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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini meneliti dan membahas permasalahan tentang pelaksanaan 

denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam. Adapun 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  

Mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah di 

Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,dan mengetahui 

tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat  pembatalan pertunangan.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research) yang berlokasi di 

Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Adapun yang 

menjadi poulasi dalam penelitian ini adalah para Tokoh Adat 2 orang, tokoh 

agama 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, dan yang berkaitan langsung dengan 

masalah 4 orang, dengan mengambil sampletotal sampling.  

 Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data 

primer yakni data yang diproleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dengan data yang diproleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat 

Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Data skunder 

diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah 

dalam skripsi ini.  

Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan dekskriptif 

kualitatif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum 

kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa 

untuk diambil kesimpulan.  

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa:  

Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan yang terjadi pada 

masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini 

merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan 

disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan tanda 

dan denda sebesar nilai tanda tersebut, bentuk pengembilan dan denda dapat 

berupa uang semua atau tanda dikembalikan ditambah uang senilai tanda, 

pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan tanda hangus, pembatalan 

dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang 

selingkuh maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah 

membatalkan secara sepihak.  

Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan 

dilihat dari segi keadaan sfinansial dan hak syar‟i pembatalan denda ini 

termasuk„urf shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika 

memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan 

menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan, maka menjadi „urf fasid. 

Dari segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang 

membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi 

„urf shahih jika tujuan  mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua 

menjadi „urf fasid jikamenjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan.  

Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya 

tanda sesuai dengan hukum islam dan termasuk dalam urf shahih. Pembatalan dari 



 

ii 

pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenankan 

denda bagi pihak wanita dan tanda  tersebut tidak boleh diminta kembali oleh 

pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi „urf 

shahih, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib 

membayar dan menjadi „urf fasid. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki 

karena kesalahan pihak wanita, denda tanda menjadi „urf shahih karena pihak 

wanita dianggap membatalkan sepihak, dan menjadi „urf fasid jika pihak laki-laki 

meminta dendasekaligus ganti rugi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai dasar 

yang kuat bagi kehidupan manusia karena pernikahan memiliki nilai yang 

tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Pernikahan 

merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki 

dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban 

antara keduanya.
1
 

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari 

penyimpangan, Allah telah memberi syariat dan hukum-hukum islam agar 

dilaksanakan manusia dengan baik.
2
 Bilamana dalam hati terselip niat 

mengikuti perintahnya, mengikuti seruan dan pedomannya, maka kaki dan 

hati sudah diatas jalur ibadah, termasuk di dalamnya segala apa-apa yang 

dilakukan dalam pernikahan bahkan meramas jari jemari istripun diganjar 

dengan pahala yang tak terhingga, apalagi bekerja untuk anak istri, pahala itu 

melimpah ruah menyelimuti keluarga sakina itu.
3
 

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas 

pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki 

                                                             
1
 Moh Saifullah Al Aziz S, Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam 

Dengan Berbagai Permasalahannya, ( Surabaya : Terbit Terang, 2005), h. 473. 

 
2
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih 

Munakahat,Khitbah, Nikah dan Talak,(Jakarta: AMZAH, 2015), h.39. 

 
3
 Fatihuddin abul Yasin, Risalah Hukum Nikah,(Surabaya:Terbit Terang,2006),h. 13. 
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tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikolgis, dan agama.
4
 

Namun naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu 

mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya.  

Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi dengan rasa gelisah yang 

berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik bagi 

pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.
5
 Pernikahan 

merupakan sarana terbaik  untuk menyalurkan naluri seksual manusia dan 

membentuk keluarga yang bahagia.
6
 Pernikahan dapat menjauhkan manusia 

dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, 

dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah Subhana wa Ata‟ala. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-rum (30): 21: 

                         

                   

Artinya :  dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supayakamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada apa yang demikian itu 

benar-benar tedapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. 

Ar-rum: 21). 
 

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara laki-laki dan 

perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan 

yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam.
7
 Dengan 

                                                             
4
 Ibid,  

 
5
Tihami dan Sohari Sahrani,Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT  

RajaGrafindo Persada,2010), h.19 

 
6
 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 

2010) h.56.  
7
 Moh. Rifa‟i, Ilmu Fikih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra,1978) h.453 
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disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan 

fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis 

keturunan. Disamping itu, para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas 

nafsu laki-lai yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk 

rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, 

sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah 

yang akan mendapatkan keridhoan dari Allah Subhana wa ata‟ala dan 

pernikahan yang di inginkan dalam Islam.
8
 

Pernikahan juga dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan 

jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial 

dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat islam.
9
 Dengan 

demikian Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan 

antara pria dan wanita dengan jalan ta‟aruf atau perkenalan. Setelah bertemu 

dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk mengenal kepribadian, latar 

belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah 

pihak.  

Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan 

Allah Subhana wa Ata‟ala, artinya tidak terjerumus pada prilaku yang tidak di 

ridhoi oleh Allah Subhana wa Ata‟ala. Bila diantara mereka berdua terdapat 

kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga 

masing-masing dengan melanjutkan tahap khitbah, yakni melamar atau proses 

peminangan. 

                                                                                                                                                                       
 
8
 Sayyid Sabiq,Op.Cit,h.198 

 
9
 Ibid, h.207 
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Kata peminangan berasal dari kata “pinang” meminangnya (kata 

kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab di 

sebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta 

wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut 

terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya 

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang 

laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya. 

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum 

ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan 

didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta 

kesadaran masing-masing pihak. 

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

1. Tidak dalam pinangan orang lain. 

2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara‟ yang 

melarang dilangsungkannya pernikahan. 

3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj‟i. 

4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba‟in, hendaklah 

meminang dengan cara sirry (tidak terang–terangan). 

Pada umumnya, khitbah disertai dengan pemberian cendera mata atau 

hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tujuan 

membuktikan keseriusan pihak laki-laki untuk melanjutkan kejenjang 

pernikahan. Sudah menjadi tradisi dimana pihak perempuan menerima 

pemberian sebentuk cincin emas dari pihak laki-laki sebagai ikatan resmi 
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sebelum berlangsungnya pernikahan, pemberian cincin tersebut merupakan 

pemberian yang di landaskan atas keridhoan tidak di tetapkan harganya, sesuai 

dengan kemampuan pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan, 

pemberian tersebut sebagai hadiah karena merasa bersyukur sudah diterima 

lamarannya oleh pihak perempuan, serta pengikat resmi sebuah ikatan 

pertunangan, dan pemberian tersebut bertujuan untuk membuktikan keseriusan 

dari pihak laki-laki dan dapat di pegang janji ini oleh pihak perempuan. 

