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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk yang berakal.

Hal ini terlihat dari aturan-aturan kehidupan yang dibawa dan dicontohkan

langsung oleh Nabi saw  di dalam kesehariannya. Melalui ayat-ayat al-Qur’an dan

hadits-hadits yang sampai kepada kita, terlihat dan tergambar dengan jelas betapa

kehormatan merupakan hal penting yang harus dijaga.

Dalam kajian maqashid al-syari’ah, kehormatan merupakan salah satu dari

lima unsur pokok kehidupan yang harus dijaga. Lima unsur pokok kehidupan

yang disebut juga ushul al-khamsah atau daruriyat al-khams tersebut terdiri dari:1

1. Hifz al-din atau menjaga agama

2. Hifz al-nafs atau menjaga jiwa

3. Hifz al-‘aql atau menjaga akal

4. Hifz al-nasl atau menjaga keturunan atau kehormatan

5. Hifz al-mall atau menjaga harta

Hifz al-din atau menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan

ibadah-ibadah yang disyari’atkan oleh Allah. Karena ibadah-ibadah tersebut

disyariatkan dengan tujuan untuk memelihara agama. Salah satu contohnya adalah

shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi

1 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet.
ke-3,  h.



2

Agama, sehingga setiap hal yang menghalangi manusia dalam melaksanakan

shalat wajib dihilangkan atau dihindari.2

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara

terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik

berupa pembunuhan, maupun pelukaan.3 Untuk menjaga jiwa, Allah

mensyari’atkan hukum jinayah.4

Hifz al-‘aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat

menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena

secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir. Menjaga

akal merupakan salah satu tujuan dari hukum Allah dalam bidang muamalah dan

jinayah.5

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan atau kehormatan yaitu memelihara

kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus

agar terhindar dari peperangan diantara manusia. 6 Ketentuan atau syari’at Allah

yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syari’at

dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta  jinayah.

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari’atan

hukum di bidang muamalah dan jinayah. Menjaga harta adalah memelihara harta

dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Salah

satu cara menjaga harta adalah dengan mencari harta melalui jalan yang halal. 7

2 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, op. cit., h. 190
3 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, penerjemah: Saefullah Ma’sum dkk, (Jakarta:

Pustaka Firdaus, 2000), cet. ke-6, h. 549.
4 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, op. cit., h.193
5 Ibid.
6 Muhammad Abu Zahrah, op. cit., h. 551.
7 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid

1,  h. 131.



3

Kelima unsur pokok tersebut merupakan hal-hal yang asasi bagi manusia

yang harus dijaga demi mencapai tujuan pensyari’atan hukum, yaitu

kemaslahatan. Dengan adanya hukum yang disyari’atkan oleh Allah yang

bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia berarti Allah memberikan

perlindungan asasi bagi kehidupan manusia, bahkan di dalam pergaulan

sekalipun.8 Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa ketentuan atau syari’at

Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah

syari’at dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah.

Menjaga kehormatan ini dapat dilakukan dengan melakukan pernikahan untuk

menghindari perzinaan.9 Melakukan pernikahan merupakan salah satu contoh

menjaga kehormatan dalam tingkatan daruriyat.10

Sebagai salah satu jalan menjaga kehormatan, pernikahan menjadi bagian

penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan. Pernikahan merupakan salah

satu sunnah Nabi saw, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits: 11

8 . Ibid.
9 Menghindari atau menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti zina

merupakan salah satu tujuan agama Islam menyasir’atkan pernikahan. Disamping sebagai jalan
untuk melanjutkan keturunan yang dapat menyambung kehidupan umat manusia, menimbulkan
rasa cinta, kasih dan sayang dalam keluarga, menghormati sunnah Rasulullah, serta untuk
membersihkan keturunan atau nasab sehingga jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab
terhadap anak yang dilahirkan. Lihat Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang
Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke-3, h. 12-15

10 Tingkatan daruriyat adalah salah satu dari tiga pembagian maqashid syari’ah yang di
bagi menurut tingkatan kepentingannya dalam kehidupan manusia. Maqashid al-Daruriyat atau
tujuan primer adalah salah satu tujuan hukum yang harus ada demi adanya kehidupan manusia,
baik dalam hal agama maupun dalam hal kehidupan di dunia. Maqashid ini dimaksudkan untuk
memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia (daruriyat al-khams). Apabila tujuan primer
ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia. Tujuan primer
ini hanya tercapai apabila kelima unsur pokok kehidupan tersebut dapat dijaga. Pada tingkatan
selanjutnya dibawah  setelah maqashid al-daruriyat yaitu maqashid al-hajiyat, dan maqashid al-
tahsiniyat. Lihat T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, op. cit., h. 190.

