                                                             
14

Machfuddin Aladip, Terjemahan Bulughul Maram, (Semarang: Toha Putra, 1985), h. 

530. Lihat juga Abubakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), h. 

553. 
15

Al Hamdani, Op. ci.t, h. 67.  
16

 Abu Samah dan Muhammad Ali, Hukum Adat (Tinjauan Adat dan Budaya Nusantara), 

(Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 113. 
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laki-laki dan pengantin perempuan juga menyulitkan keluarga dari pengantin. 

Keluarga pengantin diwajibkan menyiapkan segala perlengkapan yang telah 

diperintahkan oleh datuk adat. 

Keluarga pengantin laki-laki wajib untuk menyiapkan hantaran 

(bungkusan) yang berisi sirieh burantai (sirih yang dibuat membentuk rantai), 

pinang buukie (buah pinang yang masih muda dibuat membentuk rantai), 

kayu api (kayu yang diukir sedemikian rupa sehingga membentuk menara), 

kelapa muda yang diukir kemudian dihiasi dengan bendera kertas, pakaian 

supungadak (pakaian lengkap perempuan yang terdiri dari baju kurung, jilbab 

dan selendang), tepak sirih sebanyak 3 (tiga) buah lengkap dengan isinya dan 

pukakeh mungundai (alat-alat untuk berhias). Sirieh burantai, pakaian 

supungadak, pukakeh mungundai dibuat oleh isteri datuk adat, isteri aparat 

setempat dan keluarga terdekat pada malam sebelum resepsi perkawinan, 

sedangkan  pinang buukie dan kayu api dibuat oleh datuk adat, aparat 

setempat dan keluarga terdekat. Proses pembuatan semuanya memakan waktu 

yang cukup lama, bahkan sampai jam 1 (satu) pagi. Semua perlengkapan 

diatas akan dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki ke rumah pengantin 

perempuan. Keluarga pengantin perempuan juga diwajibkan menyediakan 

tepak sirih sebanyak 3 buah dengan ukuran yang berbeda dan lengkap dengan 

isinya, pakaian supugadak (pakaian lengkap laki-laki yang terdiri dari baju 

melayu dan Peci).
17

 

                                                             
17

Kaharuddin, Datuk Adat Suku Ampu, Wawancara, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu  

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 16 September 2018. 
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Pada pagi hari dilanjutkan dengan mengantar pengantin laki-laki ke 

kediaman pengantin perempuan beserta rombongan membawa bungkusan. 

Bungkusan dibawa oleh kerabat wanita yang sudah menikah dengan cara 

menggendong dengan kain panjang seperti menggendong seorang bayi dan 

pada barisan yang paling depan dibawalah sebuah lentera (lampu minyak) 

oleh seorang perempuan yang dituakan dari pengantin perempuan. Adapun 

rombongan yang mengiringi pengantin laki-laki menabuh rebana dengan 

membacakan sholawat. Sesampainya di depan kediaman pengantin 

perempuan, pengantin laki-laki akan menggunting pita dan disambut dengan 

pencak silat serta tabuhan gendang. Pengantin laki-laki dan rombongan laki-

laki akan duduk di selasar (tenda besar di luar rumah) sedangkan rombongan 

perempuan akan memasuki kediaman perempuan. Sebelum memasuki 

kediaman perempuan, rombongan membawa bungkusan ditebarkan beras 

kunyit oleh seorang yang dituakan dalam keluarga pengantin perempuan. 

Setelah rombongan duduk ditempat yang telah disediakan maka 

diadakanlah prosesi adat berupa penyerahan bugkusan. Penyerahan 

bungkusan dilakukan olek istri datuk adat dari suku pengantin laki-laki 

kepada isteri datuk adat pengantin perempuan. Setelah selesai, isteri datuk 

adat pengantin perempuan akan mengambil selendang yang ada di pakai 

Supungadak untuk diberikan kepada pengantin perempuan. Setelah 

dipakaikan kepada pengantin perempuan maka dilanjutkan prosesi yang 

selanjutnya yaitu berarak ke air berlimau (diarak ke suatu tempat di luar 

perkarangan rumah pengantin perempuan) untuk melakukan adat pemberian 
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bodak (bedak). Adapun bedak yang akan dipakai disini terdiri dari 4 (empat) 

macam warna yaitu warna kuning, hitam, putih dan merah. Warna kuning 

diperuntukkan bagi pemerintah dan suku bangsawan, hitam golongan datuk 

adat, putih golongan alim ulama dan merah  bagi golongan hulu balang negeri 

(pemuda). Setelah adat berlimau ke air selesai, maka dilanjutkan dengan adat 

munyombah (menyembah).
18

 