Tanda cincin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan juga bisa dikatakan sebagai Dhaman (jaminan), dalam kamus 

istilah Fikih, al-dhaman diartikan menanggung atau penanggungan terhadap 

sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana 

padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat 

bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut.
10

 

Mengenai hadiah, ia tidak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh 

dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, 

karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik dari 

apa yang telah diberikan kepadanya sejak dia menerimanya. Dia berhak 

mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya.  

Pengembalian hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan atas 

hak milik yang tanpa disertai dengan keridhoan pemiliknya, hal itu merupakan 

perbuatan batil dalam Islam. Tapi jika hibah diberikan dalam rangka 

mengharapkan balasan dari penerima, dan orang yang menerima itu belum 

melaksanakan apa yang diminta, maka orang yang memberi berhak untuk 

                                                             
10

 M. Abdul Mudijeb, et.al, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), 148 
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mengambil hibah yang telah diberikan, dalam keadaan seperti ini, orang yang 

memberi berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia 

memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan 

tidak terlaksana, maka laki-laki berhak mengambil hadiah yang telah 

diberikannya. 

Oleh sebab itu larangan mengambil kembali hadiah atau hibah yang 

sudah diberikan kepada pihak yang diberi hibah ini berlaku secara umum, 

sedangkan hadiah atau hibah yang diberikan kepada si penerima hibah dimasa 

pertunangan, itu ia memberi dengan tujuan hanya untuk menikahi perempuan 

tersebut.   

Di daerah Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten 

Kampar, bahwa masa peminangan si lelaki memberikan hadiah atau hibah 

yang berbentuk cendera mata atau tanda seperti 1 gram emas dengan harga 

1.700 (satu juta tujuh ratus) atau bahkan lebih, dengan tujuan keseriusannya 

hingga sampai waktu pernikahan. Jika dalam masa pertunangan si lelaki 

membatalkan pertunangan tersebut, itu dilakukan pihak laki-laki maka ia tidak 

berhak meminta kembali sedikitpun dan barang yang diberikan itu menjadi 

hangus. Akan tetapi jika pembatalan itu dari pihak perempuan maka si 

perempuan harus mengembalikan hadiah atau barang yang telah diterimanya, 

dan membayar denda 2 kali lipat dari yang ia terima. .
   

Dalam pembatalan khitbah di Kelurahan Pulau, pihak mempelai 

perempuan datang secara langsung ke tempat pihak laki-laki untuk 
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membicarakan pembatalan tersebut, baik  dilakukan   secara  langsung  oleh  

orang  tua  atau  wali,  melalui perwakilan atau kedua-duanya yaitu orang 

tua atau wali dengan tokoh adat setempat. Pokok pembicaraan   yaitu 

mengenai pegembalian barang atau sanksi  tersebut, dengan seberapa jumlah 

yang telah ditetapkan 

Bardaarkan uraian di atas penulis tertarik ingin mengkaji dan meneliti 

lebih jauh yang akan dimuat dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN 

KHITBAH DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT 

KELURAHAN PULAU KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN 

KAMPAR. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas 

maka penulis membatasi penulisan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap  Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat 

Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”, namun 

karena keterbatasan waktu, maka permasalahan yang diteliti hanya 

memfokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan sanksi bagi 

perempuan yang membatalkan pertunangan pada tahun 2018-2020. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah dalam tradisi 

perkawinan masyarakat adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar? 
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2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap  sanksi pembatalan Khitbah 

dalam tradisi perkawinan masyarakat adat Kelurahan Pulau Kecamatan 

Bangkinang Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembatalan Khitbah dalam tradisi 

perkawinan masyarakat adat Kelurahan pulau Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sanksi 

pembatalan khitbah dalam tradisi perkawinan masyarakat Adat 

Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan pada program (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah pada Universitas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

b. Kegunaan utama adalah dari hasil penelitian ini yaitu untuk mencapai 

ridho Allah Subhana wa ata‟ala dan untuk menambah ilmu serta 

memperluas wawasan. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan 

melatih serta mengaplikasikan pengembangan disiplin  ilmu yang 

dipelajari penulis selama dibangku perkuliahan. 



9 

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang penulis lakukan di 

Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yakni 

pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah dalam tradisi perkawinan 

masyarakat adat Kelurahan pulau di tinjau menurut hukum Islam. Adapun 

alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena lokasi 

ini adalah tempat tinggal penulis sendiri. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pelaksaan sanksi pembatalan khitbah 

dalam tradisi perkawinan masyarakat adat kelurahan Pulau Kecamatan 

Bangkinang Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah pihak masyarakat yang ada di kelurahan Pulau 

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, 

gejala benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek 

penelitian.
11

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

para tokoh adat Melayu Kelurahan Pulau 2 orang, tokoh Agama 2 orang, 

tokoh masyarakat 2 orang dan yang berkaitan langsung dengan kasus 4  

orang, adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total 

                                                             
11

 Mahmud, Metode Penelitian pendidikan,  (Bandung: CV. Pustaka Setia,2011), cet. Ke-

1, h.154 
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sampling yaitu seluruh jumlah populasi yang ada sebanyak 10 orang yang 

dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan 

penelitian. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara 

langsung dengan masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bacaan 

perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian 

tersebut. adapun bahan data sekunder pada penelitian ini adalah seperti 

kitab-kitab fikih,dan kita-kitab lain yang berkaitan dan permasalahan 

yang diteliti seperti Fikih Munakahat,Khitbah, Nikah dan Talak. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan 

permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian 

yang ditemukan di lapangan. Observasi  yang dilakukan penelitian 

dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat 

peristiwa dan ikut serta dalam acara pertunangan tersebut. 
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b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 

data. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya 

jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan 

pernikahan, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan 

diteliti. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan dan pengambilan data 

melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau 

institusi. Dokumen ini diperlukan untuk mendukung kelengkapan data 

yang lain agar  menjadi lengkap dalam penulisan penelitian ini. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisi data penulis menggunakan metode deskriptif 

analitil, yang mengelompokkan data yang terkumpul melalui obesrvasi 

dan wawancara sesuai dengan kategori yang telah di tentukan kemudian 

antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan, serta dianalisa 

melalui pendekatan teori dan pendapat. 

7. Metode Penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran 

terhadap penelitian. 
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b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat 

diambil kesimpulan secara khusus. 

c. Induktif yaitu mengungkapkan data khusus yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat di 

ambil kesimpulan umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian 

ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Di dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum lokasi 

penelitian, sekilas tentang  desa  Pulau Irian, yang meliputi 

geografis dan demografis, pendidikan, kondisi keagamaan, 

ekonomi, kondisi sosial dan budaya. 