11 Al-Ghazali, Kitab Adab al-Nikah. Terjemahan. Muhammad al-Baqir, Menyingkap
Hakikat Perkawinan. (Bandung: Karisma, 1989) cet. ke-2, h. 15-18.
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وِ  الطَّ ُحَمْيٍد ي ِ َأ ْبُن ُحَمْيُد َنا َ َ َأْخ َجْعَفٍر، ْبُن ُد ُمَحمَّ َنا َ َ َأْخ َم، َمْرَ ي ِ َأ ْبُن َسِعيُد َثَنا ُھَحدَّ َأنَّ ُل،

َثالَ  َجاَء َيُقوُل: َعْنُھ، ُھ اللَّ َ ِ َر َماِلٍك ْبَن َس َ َأ َعَلْيِھَسِمَع ُهللا َّ َص ِ ّ ِ النَّ َأْزَواِج ُبُيوِت َ ِإ ٍط ْ َر َثُة

 َ و َتَقالُّ ْم ُ َّ َكَأ وا ُ ِ ُأْخ ا َفَلمَّ َم، َوَسلَّ َعَلْيِھ ُهللا َّ َص ِ ّ ِ النَّ ِعَباَدِة َعْن ْسَأُلوَن َ َم، َوَأْيَنَوَسلَّ َفَقاُلوا: ا،

عَ  ُهللا َّ َص ِ ّ ِ النَّ ِمَن اَنْحُن َأمَّ ْم: ُ َأَحُد َقاَل َر، َتَأخَّ َوَما َذْنِبِھ ِمْن َم َتَقدَّ َما َلُھ ُغِفَر َقْد َم؟ َوَسلَّ َلْيِھ

َأْعَ  َأَنا آَخُر: َوَقاَل ُأْفِطُر، َوَال َر ْ الدَّ َأُصوُم َأَنا آَخُر: َوَقاَل َأَبًدا، ْيَل اللَّ ِّ ُأَص ي ِّ َفِإ َساَءَأَنا ِّ ال ُل ِ

َأتَ  َفَقاَل:َفَال ْم، ِ ْ ِإَل َم َوَسلَّ َعَلْيِھ ُهللا َّ َص ِھ اللَّ َرُسوُل َفَجاَء َأَبًدا، ُج َكَذا«َزوَّ ُقْلُتْم ِذيَن الَّ َأْنُتُم

َوَأْرُقُد، ِّ َوُأَص َوُأْفِطُر، َأُصوُم ِّ َلِك َلُھ، َوَأْتَقاُكْم ِھ ِللَّ َألَْخَشاُكْم ي ِّ ِإ ِھ َواللَّ َأَما ُجَوَكَذا، َوَأَتَزوَّ

ِّ ِم َس ْ َفَل ِ ُسنَّ َعْن َرِغَب َفَمْن َساَء، ِّ 12»ال

Artinya: “Sa’id Ibn Abi Maryam menyampaikan kepada kami, Muhammad
Ibn Ja’far memberitakan kepada kami, Humaid Ibn Abi Humaid al-Thawil
memberitakan kepada kami, bahwa ia mendengar Anas Ibn Malik ra
berkata: tiga orang laki-laki datang ke rumah Istri-istri Nabi saw untuk
menanyakan ibadah Nabi saw. Ketika diberitahu, seolah-olah mereka
merasa ibadah beliau terlalu sedikit. Mereka berkata, tidak mungkin kita
sama dengan Nabi saw. Dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang
telah diampuni oleh Allah swt. Salah seorang dari mereka kemudian
berkata, saya akan mengerjakan shalat sepanjang malam seumur hidup,
yang seorang lagi berkata, saya akan berpuasa setiap hari seumur hidup.
Dan yang satunya lagi berkata, saya akan menghindari perempuan dan tidak
akan menikah selamanya. Ketika Rasulullah saw datang, beliau bertanya,
apakah kalian yang tadi berkata begini dan begitu? Demi Allah, akulah
orang yang paling takut kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku
kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak, aku mengerakan shalat
malam juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci
sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.13

َعْبِد  َعْن ُعَماَرُة، ِ َث َحدَّ َقاَل: َْعَمُش، َثَنا َحدَّ ي، ِ َأ َثَنا َحدَّ ِغَياٍث، ْبِن َحْفِص ْبُن ُعَمُر َثَنا َحدَّ

َم  َدَخْلُت َقاَل: َد، َيِز ْبِن ْحَمِن َّالرَّ َص ِ ّ ِ النَّ َمَع ا ُكنَّ ِھ: اللَّ َعْبُد َفَقاَل ِھ، اللَّ َعْبِد َ َع َْسَوِد َو َعْلَقَمَة، َع

12 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo:
Dar Ibn al-Haitsam, 2004), cet. ke-1, h. 615.