Munyombah yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan 

duduk bersimpuh di hadapan datuk adat, kedua orang tua serta kerabat dekat 

dimana tangan diapit dan diangkat sampai ibu jari menyentuh dahi dan ketika 

diturunkan oleh pengantin baru boleh diturunkan oleh datuk adat, orang tua 

dan karib kerabat. Adat munyombah ini bertujuan untuk meminta maaf 

kepada orang tua, datuk adat dan sanak saudara.
19

  

Resepsi perkawinan ini harus menghadirkan datuk adat dari masing-

masing suku mempelai laki-laki dan perempuan. Semua yang sudah 

ditentukan oleh adat itu harus lengkap, jika tidak dilengkapi maka rangkaian 

adat berikutnya tidak dapat dilanjutkan karena dianggap tidak menghormati 

adat melayu dan juga datuk adat dari masing-masing suku mempelai bahkan 

lebih fatalnya lagi akan dikenakan denda. Dendanya dapat berupa membayar 

sejumlah uang kepada datuk adat.
20

 

                                                             
18 Sudirman, Datuk Adat Suku Mais, Wawancara, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu  

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 17 September 2018. 
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Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, Wawancara, Dusun Sei. Mojai Desa Muara 

Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 22 September  2018. 

 
20

 Sudirman, Datuk Adat Suku Mais, Wawancara, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu  

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 17 September 2018. 
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Pelaksanaan resepsi perkawinan ini jika diperhatikan dalam Syariat 

Islam, maka tidak ada ditemukan aturan dalam nash al-Qur‟an maupun al-

Sunnah. Baik yang menyuruh maupun yang melarang. Hal ini adalah 

kebiasaan yang berlangsung lama dalam masyarakat. Perlu dilihat bahwa 

dengan mempertimbangkan kebiasaan baik atau salah atau termasuk adat 

shahih atau fasid. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Resepsi Perkawinan Adat Melayu 

di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

Tinjauan Hukum Islam” 

Penelaahan tentang resepsi perkawinan adat melayu di Desa Muara 

Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu ini dirasakan sangat 

penting karena ini berbeda dengan ajaran Islam tentang konsep walimatul 

„ursy dalam perkawinan yang menginginkan kesederhanaan dan kemudahan. 

Penulis memilih meneliti di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu karena desa Muara Musu ini merupakan sebuah desa 

yang sangat menjunjung tinggi peraturan adat dan siapa yang melangarnya 

akan dikenakan sanksi/denda, serta banyaknya pasangan yang menikah tidak 

menggunakan adat Melayu dalam resepsi perkawinannya. Pembuat dan yang 

menetapkan peraturan-peraturan adat di Desa Muara Musu Kecamatan 

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu  adalah beberapa pemangku adat 

dengan cara  memanggil datuk adat dari setiap suku.  

Sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan 

perbedaan masalah pada masyarakat di masing-masing desa di Kabupaten 
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Rokan Hulu. Namun, untuk menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak 

diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan dicari 

persamaan-persamaan yang mungkin terjadi pada resepsi perkawinan adat 

melayu. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi 

masalahnya pada: Resepsi Perkawinan Adat Melayu di Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah, yakni: 

1. Bagaimana pelaksanaan resepsi perkawinan  adat melayu di Desa 

Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap resepsi perkawinan adat 

melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan resepsi perkawinan adat melayu di 

Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 
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b. Untuk mengetahui tinjaun Hukum Islam terhadap resepsi perkawinan 

adat melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Manfaat penelitian adalah: 

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan 

intelektual maupun kalangan orang awam, tentang pelaksanaan resepsi 

perkawinan adat melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

tentang pelaksanaan resepsi perkawinan adat melayu di Desa Muara 

Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

Islam Ahwal al-Syakhisiyyah (Hukum Keluarga) pada Fakutas 

Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilaksanakan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu dan adapun alasan penulis memilih lokasi di Desa Muara 

Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu karena merupakan 

sebuah desa yang sangat menjunjung tinggi peraturan adat dan siapa yang 

melangarnya akan dikenakan sanksi/denda, serta banyaknya pasangan 
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yang menikah tidak menggunakan adat Melayu dalam resepsi 

perkawinannya. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian 

(humanistik).
21

 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah datuk adat, ulama dan masyarakat yang melangsungkan resepsi 

perkawinan adat Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan 

penelitian. Sebagai objek penelitian ini adalah resepsi perkawinan adat 

Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
22

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah datuk adat 

dan masyarakat yang melangsungkan resepsi perkawinan dengan 

                                                             
21

 Deddy mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 33. 