 BAB III   TINJAUAN TEORITIS 

Pada bab ini membahas tentang pernikahan dalam Islam, meliputi: 

pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, juga 

membahas tantang tinjauan umum tentang tunangan (khitbah), 
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pengertian tunangan, syarat khitbah,  wanita yang tidak boleh di 

khitbah, melihat tunangan, batasan pergaulan pada saat tunangan, 

hikmah disyariatkan khitbah. Pada bab ini juga membahas masalah 

pembatalan tunangan, batasan kebolehan dalam membatalkan 

pertunangan, akibat pembatalan pertunangan dan akibat buruk 

yang ditimbulkan dari pembatalan tunangan, Urf adat kebiasaan 

BAB IV   HASIL PENELITIAN 

 Terdiri dari pembahasan tentang  pelaksanaan sanksi pembatalan 

Khitbah dalam tradisi perkawinan masyarakat adat Kelurahan 

Pulau Irian Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan tinjauan hukum 

Islam mengenai pelaksanaan sanksi pembatalan Khitbah dalam 

tradisi perkawinan masyarakat adat Kelurahan Pulau Irian Kec. 

Bangkinang Kab. Kampar 

BAB V   PENUTUP 

 Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran dari penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan dihadapi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kelurahan Pulau 

Sebelum membicarakan tentang geogarfis daerah, perlu disinggung di 

sini sejarah Kelurahan Pulau yang merupakan salah satu Kelurahan yang 

terangkum dalam wilayah Kecamatan Bangkinang (dulu dikenal dengan nama 

Bankinang Seberang ). Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, nama 

Pulau menurut cerita turun-temurun dari nenek moyang di Kelurahan Pulau di 

ambil didasarkan pada situasi, kondisi dan lokasi di mana desa  berada, yakni  

dikelilingi oleh sungai Kampar, sungai aliran Uwai dan teluk-teluk kecil 

lainnya. 

Zaman penjajahan dulu banyak para pendatang dari daerah lain yang 

melarikan diri membawa keluarga mereka ke desa Pulau ini untuk 

menghindari dan menyelamatkan diri dari  penjajahan, lama-kelamaan mereka 

menjadi penduduk tetap (menetap) sehingga berkembanglah suku-suku serta 

adat istiadat masyarakat di desa Pulau ini, tetapi tentunya tidak 

menghilangkan adat istiadat masyarakat setempat (local) yang dulunya di 

kenal sebagai penduduk asli kota Bangkinang.
12

 

Mencermati hal itu, maka pada tahun 1990 pemerintahan daerah 

membangun sebuah jembatan yang terletak di Desa Pulau Lawas untuk 

menghubungkan antara Bangkinang Kota dan Bangkinang seberang. 

Selanjutnya pada tahun 1995 dibangun sebuah PLTA yang terletak di Koto 

                                                             
12

 Sumber data, kantor Lurah, Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 
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Panjang untuk menampung air, sehingga mengurangi bencana banjir yang 

hampir setiap  tahun melanda desa Pulau. Dan pada tahun yang sama, 

masyarakat mulai membangun rumah yang terbuat dari semen atau batu 

(rumah), karena dulunya rumah di desa  Pulau kebanyakan rumah panggung 

untuk menghindari banjir. 

Perkembangan selanjutnya desa  Pulau secara administrasi resmi 

menjadi sebuah Kelurahan di lingkup wilayah Kecamatan Bangkinang yang 

memiliki nama wilayah seperti Lingkungan (LK), Dusun (Dsn), RT, RW dan 

mempunyai adat istiadat sendiri yang menjadi kekhasan masyarakat 

Kelurahan Pulau. Salah satunya yang terkenal adalah tradisi  “Hari Rayo 

Onam” dengan serangkain komunikasih yang berkembang di dalam 

masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun – temurun setiap tahunnya. 

 

B. Geografis Kelurahan Pulau 

Kelurahan Pulau secara geografis berada  dan terletak di dalam 

Kecamatan Bangkinang, yang memiliki luas wilayah keseluruhan 3.050 Ha, 

dengan penggunaan lahan sekitar 16,56% untuk perkebunan rakyat 

dominannya, hutan milik warga, persawahan baik teknis maupun tadah hujan, 

padang rumput dan perikanan kolam. Lebih jelasnya dapat dilihat table 

berikut: 

Adapun jarak tempuh Kelurahan Pulau ke Ibu kota Kecamatan ± 2 Km 

dengan waktu tempuh 0,25 jam, ke Ibu kota Kabupaten ± 5 Km dengan waktu 

tempuh 0,5 jam dan ke Ibukota  Provinsi ± 65 Km dengan waktu tempuh 1,5 

jam. Mengenai batas-batas wilayah Kelurahan Pulau dengan daerah di 

sekitarnya adalah sebagai berikut: 
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1) Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Kampar 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Jernih 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sipungguk 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binuang 

Ditinjau dari  geografisnya, curah hujan di Kelurahan Pulau rata-rata 

2.875 mm dengan suhu rata-rata 37ᴼC , terletak pada ketinggian 40 m dpl 

dengan topografi lahan mendatar sampai landai. Kemudian terdapat pula salah 

satu sumber air terbesar yaitu Sungai Kampar yang menjadi batas wilayah 

Kelurahan sebelah Selatan. Sungai tersebut  dibendung dan dipergunakan 

untuk keperluan budidaya pertanian, terutama budidaya padi sawah dan 

sayuran. Selain sungai Kampar, sumber air diperoleh dari air tanah (sumur 

pompa dan sumur timba) yang lebih banyak digunakan untuk keperluan rumah 

tangga. 

 

C. Demografis Kelurahan Pulau 

Demografis merupakan penggambaran segi kependudukan yang 

mendiami daerah Kelurahan Pulau. Hal ini penting artinya karena penduduk 

atau masyarakat merupakan unsur subjek sekaligus objek dari pelaksana 

pembangunan yang berlangsung, termasuk tradisi “Hari Rayo Onam”.  

Jumlah penduduk Kelurahan Pulau secara keseluruhan adalah 3.015 jiwa 

dengan 99% penduduk asli dan 1% adalah pendatang. Agama yang dianut 

100% Islam yang ditandai dengan 4 buah masjid dan 4 buah mushallah/TPA. 

Kehidupan beragama penduduk Kelurahan Pulau berjalan dengan harmonis 

dan dinamis tanpa ada perpecahan antar agama. 
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D. Mata Pencarian Penduduk 

Umtuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kelurahan Pulau 

menjalankan aktifitas sesuai dengan profesi yang mereka miliki. Secara 

mayoritas masyarakat Kelurahan Pulau bergantung pada pola pertanian, 

perdagangan dan sebagian kecil pegawai, rata-rata masyarakat Kelurahan 

Pulau memiliki usaha sendiri seperti warung serba ada. 