13 Ibid.
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َم: َوَسلَّ َعَلْيِھ ُهللا َّ َص ِھ اللَّ َرُسوُل َلَنا َفَقاَل ًئا، ْ َش َنِجُد َال َشَباًبا َم َوَسلَّ َعَلْيِھ َمِن«ُهللا َباِب، الشَّ َمْعَشَر َيا

ِبالصَّ اْستَ  َفَعَلْيِھ ْسَتِطْع َ َلْم َوَمْن ِلْلَفْرِج، َوَأْحَصُن ِلْلَبَصِر َأَغضُّ ُھ َفِإنَّ ْج، وَّ َ َ َفْلَي الَباَءَة َلُھَطاَع ُھ َفِإنَّ ْوِم

14»ِوَجاءٌ 

Artinya: ‘Umar Ibn Hafsh ibn Ghiyats menyampaikan kepada kami,
Ayahku menyampaikan kepada kami, al-A’masy menyampaikan
kepada kami, ia berkata, ‘Umarah menyampaikan kepadaku,
dari ‘Abd al-Rahman Ibn Yazid, ia berkata, aku masuk bersama
‘Alqamah, dan َْسَوِد  َو kepada ‘Abdullah, maka ‘Abdullah
berkata, bahwa dahulu kami masih muda dan tidak memiliki
apa-apa kemudian Nabi saw bersabda kepada kami, wahai
pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka hendaklah ia
menikah, sebab pernikahan akan membuatnya lebih menjaga
pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa
tidak mammpu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu
mengurangi gelora syahwatnya.

Sedemikian pentingnya pernikahan tersebut, sehingga para ulama, pemikir

dan penulis  mengelompokkan pembahasan penikahan ke dalam sebuah ilmu

tersendiri yang dikenal dengan fiqh Munakahat. Di dalam fiqh munakahat

tersebut, dibahas berbagai hal terkait hubungan antara sesama manusia yang

berkaitan dengan penyaluran nafsu sayahwat dalam mendapaykan keturunan yang

sah.15 Di dalamnya dibahas berbagai hal terkait pernikahan seperti pinangan, akad

nikah, mahram, syarat dan rukun pernikahan, walimah, hingga pembahasan

mengenai putuskan pernikahan, serta berbagai pembahasan terkait masalah

kekeluargaan.

Salah satu masalah yang tidak lepas dari sorotan para ulama dalam fiqh

munakahat ini adalah masalah mahram. Hal ini dikarenakan mahram adalah hal

yang dapat menghalangi pernikahan antara dua orang dan menjadi larangan

14 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Bukhari, loc. cit.
15 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1, h. 15.
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pernikahan. Artinya, ada orang-orang tertentu yang dilarang untuk menikah

dikarenakan adanya hubungan mahram diantara mereka.

Adapun penyebab larangan dalam pernikahan dapat dibagi menjadi dua,

yaitu larangan pernikahan selamanya dan larangan pernikahan sementara. Adapun

sebab larangan pernikahan selamanya yang telah disepakati oleh para ulama ada

tiga, yaitu larangan menikah karena pertalian nasab dan karena hubungan

persusuan serta larangan menikah karena hubungan semenda atau mushaharah.

Sedangkan sebab larangan nikah yang tidak disepakati yaitu larangan karena zina

dan li’an.

Dalam larangan pernikahan sementara ada sembilan hal yang menjadi

penghalang yaitu, halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan

kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, sakit, iddah, talak tiga, dan halangan

peristrian.16 Kedua macam larangan pernikahan di atas ada dikarenakan adanya

dua macam mahram, yaitu mahram muabbad dan mahram muaqqat. Mahram

muabbad adalah mahram yang menyebabkan adanya larangan pernikahan untuk

selamanya, sedangkan mahram muaqqat atau mahram ghairu muabbad adalah

mahram yang menyebabkan larangan pernikahan untuk jangka waktu tertentu. 17

Berbeda dari aturan pernikahan dalam Islam di atas, di dalam masyarakat

Indonesia larangan menikah tidak hanya dengan orang-orang yang termasuk ke

dalam kelompok mahram muabbad dan mahram muaqqat saja. Di beberapa

wilayah  di Indonesia dapat ditemui adanya aturan larangan menikah dengan anak

saudara ibu atau anak saudara ayah.

16 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 103-104.
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Croup, 2009), cet. ke-3, h. 109-110.
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Hal ini tidak lepas dari sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang ada di

dalam masyarakat muslim Indonesia. Di mana, di dalam masyarakat Indonesia,

dikenal tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem matrilineal, patrilineal dan parental.

Sistem matrilineal merupakan sebuah sistem kekerabatan yang menarik

hubungan kekerabatan hanya melalui ibu atau orang-orang perempuan saja,

sehingga mengakibatkan semua kerabat ibunya termasuk dalam  hubungan

kekerabatan. Dalam aturan pernikahan, berlaku prinsip pernikahan yang

mengharuskan seseorang mencari pasangan hidupnya di dalam lingkungan

sosialnya sendiri, yang dikenal dengan endogami18.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masyarakat yang menggunakan

sistem matrilineal  adalah masyarakat adat Minangkabau. Yang mana dalam

aturan pernikahan, adanya larangan menikah dengan orang-orang yang satu suku.