 
22

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013),  Cet. Ke-19, h. 80-81. 
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menggunakan adat Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

Datuk adat dan masyarakat yang terlibat dalam masalah yang 

diteliti ini berjumlah 122 orang yang terdiri dari 10 datuk adat dan  

112 masyarakat yang melakukan resepsi perkawinan dengan 

menggunakan adat Melayu yang diambil pada tahun 2018. 

Dikarenakan adanya datuk adat dan masyarakat yang melangsungkan 

resepsi perkawinan adat melayu tidak menetap di Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu maka populasi yang 

ditemukan di Desa Muara Musu sebanyak 102 Orang, yang terdiri dari 

6 datuk adat dan 96 masyarakat yang melakukan resepsi perkawinan 

adat melayu.
23

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan Karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
24

 Jumlah populasi yang sangat banyak 

maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% yaitu sebanyak 51 

orang yang terdiri dari 3 datuk adat dan 48 masyarakat yang 

melangsungkan resepsi perkawinan dengan menggunakan adat 

Melayu dengan teknik pengambilan data yaitu teknik purposive 

sampling. 

 

                                                             
23

Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, Wawancara, Dusun Sei. Mojai Desa Muara 

Musu Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 22 September  2018. 

 
24

Sugiyono, loc. cit. 
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4. Sumber Data 

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari: 

a. Data primer: adalah data yang diperoleh dari tokoh adat dan 

masyarakat yang melangsungkan resepsi perkawinan adat melayu 

Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, 

yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

b. Data sekunder: adalah data yang diperoleh dari literatur yang ada di 

perpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang 

terhadap masalah yang diteliti. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi: yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 

serta dibantu dengan panca indera lainnya.
25

 

b. Wawancara: yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada responden.
26

 Pertanyaan diajukan 

kepada tokoh adat dan masyarakat yang melangsungkan resepsi 

perkawinan adat Melayu. 

c. Angket: yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

sejumlah pertanyaan yang disertai denga alternatif jawaban kepada 

                                                             
25

Ibid, h. 142. 

 
26

Ibid. 
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responden.
27

 Daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada responden 

yang melangsungkan resepsi perkawinan adat Melayu. 

d. Studi Kepustakaan: yaitu dengan menghimpun informasi melalui 

buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan 

sumber lainnya. 

 

6. Teknik Analisi Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa data kualitatif yaitu 

analisa dengan jalan mengkualifikasikan data-data berdasarkan kategori-

kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data-

data diuraikan sedemikian rupa hingga diperoleh gambaran yang utuh 

tentang masalah yang diteliti. 

Adapun analisa kualitatif adalah menganalisa data-data yang 

terkumpul dengan mengedit dan ditabulasi dalam tabel sesuai dengan 

masalah penelitian, kemudian diberi persentase dan frekwensi untuk setiap 

kategori. 

 

7. Metode Penulisan 

a. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum, 

kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus. 

b. Induktif yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada hubungan 

dengan masalah yang diteliti dari khusus dan kemudian dari fakta-

fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum. 

                                                             
27

Ibid. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah 

pembaca dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka 

penulis membuat sistematika penulisan. Secara keseluruhan, penulisan 

penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-perbab diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN, bab ini membahas latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA MUARA MUSU 

KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN 

HULU, pada bab ini akan membahas tentang sejarah Desa 

Muara Musu, aspek Geografis dan demografi, aspek 

kesejahteraan masyarakat aspek penyelenggaraan pemerintah di 

Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan 

Hulu. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS RESEPSI PERKAWINAN ADAT 

MELAYU, pada bab ini penulis memaparkan tentang 

pengertian walimatul „ursy, dasar hukum walimatul „ursy, waktu 

pelaksanaan walimatul „ursy, syarat dan rukun walimatul „ursy, 

Hikmah walimatul „ursy, pengertian resepsi perkawinan adat 

Melayu, dasar hukum resepsi perkawinan adat Melayu, asal-usul 

resepsi perkawinan adat Melayu dan tujuan resepsi perkawinan 



18 

 

adat Melayu, pengertian „urf, dasar hukum „urf, syarat-syarat 

„urf, macam-macam „urf, perbenturan „urf dan kaidah-kaidah 

„urf.  

BAB IV : PEMBAHASAN, yang terdiri dari pelaksanaan resepsi 

perkawinan adat Melayu Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan pandangan hukum Islam 

mengenai resepsi perkawinan adat Melayu Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB V      : PENUTUP, bagian penutup berisi tentang kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang 

diperlukan dalam upaya kesempurnaan. 

DAFTAR PUSTAKA  

 