Untuk mengetahui lebih jelas mata pencarian masyarakat Kelurahan 

Pulau dilihat dari table berikut ini: 

Tebel 2.1 

Mata Pencarian Masyarakat 

Di Kelurahan Pulau 

 

No Mata Pencaharian Orang Persentase 

1 Pedagang 145     10,07% 

2 Petani 504     35,02% 

3 Peternak 20      1,08% 

4 PNS 138      9,58% 

5 Pegawai swasta  440    30,57% 

6 Pertukangan 192    13,34% 

Jumlah 1439      100% 

Sumber Data: kantor Lurah, Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 

Dari table di atas mata pencaharian masyarakat Kelurahan Pulau para 

pedagang ada 145 orang (10,07%) dan petani sebanyak 504 orang (35,02%) 

dan peternak 20 orang (1,38%) sedangkan PNS 138 orang (9,58%) kemudian 

pegawai swasta 440 orang (30,57%) selanjutnya pertukangan ada 192  orang 

(13,34%).  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok usaha kecil di Kelurahan 

Pulau Kecamatan Bangkinag. 

1. Melakukan pelatihan kelompok usaha 

2. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan bersama usaha 
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3. Melakukan pelatihan kepada pengurus kelompok dalam pengelolaan 

administrasi keuangan pada kelompok. 

4. Melakukan pembenahan teknik pelaporan dan verivikasi pinjaman sesuai 

dengan  ketentuan. 

5. Mengadakan rapat dan musyawara berkala yang dilakukan sekali enam 

bulan. 

 

E. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek untuk mengetahui latar 

belakang kehidupan usaha kecil. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan 

seseorang terkadang dijadikan cermin kepribadian seseorang sesuai nilai yang 

berlaku dalam masyarakat tingkat pendidikan juga dapat dijadikan sebagai 

ukuran dalam menentukan tingkat kehidupan social ekonomi seseorang. 

Apalagi pada zaman yang sangat maju seperti saat ini. Berkaitan 

dengan hal tersebut tentunya para pedagang kaki lima yang bekerja disektor 

informal tentunya tidak terlalu membutuhkan tingkat pendidikan untuk 

menggeluti pekerjaannya.  

Table 2.2 

   Pendidikan Kelurahan Pulau 

 

No             Pendidikan  Orang     Persentase  

1 Taman kanak-kanak 199          4,04% 

2 SD 1239          4208% 

3 SMP 795          27,00% 

4 SMA 595          20,21% 

5 D 1-D 2  136          4,61% 

6 S1- S3 60          2,03% 

Jumlah 2944 100% 

Sumber Data: kantor Lurah, Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 
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Dari table di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di kelurahan 

Pulau dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak ada 119 orang ( 4,04%0, 

tingkat SD ada 1239 orang (42,08%) tingkat SMP ada 795 orang (27,00%) 

tingkat SMA ada 595 orang (20,21%), tingkat D1-D2 ada 139 orang (4,61%) 

dan tingkat S1-S3 ada 60 orang (2,03% ). 

 

F. Social Budaya dan Keagamaan 

Masyarakat Kelurahan Pulau, sebagaimana masyarakat Kecamatan 

Bangkinang Seberang pada umumnya adalah masyarakat yang menisbahkan 

garis keturunannya kepada ibu (matrilinial) artinya budaya yang berlaku 

dalam masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang adalah budaya 

minangkabau seperti yang dilihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem 

keterbatasan. 

Terdapat persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan 

minangkabau, tidak terlepas dari dari kuatnya pengaruh kerajaan pagaruyung 

pada masa lampau, dimana daerah ini termasuk bagian dari daerah kerajaan 

pagaruyung, dari sinilah asal mula bekembangnya tata nilai adat minangkabau 

yang berkembang terus sehingganya Provinsi Riau.  

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi adat dipraktekkan sesuai 

dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, 

orang harus mengikuti aturan agama dan juga adat, antara satu dengan yang 

lainnya saling melengkapi. Dari sisi prinsip- prinsi   material, peranan islam 

sangat dominan, karena semua sisi-sisi pandangan serta  sikap hidup diwarnai 

dengan nilai keislaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat 
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yang berlaku di daerah kelurahan pulau kecamatan bangkinang seberang. 

Dewasa ini, terutama diera kemajuan sains dan teknologi, ketika 

masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti 

teknologi komunikasi dan tranformasi, membawa perubahan pula kepada 

pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini, dapat disaksikan pola 

hidup yang konsumtif telah mulai merambat didalam kehidupan masyarakat di 

daerah ini. 

Dalam masalah agama didaerah ini, terutama diaderah Kelurahan 

Pulau penduduknya asli 100% beragama islam, hal ini karena penduduk yang 

tinggal di kelurahan pulau ini sebagian besar adalah penduduk pribumi. 

Masyarakat kelurahan pulau kecamatan bangkinang seberang termasuk 

penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap 

lingkungan mempunyai mesjid dan beberapa mushalla yang di jadikan tempat 

ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya, termasuk pula tempat 

pertemuan dan musyawarah. 

                                    Tabel 2.3 

                  Sarana Ibadah di Kelurahan pulau 
 

No                    Saran Ibadah            Jumlah 

1 Masjid                5 

2 Mushallah                4 

Sumber Data: kantor Lurah Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang 

Sarana ibadah masyarakat Kelurahan Pulau ada 4 mesjid dan 5 

mushallah yaitu mesjid yaitu mesjid Al-Falah dan mesjid Ainul Yakin dan 2 

mushallah yang ada di Lingkungan Bodi, dan mesjid At-Taqwa dan mushallah 

Jam‟antull Hassanah yang ada di Lingkungan Rona, kemudian di Lingkungan 

Pulau Tepi Air mesjid Al-Kiromiah dan 2 mushallah. Pembangunan sarana 
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ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya 

sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintahan seperti 

Depertemen Agama dan pemerintahan daerah. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH 

 

A. Pernikahan dalam Islam 

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menundukkan pandangan 

mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh 

Allah Subhana wa ata‟ala, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan di 

ridhoi oleh Allah Subhana wa ata‟ala, disamping untuk menciptakan 

ketentraman hidup, kasih sayang dan cinta-mencintai antara suami dan istri 

serta anak-anak.
13

 Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan 

melengkapi.
14

 

Masing-masing suami dan istri saling menunjukkan dan memandang 

pasangannya sebagai pribadi yang dicintai. Kearifan yang timbul dari perasaan 

cinta dan kebersamaan di dalam mengerjakan segala sesuatau yang 

menyenangkan keduanya merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan 

langgengnya suatu perkawinan.
15

 

1. Pengertian Nikah 

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah 

pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di 

dalam syari‟at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti 

sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan 

perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium,memeluk, 
                                                             

13
 Muhammad Ali Al-Hasyim, Jati Diri Muslim,(Jakarta Pustaka: Pustaka Al 

Kautsar,,1999), h.1 

 
14

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta: RajawaliPress,1998), h.56. 