Larangan pernikahan ini dikarenakan dalam masayarakat adat Minangkabau,

orang yang sesuku adalah bersaudara, karena masih dapat ditarik hubungan

kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya, mereka yang sesuku

sama-sama berada dalam satu rumah gadang.19

Adapun prinsip pernikahan yang endogami, dalam masyarakat adat

Minangkabau ditandai dengan larangan pernikahan dengan orang yang berasal

dari luar lingkungan adat masyarakat atau negeri tersebut.20

Kedua bentuk pernikahan tersebut berpengaruh kepada pemahaman

masyarakat muslim Minangkabau terhadap masalah mahram dan juga

berimplikasi pada larangan dalam pernikahan. Di dalam masyrakat adat

18 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3,
h. 301.

19 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cet. ke-1, h. 195.

20 Ibid.
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Minangkabau terdapat larangan menikahi perempuan yang masih memiliki

hubungan sesuku. Meskipun perempuan tersebut bukan mahramnya, anak

perempuan saudara perempuan ibu misalnya.

Pada masyarakat Minangkabau hal yang lebih diajurkan oleh adat mereka

adalah menikah dengan saudara bako, adapun yang dimaksud dengan saudara

bako adalah pernikahan dengan anak saudara laki-laki ibu atau dengan anak

saudara perempuan ayah. hal iniah yang dikenal dengan istilah “Pulang Kabako”.

Inilah pernikahan yang dianjurkan dalam adat Minangkabau sehingga melarang

terjadinya pernikahan dengan saudara sepupu lainnya yaitu anak dari saudara

perempuan ibu ataupun anak dari saudara laki-laki ayah. Baik pola ideal maupun

pola aktual, hubungan seseorang dengan saudara sepupunya adalah hubungan

yang terdekat setelah dengan saudara kandung. Di Minangkabau, saudara sepupu

yang dianggap paling dekat adalah saudara sepupu sanak ibu, yaitu saudara

sepupu yang terjadi karena ibu mereka bersaudara. Hubungan mereka sangat

dekat karena mereka masih dalam satu suku dan menurut adat tidak boleh saling

mengawini. Hubungan mereka sehari-hari bagaikan orang yang bersaudara

kandung, apalagi kalau mereka masih tinggal serumah atau berdekatan rumah.

Mereka hidup saling kasih-mengasihi dalam berbagai segi kehidupan.

Hubungan seorang anak dengan saudara sepupu yang berasal dari anak

saudara laki-laki ibu (mamak) tidak begitu dekat. Menurut adat mereka tidak

dianggap bersaudara, sehingga boleh saling mengawini. Bahkan perkawinan yang

ideal menurut adat Minangkabau adalah kawin dengan anak mamak, sehingga istri

mamak pun dipanggil mintuo (mertua), meskipun dia tidak menikah dengan anak

mamaknya
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Adapun latar belakang dari anjuran pernikahan dengan konsep pulang

kabako sebagaimana Wawancara penulis dengan Mamak adat suku Sikumbang

yaitu Datuak Rajo Pangulu:

”Bahwa aturan tentang perkawinan antara keluarga dekat seperti pulang
ka anak mamak (menikahi anak saudara laki-laki ibu) dan pulang kabako
(menikahi anak saudara perempuan bapak) merupakan upaya menjaga
kekerabatan dan garis keturunan pada masyarakat dan adat Minangkabau. serta
aturan tentang perkawinan pantang (perkawinan terlarang) seperti larangan
menikahi orang yang setali darah menurut garis ibu atau kawin sekaum yang
dalam hal ini termasuk kepada saudara sepupu (anak dari saudara ibu yang
perempuan), dilarang menurut adat karena akan merusak sistem adat dan
kerukunan sosial”.21

Jadi aturan perkawinan dalam Minangkabau terkesan berbeda dengan

aturan Islam, tetapi disisi lain untuk menjaga sistem kekerabatan adat dan

stabilitas sosial Minangkabau, bukankah Islam juga mengatur perkawinan untuk

memilihara sistem kekerabatan dan menghindari kepunahan.

Sedangkan di dalam hukum Islam aturan yang mengatur tentang orang

yang boleh dinikahi atau tidak dinamakan dengan istilah Mahram. Menurut

etimologi (bahasa) kata mahram berasa dari bahasa Arab yaitu al-Mahram yang

artinya diarang.22Sedangkan menurut kamus bahasa Melayu Nusantara mahram

mempunyai 2 pengertian yaitu (1) laki-laki dan perempuan yang diharamkan

kawin antara kedua-duanya disebabkan oeh keturunan, sesusuan dan

persemendaan. (2) orang laki-laki yang dianggap dapat menjaga dan melindungi

wanita yang melakukan ibadah haji atau umrah23. Menurut Terminology (Istilah)

mahram mempunyai dua pengertian yang pertama adaah wanita-wanita yang

21. Wawancara dengan Mamak Adat Suku Sikumbang, Datuak Rajo Pangulu, Lubuk
Basung, 15 Januari 2015.

22 Abdul Aziz Dahan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
1999), Jiid 3, h 1049

23. Tim Penyusun Kamus Bahasa Melayu Nusantara, Kamus Bahasa Meayu Nusantara (
Bandar Serir Begawan: Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunai, 2003), h. 1823
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haram dinikahi oleh seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara,

dan yang kedua adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunan pertalian

darah, sesusuan, perkawinan, dan haram dengan cara mengumpulkan.24 Mahram

ini dibagi pada dua bagian yaitu: haram selama-lamanya dan haram untuk

sementara. Sedangkan dalam Islam orang yang haram dinikahi karna nasabnya

sebagaimana yang tertuang daam surat an-Nisa’ ayat 23:






…

Artinya: “Diharamkan atas kamu ( mengawini) 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
lahir anak perempuan dari saudaramu yang perempuan” (QS.An-
Nisa:23).25

Dalam permasalahan ini tidak di temukan larangan menikah dengan

saudara sepupu, adapun yang dilarang dalam Islam adalah mengawini 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 lahir anak perempuan dari

saudaramu yang perempuan.

Dari sini dapat dilihat bagaimana pengaruh sistem kekeluargaan dalam

Masyarakat Minangkabau yang berlatar belakang mayoritas umat Muslim  dengan

konsep Pulang Kabako. Lalu bagaimanakah Islam memandang hal tersebut?

24. M. Abd. Mujieb Mabruri Thohah Syafi’ah, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: PT. Pustaka
Firdaus, 1994), h. 217

25Department Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu,2004), h. 82.
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Masalah inilah yang akan diteliti dalam penelitian yang berjudul “KONSEP

NIKAH SEPUPU DALAM PERPEKTIF ADAT MINANGKABAU DAN

HUKUM ISLAM  STUDI KASUS DI LUHAK AGAM LUBUK BASUNG

SUMATRA BARAT (ANTARA SYARI’AH DAN ADAT)”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam

pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah

problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Beranjak dari latar

belakang di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Anjuran pernikahan dalam adat Minangkabau.

2. Konsep Nikah Sepupu dalam adat minangkabau.

3. Peranan lembaga adat dalam konsep Nikah Sepupu.

4. Aturan hukum Islam tentang mahram.

C. Batasan Masalah

Berbicara mengenai orang yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi

dalam adat minangkabau akan ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Mulai

dari siapa saja orang-orang yang termasuk bako, kerabat yang mahram atau

bukan mahram, sesuku atau tidak sesuku, bagaimana terhadap saudara-saudara

sepupu yang lainnya, maka oleh karena itu di dalam penelitian ini masalah yang

akan diteliti terfokus pada hal pandangan hukum Islam mengenai konsep Nikah

Sepupu dalam adat Minangkabau. Untuk memperoleh hasil yang ter cover dari

penelitian ini, mengingat spectrumnya cukup luas penulis tidak akan meneliti
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seluruh Luhak yang ter cover oleh wilayah kultural traditional Minangkabau,

tetapi penulis hanya meneliti luhak Agam di Lubuk Basung kab. Agam Sumatra

Barat, mengingat di daerah ini penulis mengamati terjadinya kasuistik anjuran

untuk konsep pernikahan pulang kabako oleh para niniak mamak dan datuak adat

setempat. Dan dari luhak ini diharapkan bisa memperoleh gambaran umum

seputar konsep Nikah Sepupu pada adat minangkabau.

D. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan beberapa

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Pengertian Bako Dalam Pandangan Adat Minangkabau?

2. Bagaimana Pandangan Adat Minangkabau Pada Saudara Sepupu Yang Bukan

Bako?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Nikah Sepupu Adat

Minangkabau?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan

penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana konsep pulang kabako dalam pandangan adat

Minangkabau.

2. Mengetahui bagaimana pandangan adat Minangkabau terhadap saudara

sepupu yang bukan Bako.

3. Mengetahui bagaimana pandangan Islam Terhadap Konsep Nikah Sepupu Di

Lubuk Basung Kab. Agam Sumatera Barat.

Adapun kegunaan utama dari hasil penelitian ini yaitu:
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1. Untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir penulis,

terutama di bidang kajian fikih dan ilmu hukum yang saat ini sedang penulis

geluti.

2. Sebagai sebuah karya ilmiah dan menjadi sumbangan pemikiran dan

diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di

masyarakat.

3. Penelitian ini juga berguna  sebagai literatur bacaan bagi para pembaca dalam

kajian fiqih dan ilmu hukum, serta mencari ridha Allah SWT.

4. Sebagai memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Syari’ah

pada Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

5. Bagi masyarakat luas diharapkan dengan hasil tulisan ini akan memberi

kesadaran bahwa Islam memliki aturan hukum yang jelas mengenai konsep

batasan mahram dalam hubungan kekeluargaan di Indonesia.