 
15

 Mahmud Mahdi Al-istanbuli, Kado Pernikahan,(Jakarta:Azam,2014), h.52. 
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dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi 

nasab, sesusuan, dan keluarga.
16

 

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga, 

mendefenisikan, nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan 

pencampuran, sedangkan menurut istilah syara‟, nikah berarti akad antara 

pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan 

menajdi halal.
17

 

Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam mengartikan nikah 

adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram.
18

 

Dalam literatur lain disebutkan perkawinan adalah suatu akad 

dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan , yang dengan 

akad itu menjadi halal persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan 

menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

bahagia.
19

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan adalah 

akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah 

Subhana wa ata‟ala dalam melaksanakan ibadah.
20

 

                                                             
16

 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 39 

 
17

 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Alih Bahasa Oleh  M.Abdul Ghoffar, (Jakarta 

Timur:Pustaka Al-Kautsar,2006),h.3. 

 
18

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39,h.37 

. 
19
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2. Dasar Hukum Nikah 

Perkawinan adalah perbuatan yang diperintahkan Allah Subhana 

wa ata‟ala dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah 

Subhana wa ata‟ala di dalam Al-Quran untuk melaksanakan pernikahan. 

Di antara firman-Nya adalah dalam QS. An-Nur (24):32 : 

                       

                  

Artinya :  Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, 

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

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 

mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha 

Luas (pemberian-Nya) lagi Maha menget ahui. 

 

Begitu pula perintah nabi kepada umatnya untuk melakukan 

pernikahan. Di antaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik 

menurut riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban sebagaimana 

sabda Nabi yang bunyinya:
21

                                                                                                                                       

 تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَِإِّنى ُمَكاثٌِر ِبُكُم األَُممَ  
 

Artinya:  Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku 

berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain. 

(HR. Ahmad). 

 

Nabi juga memerintahkan dan menghimbau umatnya untuk 

menikah, sebagaimana dalam sabdanya yang artinya:
22
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ثَ َنا ُعْثَماُن ْبُن َأِب َشْيَبةَ  ثَ َنا َجرِيٌر َعْن اأْلَْعَمِش َعْن ِإبْ رَاِىيَم َعْن َعْلَقَمَة قَاَل ِإِّنى  َحدَّ َحدَّ
ا رََأى َعْبُد اللَِّو َأنْ   أَلَْمِشي َمَع َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد ِبًِنى ِإْذ َلِقَيُو ُعْثَماُن فَاْسَتْخََلُه فَ َلمَّ

ْلَقَمُة َفِجْئُت فَ َقاَل َلُو ُعْثَماُن َأََل نُ َزوىُجَك يَا أَبَا َعْبِد لَْيَسْت َلُو َحاَجٌة قَاَل ِل تَ َعاَل يَا عَ 
الرَّْْحَِن ِِبَارِيٍَة ِبْكٍر َلَعلَُّو يَ ْرِجُع إِلَْيَك ِمْن نَ ْفِسَك َما ُكْنَت تَ ْعَهُد فَ َقاَل َعْبُد اللَِّو لَِئْن 

ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَّ  ُو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة قُ ْلَت َذاَك َلَقْد َسَِ
َزوَّْج فَِإنَُّو أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج َوَمْن َلَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم فَ َعَلْيِو بِالصَّْوِم فَإِ  نَُّو لَوُ فَ ْلَيت َ

 ِوَجاءٌ 
Artinya:.  Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, 

telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari 

Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah 

berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba ia 

bertemu dengan Utsman, kemudian ia mengajaknya 

menyendiri. Kemudian tatkala Abdullah melihat bahwa ia 

tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; 

kemarilah wahai 'Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian 

Utsman berkata kepadanya; maukah kami menikahkanmu 

wahai Abu Abdurrahman dengan seorang gadis, agar kembali 

kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? 

Kemudian Abdullah berkata; jika engkau mengatakan 

demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di 

antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia 

menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan 

pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan 

barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka 

hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali 

baginya." 

 

Hukum nikah secara syari ada lima macam, terkadang menjadi 

wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang 

menjadi haram dan terkadang menjadi makruh. 

a. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke 

dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah 

jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram. 
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b. Menikah disunnahkan jika adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir 

terjerumus ke dalam perzinahan karena pernikahan ini mengandung 

berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. 

Juga bagi orang-orang yang berkeinginan untuk menikah dan dia telah 

mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
23

 

c. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan 

untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan 

dirinya. Ia tidak wajib untuk menikah
24

. 

d. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat 

memenuhi ketentuan syara‟ untuk melakukan pernikahan atau ia yakin 

pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya. 

e. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk 

menikah, belum berkeinginan untuk menikah,  

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 

mampu untuk melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat 

mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. 

Oleh karena itu pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan di 

syariatkannya pernikahan tercapai. 

Rukun adalah sesuatu yang berbeda di dalam hakikat dan 

merupakan bagian atau unsur yang mewujudkanya. Sedangkan syarat 
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adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. 

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku 

dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri 

dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.
25

 Yang 

menjadi rukun pernikahan adalah: 

a. Calon suami  

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi 

syarat: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan 

sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam 

ihram dan ninimal berumur 19 tahun.
26

  

b. Calon Istri 

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar‟i 

yaitu: tidak besuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. 

Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji 

dan merdeka atas kemauan sendiri. 

c. Wali Nikah 

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yag bertindak atas 

nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat 

kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang 

perempuan. diantaranya, wali nasab, wali hakim.  

Wali nasab adalah wali nikah karena hubungan nasab dengan 

wanita yang akan melangsungkan pernikahan, di dalam wali nasab 
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adalah ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya keatas 

memiliki hak ijbar dalam perwalian. 

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberikan hak 

oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut 

untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan  yang ditetapkan. Di 

Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA). 
27

 

Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim 

baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
28

 

d. Dua Orang Saksi 

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad 

nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang 

saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam dalam akad nikah mutlak 

diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat nikah dilangsungkan, 

akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 undang-undang 

perkawinan ayat (1) menegaskan: perkawinan yang di langsungkan di 

muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang 

tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat 

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan 

lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri. 

e. Akad Nikah 

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk 

hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan 
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pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad 

berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut Kabul. 

Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad 

dalam pernikahan. 

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagaian yang 

pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan 

syarat kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun 

syarat yang brkaitan dengan rukun adalah: 

1) Syarat bagi calan suami yaitu: (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak 

dalam ihram haji atau umrah, (3) Islam. (4) bukan mahram dari calon 

istri, (5) jelas orangnya,(6) dan minimum umur 19 tahun. 

2) Syarat bagi calon istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak 

bersuami,(3) bukuan mahram dari calon suami,( 4) bukan perempuan 

musyrik,(5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka 

atas kemauan sendiri. 