F. Tinjauan Kepustakaan

Konsep Nikah sepupu merupakan kajian yang berkaitan dengan

perkawinan yang membahas anjuran orang  untuk dinikahi atau tidak dianjurkan

untuk dinikahi, dimana kajian seperti ini dalam hukum Islam dikenal dengan

kajian tentang mahram. Mahram merupakan sebuah bahasan yang tidak pernah

kering untuk terus digali dan dikaji, namun demikian hingga saat ini penulis

belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama dengan judul yang akan

penulis teliti. Sehingga dapat dipastikan penelitian ini adalah murni hasil kerja

peneliti dan jauh dari tindakan plagiat.
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Adapun buku dan karya ilmiyah yang telah membahas dan mirip dengan

judul yang penulis teliti ini diantara nya:

1. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam

Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, 1984, cet. ke-1.

buku ini memiliki kesamaan dengan dengan tulisan yang penulis buat yaitu

sama-sama meneliti dalam lingkungan adat Minangkabau, akan tetapi

permasalahan yang penulis angkat sangat jauh berbeda dimana buku ini

meneliti permasalahan hukum kewarisan sedang penulis mengangkat hal

konsep anjuran perkawinan dalam adat Minangkabau.

2. Skripsi Ali Imran, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah

Perkawinan Adat Minangkabaudi Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Kabupaten Agam Sumatera Barat, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, Jakarta. 2008. Karya tulis berupa skripsi ini memiiki

kesamaan dengan tulisan yang sedang penulis buat yaitu sama-sama

meninjau perkawinan adat Minangkabau akan tetapi perbedaannya sangat

jelas, dimana Tulisan berupa skripsi ini membahas pelaksanaan Walimah

di salah satu daerah di Minangkabau sedang penulis meneliti konsep

anjuran perkawinan dalam adat Minangkabau.

G. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dari penelitian penulis yang mengkaji tentang “Konsep

Pulang Kabako Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam” memiliki

pengertian:

1. Konsep.
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Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang

dipahami. Aristoteles dalam "The classical theory of concepts" menyatakan

bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan

ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau

gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep

dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai

macam kharakteristik26

2. Pulang Kabako.

Menikah dengan saudara bako, adapun yang dimaksud dengan saudara

bako adalah pernikahan dengan anak saudara laki-laki ibu atau dengan anak

saudara perempuan ayah. hal inilah yang dikenal dengan istilah “Pulang Kabako”.

3. Adat Minangkabau

Adat memiki arti yang lazim diturut dilakukan sejak dahulu kala dengan

kata lain dimaknai dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan.27 Secara istilah

adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu

masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi

masyarakat pendukungnya. Sedangkan Minangkabau adalah nama suku atau etnik

yang ada di Nusantara yaitu bagian barat Pulau Sumatra.28

4. Perspektif

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perspektif dimaknai cara

melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang dapat

26 Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa .Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.
2008. hal. 89

27 Ibid.,
28 . Ibid
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diihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya). dan juga

dimaknai dengan pandangan atau sudut pandang.29

5. Hukum Islam

Hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah fiqh memiiki arti, Menurut

Bahasa Fiqh Berarti faham atau tahu. Menurut istilah, fiqh berarti ilmu yang

menerangkan tentang hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan amal

perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dali tafsil (jelas).Orang yang

mendalami fiqh disebut dengan faqih. Jama’nya adalah fuqaha, yakni orang-orang

yang mendalami fiqh.30

H. Kerangka Teoritis

Seperti telah disinggung diatas, perkawinan yang ideal menurut orang

Minangkabau adalah perkawinan awak samo awak (sesama kita) yang dikenal

dengan istilah endogami, atau disebut juga perkawinan dalam nagari. Perkawinan

awak samo awak maksudnya perkawinan yang dilangsung antara lelaki suku

Minangkabau dengan perempuan sesama suku bangsa Minangkabau, atau

sebaliknya. Perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga

terdekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini sering

disebut “pulang ka mamak” atau “pulang kabako”. Pulang ka mamak artinya

mengawini anak mamak (anak dari saudara perempuan ayah).

Kata mahram berarti yang dilarang, yaitu wanita-wanita yang haram

dinikahi seorang laki-laki baik selamanya maupun sementara.31 Adapun nash yang

29. Ibid.
30.   Satria Efendi, Ushul Fiqh, ( Jakarta: Kencana, 2005) H. 4. Cet ke-1.
31 Ed. Abdul Azis Dahlan, et. al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van

Hoeve, 1999), Cet. ke-3, h. 1049.
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menjadi dasar bagi mahram, yaitu firman Allah SWT di dalam surat al-Nisa’, ayat

23 dan 24:



























































Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
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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; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; 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); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.32

(an-Nisa’:23)
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri
yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah
kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu
yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan
mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.33 (an-Nisa’:24)

Hadits Nabi SAW:

ِ ْبُن یُوُسَف، أَْخبََرنَا ثَنَا َعْبُد هللاَّ نَاِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ َحدَّ َمالٌِك، َعْن أَبِي الزِّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ُ َعْنھُ: أَنَّ َرُسوَل هللاَّ الَ یُْجَمُع بَْیَن الَمْرأَِة «َرِضَي هللاَّ

تِھَا، َوالَ بَْیَن الَمْرأَِة َوَخالَتِھَا 34«َوَعمَّ

Artinya: ‘Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik

mengabarkan pada kami, dari Abi al-Zinad, dari al-A’raj, dari Abi

Hurairah ra: bahwasanya Rasulullah saw berkata: Janganlah kamu

mengumpulkan (dalam pernikahan) perempuan dengan bibinya (dari pihak

ayah) dan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu).