3) Syarat bagi seorang wali, yaitu: (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal 

sehat, (4) tidak dipaksa,(5) adil. 

4) Syarat bagi saksi adalah: (1) laki-laki, (2) berakal sehat, (3) baligh, (4) 

beragama Islam, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil. 

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan dengan unsur rukun adalah: 

1. Mahar 

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau yang tidak 
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bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan 

salah satu syarat sah nikah. Mahar hanya diberikan oleh calon suami 

kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapapun walaupun 

sangat dekat dengannya. Oran lain tidak boleh menjamah apalagi 

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha 

dan kerelaan istri.
29

 Allah Subhana wa ata‟ala berfirman dalam Q.S. An-

Nisa (4):4: 

                        

        

Artinya:  berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 

jika meraka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas 

kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.      

 

B. Tinjauan Umum Tentang Khitbah  

Sungguh Islam telah menjadikan khitbah sebagai perantara untuk 

mengetahui sifat-sifat wanita yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang 

terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya 

sehingga menuju pelaksanaan akad pernikahan.
30

 

1. Pengertian Tunangan dalam Islam 

Tunangan dalam Islam disebut khitbah, atau dalam bahasa lain 

sering disebut pinangan. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta 
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kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang 

sudah umum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk 

usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah Subhana wa ata‟ala 

menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah, lebih 

dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga 

pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan 

penilaian yang jelas.
31

 

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan 

kecendrungan masing-masing keduanya, akan tetapi hal itu harus 

dilakukan sebatas yang diperbolahkan secara syariat, jika telah ditemukan 

rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk 

dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam 

kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa 

tentram, tenang dan penuh kasih sayang.
32

 

2. Syarat sah Kitbah 

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, 

ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan.
33

 Terdapat syarat yang 

harus dipenuhi untuk dapat mengkhitbah seorang wanita, diantaranya: 

a. Tidak ada penghalang untuk melaksanakan pernikahan dengan wanita 

yang hendak di pinang.
34
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b. Tidak dalam pinangan orang lain, sampai jelas bahwa wanita yang di 

lamar tersebut tidak lagi dalam kedaan di lamar, baik itu karena di 

tolak, pembatalan, atau pengunduran salah satu pihak. Setelah 

keadaannya jelas barulah boleh melamar wanita tersebut. 

c. Perempuan itu tidak dalam masa talak raj‟i 

d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bai‟in, hendaklah 

meminang secara sirry (tidak terang-terangan). 

3. Wanita Yang Tidak Boleh di Pinang 

a. Wanita yang masih termasuk mahram 

Tidak semua wanita boleh dinikahi, maka semua wanita yang 

tidak boleh dinikahi juga tidak boleh dipinang. Wanita yang boleh 

dinikahi hanya wanita yang terlepas dari mahram mu‟abbad dan 

mahram mu‟aqqad, larangan perkawinan yang tercantum dalam Al-

Quran, termasuk ayat-ayat yang sudah rinci. Ini berarti selain dari yang 

dilarang dalam Al-Quran tersebut diperbolehkan.
35

 Dalam firman 

Allah QS. An-nisa (4): 23: 
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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; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-

anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka 

tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri 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. 

 

Ayat di atas merupakan dasar yang kuat dan rinci sebagai 

landasan larangan nikah.  

1) Larangan meminang wanita karena mahram mu‟abbad 

Haram meminang wanita yang berada dalam garis mahram 

mu‟abbad, karena hukum menikahi wanita berbeda garis mahram 

mu‟abbad adalah haram. Wanita yang berada dalam garis mahram 

mu‟abbad ini antaranya adalah seluruh wanita yang berada dalam 

pertalian nasab, wanita yang berada dalam garis hubungan 

sepersusuan, wanita yang berada dalam garis mushahara.
36
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2) Larangan meminang wanita karena mahram mu‟aqqad 

Tidak boleh seorang laki-laki meminang wanita yang 

berada dalam garis mahram mu‟aqqad, karena haram apabila 

dinikahi, mahram mu‟aqqad adalah larangan nikah yag berlaku 

sementara, artinya dalam waktu di masa yang akan datang apabila 

penghalang larangan tersebut hilang maka boleh dinikahi dan 

larangan tersebut tidak berlaku lagi
37

. 

b. Wanita yang sedang dalam masa iddah 

1) Wanita yang beriddah talak raj‟i 

Haram hukumnya mengkhitbah wanita dalam masa iddah 

talak raj‟i, baik dengan menggunakan bahasa yang tegas maupun 

menggunakan bahasa sindiran. 

2) Wanita yang beriddah talak ba‟in qubra 

Haram mengkhitbah wanita yang berada dalam masa iddah 

talak ba‟in qubra dengan kalimat yang jelas dan tegas. Namun jika 

menggunakan bahasa sindiran dibolehkan.
38

  

Alasan kebolehan mengkhitbah wanita yang berada dalam 

masa iddah talak ba‟in qubra ini adalah bahwa talak ini 

memutuskan hubungan pasangan suami istri karena ia menjadi 

haram, sementara sipenalak tidak ada harapan kembali sebelum 

dinikahi laki-laki lain. 
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3) Wanita yang beriddah talak ba‟in sughra 

Dalam hal ini ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh 

meminang yang berada dalam masa iddah talak ba‟in sughra 

dengan bahasa sindiran. Sedangkan menurut pendapat ulama 

Syafi‟iyah, Hanafiyah dan Hanabila mengharamkan wanita yang 

berada dalam masa iddah talak ba‟in sughrah baik dengan sindiran 

maupun dengan bahasa yang jelas. Hal ini karena simantan suami 

masih mempunyai hak untuk meminang dengan akad yang baru. 

Memberikan kesempatan laki-laki untuk meminang dapat 

menimbulkan permusuhan karena di anggap merampas hak 

sipenalak.
39

 

4) Wanita yang ber-iddah karena khuluk atau fasakh 

Tidak boleh meminang wanita yang berada dalam masa 

iddah karena khuluk atau fasakh secara terang-terangan kecuali 

sipencerai, bagi sipencerai boleh meminang baik secara terang-

terangan maupun sindiran, kecuali wanita itu jatuh pada masa 

iddah talak ba‟in qubra.
40

 

5) Wanita yang ber iddah karena kematian suami 

Tidak boleh meminang wanita yang sedang berada pada 

masa iddah karena kematian suami secara terang dan jelas. Namun 

secara sindiran diperbolerhkan. 
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c. Wanita yang sudah terpinang 

Salah satu yang menjadi syarat meminang adalah wanita 

tersebut dipinang oleh orang lain. Dalam kondisi ini terlarang 

meminang sebagai mana disebutkan dalam sabda nabi: 

Hanya ada satu keadaan yang harus dipilih wanita yang sudah 

dilamar, dari lima kemungkinan keadaan.
41

 

1) Wanita tersebut memberikan jawaban kepada laki-laki yang 

melamarnya, atau menyuruh walinya untuk menyampaikan jawabanya. 