32 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (tt: Maghfirah, th), h. 81 .
33 Ibid.
34 Abu ‘Abdullah ibn Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Qahirah: Dar Ibn al-

Hisyam, 2004), cet. ke-1,  kitab Nikah, hadits no. 5109, h. 620.
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ثَنَا یَْحیَى ْبُن یَْحیَى، قَاَل: قََرْأُت َعلَى مَ  الٍِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَبِي بَْكٍر، َعْن َعْمَرةَ، َحدَّ

أَنَّ َعائَِشةَ، أَْخبََرْتھَا، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكاَن ِعْنَدھَا، َوإِنَّھَا َسِمَعْت 

: یَا َرُسوَل هللاِ، ھََذا َرُجٌل َصْوَت َرُجٍل یَْستَأِْذُن فِي بَْیِت َحْفَصةَ، قَالَْت َعائَِشةُ: فَقُْلتُ 

لَِعمِّ َحْفَصةَ -» أَُراهُ فَُالنًا«یَْستَأِْذُن فِي بَْیتَِك، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: 

َضاَعِة  ھَا ِمنَ -فَقَالَْت َعائَِشةُ: یَا َرُسوَل هللاِ، لَْو َكاَن فَُالٌن َحیًّا -ِمَن الرَّ َضاَعِة لَِعمِّ الرَّ

؟ قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: - ُم َما «َدَخَل َعلَيَّ َضاَعةَ تَُحرِّ نََعْم، إِنَّ الرَّ

ُم اْلِوَالَدةُ  35«تَُحرِّ

Artinya: “Yahya ibn Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku
membacakan kepada Malik, dari ‘Abdillah ibn Abi Bakr, dari
‘Amrah, bahwasanya ‘Aisyah mengabarkan, ketika Rasulullah
saw bersamanya, dan ketika ia mendengar suara laki-laki meminta
izin untuk memasuki rumah Hafsah, ‘Aisyah berkata: aku berkata:
Ya Rasulallah, laki-laki itu meminta izin memasuki rumahmu,
maka Rasulullah saw bersabda: aku lihat dia adalah si fulan -
paman sesusuan Hafsah- maka ‘Aisyah berkata: ya Rasulullah,
seandainya fulan -paman sesusuan ‘Aisyah- masih hidup,
bolehkan ia masuk ke rumahku? Rasulullah saw bersabda: ya,
sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh
hubungan kelahiran (darah).

ثَنَا قُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیدٍ  ُد ْبُن ُرْمح، أَْخبََرنَا اللَّْیُث، َعْن یَِزیَد َحدَّ ، َحدَّثَنَا لَْیٌث، ح وَحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ھَا ِمَن  ْبِن أَبِي َحبِیٍب، َعْن ِعَراٍك، َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعائَِشةَ، أَنَّھَا أَْخبََرْتھُ: أَنَّ َعمَّ

َضاَعِة یَُسمَّى أَْفلََح. اْستَأَْذَن َعلَْیھَا فَ  َحَجبَْتھُ، فَأَْخبََرْت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیھِ الرَّ

َضاَعِة َما یَْحُرُم ِمَن النََّسبِ «َوَسلََّم. فَقَاَل لَھَا:  36«َال تَْحتَِجبِي ِمْنھُ، فَإِنَّھُ یَْحُرُم ِمَن الرَّ

Artinya: Qutaibah ibn Sa’id menyampaikan kepada kami, Laits
menyampaikan kepada kami, dan Muhammad ibn Rumha
menyampaikan kepada kami, al-Laits mengabarkan kepada
kami, dari Yazid ibn Abi Habib, dari ‘Irak, dari ‘Urwah, dari
‘Aisyah, ia mengabarkan bahwa pamannya sesusuan yang
bernama Aflah meminta izin kepadanya untuk masuk, namun ia
melarangnya masuk, kemudian ia mengabarkan hal ini kepada
Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw bersabda: janganlah kamu
melarangnya masuk, karena susuan mengharamkan apa yang
diharamkan oleh hubungan nasab.

35 Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
2000), kitab al-Ridha’, hadits ke-1, no.1444, h. 544.

36 Ibid.,  kitab al-Ridha’, hadits ke-9, no. 1445, h. 545.
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Dari beberapa ayat dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa

perempuan yang menjadi mahram bagi seorang laki-laki ada tiga jenis, yaitu:

Pertama, mahram karena nasab, ada tujuh, yaitu: para ibu, anak

perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan

ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.

Mereka semua itu adalah mahram untuk selamanya dan tidak halal menikahi

mereka sampai kapanpun.

Kedua, mahram karena susuan, ada tujuh sebagaimana mahram karena

nasab. Mereka yaitu: ibu susuan, anak perempuan susuan, saudara perempuan

susuan, bibi susuan dari pihak ibu dan ayah, anak perempuan saudara laki-laki

susuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan susuan.

Ketiga, mahram karena adanya hubungan perkawinan, yaitu: istri ayah,

dan terus ke atas (istri kakek), istri anak laki-laki dan terus ke bawah (istri cucu),

ibu istri dan terus ke atas (nenek istri), anak perempuan istri dan terus ke bawah

(anak perempuan anak istri).

Adapun orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok mahram ghairu

muabbad yaitu: 37

1. Saudara perempuan istri, sehingga bagi seorang perempuan haram

hukumnya menikah dengan suami saudara perempuan atau suami bibi.

2. Perempuan yang ditalaq tiga. Ini berarti ketika perempuan tersebut telah di

talaq tiga, maka ia haram menikahi bekas suaminya sebelum ia dinikahi

oleh laki-laki lain.

37 Ibn Rusd al-Qurthubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, juz 1, kitab
Nikah, h. 366-373.
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3. Perempuan yang bersuami. Seorang perempuan yang telah bersuami

haram menikah denga laki-laki manapun.

4. Perempuan yang akan dinikahi sebagai istri yang kelima (poligami di luar

batas). Seorang perempuan haram menikah dengan laki-laki yang telah

memiliki istri empat orang.

5. Perempuan non Muslim. Sehingga bagi seorang perempuan, haram

baginya menikahi laki-laki non Muslim.

6. Perempuan yang sedang berihram. Sebaliknya jika ia perempuan, maka ia

tidak boleh menikah dengan laki-laki yang sedang berihram.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari langkah-

langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang

berlokasi di Lubuk Basung Kab. Agam. Sumatra Barat. Penelitian ini

diaksanakan di derah ini di karenakan pembahasan konsep Nikah Sepupu

bisa dikaji di daerah ini yang merupakan bagian dari daerah kultural

Minangkabau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah para pemangku adat dalam kepengurusan

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Basung, Kab. Agam. Sumatera

Barat.
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b. Objek penelitian adalah konsep Nikah Sepupu Dalam Adat

Minangkabau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari Para datuk di Lubuk Basung

dan pemangku adat Lubuk Basung, Kab. Agam. Sumatra Barat. Dalam

pengambilan sampel menggunakan teknik “Purposive Samplin” dengan

jumlah samplenya sebanyak 10 orang.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam penelitian,

penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, adalah data tentang konsep Nikah Sepupu yang diperoleh

dari hasil angket dan wawancara dari pemangku adat  dalam

kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) lubuk Basung, Kab.

Agam. Sumatra Barat.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi

pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka,

metode yang penulis gunakan adalah :

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi

penelitian terhadap objek kajian.

b. Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan

kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) lubuk Basung, Kab.
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Agam. Sumatra Barat dan para niniak mamak dan tokoh masyarakat

setempat.

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

permasalaha yang diteliti. Adapun buku yang menjadi rujukan adalah

buku-buku yang mengkaji mengenai konsep pulang kabako seperti

buku karangan Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan

Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, karangan Mursal Esten,

Minangkabau Tradisi dan Perubahan, Dt, M. Rajo Penghulu Rasjid

Manggis., Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya dan juga buku

fiqih Islam yang membahasa tentang mahram.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau kepustakaan)

terkumpul, langkah awal adalah memilah-milah data tersebut. Langkah

berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan metode

Kualitatif.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga metode

penulisan yaitu :

a. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah yang bersifat umum

untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.

b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil

suatu kesimpulan yang bersifat umum.
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c. Deskriptif yaitu dengan acara mengumpulkan data-data lalu

dianalisa sehingga dapat disusun dengan kebutuhan yang

diperlukan dalam penelitian ini.

8. Teknik Penulisan

Untuk menyajikan dan penulisan, laporan penelitian ini

menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menyajikan data-data yang

didapat dengan apa adanya disertai dengan tafsiran dan analisa dari

peneliti.

J. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka

penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah,

Identifikasi Masalah, batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan

dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjeasan istilah,

kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II, di dalam bab ini dibahas mengenai Adat dan Islam di

Minangkabau yang diantaranya membahas tentang: Riwayat Ringkas

Tentang Minangkabau, Batas Dan Wilayah Kultural Minangkabau,

Adat Istiadat Minangkabau, Hubungan Kekerabatan Minangkabau,

Agama dan Kepercayaan Pra Islam, dan Masuknya Islam di

Minangkabau.

3. Bab III, bab ini berisikan tinjauan umum tentang Mahram dan

perkawinan dalam adat Minangkabau yaitu meliputi: Pengertian

Mahram, Dasar hukum mahram, pembagian mahram, mahram
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menurut undang-undang, perkawinan dalam adat Minangkabau,

Sekilas tentang induk bako dan anak pisang.

4. Bab IV, bab ini berisi analisis Konsep Nikah Sepupu adat

Minangkabau dalam Perpektif hukum Islam.

5. Bab V, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis

ilmiah yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.