Dalam keadaan seperti ini laki-laki lain tidak boleh melamarnya, 

karena jika laki-laki lain melamarnya bisa menimbulkan kerusakan 

terhadap pelamar pertama dan akhirnya terjadi permusuhan diantara 

manusia. 

2) Wanita itu memberikan jawaban dengan isyarat (sindiran) yang tidak 

jelas seperti perkataan wanita yang dilamar “aku suka kamu”  jawaban 

sindiran itu biasanya disampaikan oleh gadis yang merasa malu untuk 

menyampaikan perasaanya secara jelas, atau janda yang masih berada 

dalam masa iddah, sedangkan laki-laki yang melamarnya mengetahui 

keadaannya. 

3) Wanita yang dilamar memberikan jawaban secara terus terang bahwa 

ia menolak  lamaran seorang laki-laki yang melamarnya. Dalam 

keadaan seperti ini laki-laki tidak dilarang untuk melamarnya. 

4) Wanita yang dilamar tidak menerima juga tidak menolak, dalam 

keadaan ini tentunya orang yang diam itu tidak mengeluarkan 

pernyataan, sehingga pada dasarnya wanita itu boleh dilamar. 
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5) Jika pelamar pertama adalah orang yang buruk akhlaknya dan 

agamanya,dalam keadaan seperti ini jika wanita tersebut sudah 

menerima lamarannya maka tidak boleh dilamar sampai wanita 

tersebut membatalkan tunangannya. 

4. Melihat Tunangan  

Syariat Islam memperbolehkan seseorang laki-laki memandang 

wanita yang dikhitbah, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena 

pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana 

keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang 

menunjukkan bolehnya memandang wanita karena khitbah sebagaimana 

sabda Nabi yang artinya: “dari mughirah bin syu‟bah ia meminang 

seseorang perempuan lalu Rasulullah bertanya kepadanya, sudahkah kau 

liat dia? belum, rasulullah bersabda lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya 

kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.
42

 

a. Batasan dalam melihat wanita yang dipinang (anggota tubub yang 

boleh dilihat) 

Pendapat mayoditas Fuqaha‟ seperti Imam Malik dan Asy-

Syafi‟I mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh 

dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Wajah tempat menghimpun 

segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, 

kesehatan,dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan 

indikator kesuburan badan, gemuk atau kurusnya (fisiknya).
43
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Ulama Hambali berpendapat bahwa batas  kebolehan 

memandang anggota tubuh wanita yang dipinang sebagaimana 

memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita 

umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah kedua telapak tangan, 

leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh 

memandang anggota tubuh yang pada umunya tertutup seperti dada, 

punggung, dan sesamanya.
44

 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar anggota tubuh 

yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan 

dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh 

tersebut dinilai cukup untuk orang yang ingin mengetahui kondisi 

tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota 

tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada 

umumnya diduga maslahat. Dalam melihat wanita yang dipinang 

cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita 

boleh terbuka kedua tumit, wajah dan kedua telapak tangannya ketika 

dalam sholat dan haji. 

b. Kebolehan wanita terpinang dalam memandang laki-laki yang 

meminang. 

Syariat Islam memperbolehkan wanita terpinang melihat laki-

laki peminang sebagaimana laki-laki peminang melihatnya, agar 

semakin jelas kedudukannya sebelum masuk pada akad nikah. 
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Keberlangsungan kasih sayang antara suami istri tidak hanya terletak 

pada seorang laki-laki, akan tetapi masing-masing adalah unsur dalam 

kasih sayang. Jika laki-laki mencari wanita pinangan yang baik, wanita 

pun  senang dinikahi seorang laki-laki yang baik pula bagi dirinya. 

Dalam syariat silam pandangan wanita saat khitbah terhadap 

laki-laki lebih utama dan sangat penting daripada pandangan laki-laki 

terhadap wanita, karena wanita setelah menikah jika tidak cinta , ia 

tidak kuasa membebaskan diri. 

5. Batasan pergaulan pada saat tunangan 

Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, 

sebab belum dinikahinya. Agama tidak memperbolehkan melakukan 

sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-

perbuatan lainnya tetap haram.
45

 Berduaan dengan perempuan yang 

dipinang itu tidak disyariatkan, karena mereka berdua masih berstatus 

orang asing bagi yang lainnya. Apabila ia hendak berbicara  dengannya, 

untuk dapat mengenal tingkat pengetahuan, kebudayaan, atau 

kepribadiannya maka ia boleh melakukannya dengan mendatangkan 

seorang mahram. 

Adapun berjalan berduaan tanpa dihadiri mahram, juga dilarang 

oleh syariat, karena mereka berdua memiliki hawa nafsu yang sewaktu-

waktu dapat mengalahkan mereka. Meski mereka berharap, bahwa mereka 

berdua akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi  mungkin saja 
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perkawinan itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga mendorong mereka 

untuk melakukan sesuatu yang merugikan dan merusak citra keluarga. 

6. Hikmah disyariatkan khitbah  

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak 

sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Hikmah 

disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 

perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan pinangan itu kedua 

belah pihak dapat saling mengenal.
46

 

 

C. Pembatalan pertunangan 

Tunangan adalah sekedar janji nikah, bukan akad nikah yang bersifat 

tidak bisa dibatalkan. Membatalkan tunangan merupakan hak yang dimiliki 

oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Syariat tidak 

menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji ini.
47

 

1. Batasan kebolehan dalam Membatalkan Pertunangan 

Mengenal batasan kebolehan dalam membatalkan tunangan tidak 

terlepas dari adanya sebab yang timbul sebelum akad nikah di laksanakan. 

Sebab-sebab tersebut ada yang timbul karena ketidaksengajaan, kematian 

salah satu pihak calon pengantin misalnya, atau ada sebab yang disengaja 

untuk dibatalkan.  

Baik secara sepihak maupun karena kesepakatan kedua belah pihak  

untuk saling membatalkan pertunangan. Pembatalan sepihak biasanya 
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disebabkan karena berubah pikiran, atau ada yang disukai dari pihak yang 

ingin dibatalkan, pembatalan sepihak ini yang biasanya  menimbulkan 

kerugian bagi pihak yang dibatalkan baik secara materi maupun 

emosional. 

Secara hukum membatalkan tunangan merupakan hak dari kedua 

belah pihak, tidak ada larangan dalam pembatalan pertunangan. Meskipun 

begitu dalam membatalkan tunangan juga ada etika dan sikap yang harus 

dijaga, dalam hal ini adat lebih berperan dalam mengatur batasan dalam 

membatalkan pertunangan.  

2. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan 

Pembatalan jangan sampai menimbulkan pengaruh tertentu bagi 

laki-laki dan wanita, sebab lamaran dalam pandangan Islam hanya sekedar 

kesepakatan awal untuk menikah.
48

 

Pembatalan sebuah peminangan bisa mengakibatkan hal buruk 

yang menimpa salah satu dari kedua belah pihak, baik itu berupa materi 

ataupun beban psikis. Contohnya kerugian materi, yaitu apabila peminang 

pria telah menjual tanah untuk persiapan nikah, atau telah memberi 

beberapa barang untuk pernikahan, lalu pihak perempuan membatalkan 

peminangan, atau apaila pihak perempuan telah berhenti bekerja, karena 

akan menikah, lalu pihak laki-laki membatalkannya.
49
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D. Tradisi Adat dalam Pertunangan Masyarakat Kelurahan Pulau 

Dalam Islam ada etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan 

antara laki-laki dan perempuan, Taaruf merupakan proses perkenalan, setelah 

bertemu dan tertarik satu sama lain, maka dianjurkan saling mengenal 

kepribadian, pendidikan, dan keluarga, serta agama kedua belah pihak. 

Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah 

Subhana wa ata‟ala, artinya tidak terjerumus pada prilaku tak senonoh. 

Pada masa taaruf ini memiliki tujuan untuk dapat mengenal satu sama 

lain, serta dari pihak laki-laki mendatangkan seorang perempuan dari pihak 

ayah atau pihak ibu dengan tujuan agar lebih leluasa dalam bertanya dan 

berbincang kepada pihak wanita dan wanita yang ingin di nikahinya.  

Jika pihak wanita menerima keinginan dari pihak laki-laki, maka 

keluaraga dari pihak laki-laki akan datang kerumah pihak wanita untuk 

mengatakan akan meminang pihak perempuan tersebut, dan pihak perempuan 

akan memberitaukan pada tokoh adat atau tokoh masyarakat bahwa akan ada 

orang yang akan meminang. 

Dalam Islam setelah melalui proses taaruf jika ditemukan kecocokan 

maka akan dilanjutkan ke proses khitbah, yang dalam bahasa Indonesia sering 

disebut meminang, melamar atau bertunangan. Khitbah merupakan jalan 

untuk saling mempelajari akhlak, tabiat dan kecendrungan masing-masing dari 

keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sesuai yang diperbolehkan 

syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keserasian maka sudah 

mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah 

dalam kehidupan.  
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Pada masa peminangan pihak laki-laki memberikan sebuah  tanda, 

tanda tersebut baik biasanya berupa cincin emas maupun perhiasan lainnya 

yang dipasangkanoleh ibu atau saudara dari pihak laki-laki  pada jari 

perempuan yang ingin dinikahi tersebut. Dan setelah tanda tersebut sudah 

dipasangkan, maka kedua belah pihak membuat perjanjian yang mana jika ada 

pengingkaran janji dari pihak perempuan maka tanda tersebut harus 

dikembalikan kepada pihak laki-laki berupa dendanya atau dua kali lipat. 

Karena kepemilikan tanda tersebut masih pada laki-laki. Dan pada waktu 

pemberian tanda ini juga biasanya pihak keluarga memusyawarahkan untuk 

menentukan waktu dilaksanakan akad pernikahan. 

 

E. „Urf (adat kebiasaan) 

„Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah 

menjadi tradisi mereka,  baik berupa perkatan, atau perbuatan atau keadaan 

meninggalkan.
50

 Hakikat adat dan “Urf  adalah sesuatu yang sama-sama 

dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga 

diterima keberadaannya ditengah masyarakat.
51

 

Kata „Urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan 

kata adat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk 

golongan. Apa yang yang dilakukan seseorang, maka perbuatan itu dapat 
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digunakan sebagai adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan „urf orang 

itu.
52

 

1. Cakupan „Urf 

a. „Urf‟Am yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa terkecuali 

b. „Urf Khas yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, 

berbeda dengan lingkungan lainnya. 

2. Penerimaan al‟Urf menurut Syara‟ 

a. „Urf Shahih  

„Urf shahih adalah kebiasaan yang saling dikenal manusia, dan 

tidak bertentangan dengan dalil syara‟. Tidak menghalalkan sesuatu 

yang diharamkan, juga tidak mengharamkan yang halal, dan tidak pula 

membatalkan sesuatu yang wajib. 

b. „Urf Fasid 

„Urf fasid adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi 

manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan dalil syara‟, atau 

menghalalkan sesuatu yang diharamkan, juga sesuatu yang halal. Dan 

membatalkan sesuatu yang wajib, contohnya adat masyarakat yang 

mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan 

mahram, hanya karena keduanya berasal dari adat atau suku yang 

sama.
53
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3. Syarat penggunaan al-„Urf 

a. Tidak bertentang dengan nash baik al-Qur‟an maupun as-sunnah 

b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 

kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan 

kesulitan. 

c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, perbuatan yang 

dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. 

d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdhoh.
54
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  permasalahan Denda Akibat Pertunangan pada Saat 

Pemberian tanda dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam yang telah di bahas 

dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:  

1) Pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab diharuskan 

mengembaliaan tanda dan denda sebesar nilai tanda tersebut, 

pengembailan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda 

dikembalikan ditambah uang senilai tanda, pembatalan dari pihak laki-laki 

akan mengakibatkan tanda hangus, pembatalan dari pihak wanita yang 

disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak 

dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah  membatalkan secara 

sepihak. 

2) Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan 

dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar‟i pembatalan denda ini 

termasuk „urf shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun 

jika memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk 

membayar dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan. Dari 

segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang 

membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama 

menjadi „urf shahih jika tujuan  mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat 

dicapai. Kedua menjadi „urf fasid jika menjadi penghalang untuk 

membatalkan pertunangan. 
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3) Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya 

tanda sesuai dengan hukum islam dan termasuk dalam urf shahih. 

Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-

laki, tidak dikenankan denda bagi pihak wanita dan tanda tersebut tidak 

boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak 

meminta ganti rugi maka menjadi „urf shahih, namun jika pihak wanita 

meminta ganti rugi maka pihak laki-laki  wajib membayar dan menjadi 

„urf fasid. 

 Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan pihak 

wanita, denda tanda menjadi urf shahih karena pihak wanita dianggap 

membatalkan sepihak, dan menjadi „urf fasid jika pihak laki-laki meminta 

denda sekaligus ganti rugi 

 

B. Saran 

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis ambil tentu 

masih banyak hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. Dari apa yang telah penulis lihat dan amati di 

lapangan ada beberapa hal yang bisa kami ajukan sebagai saran atau 

rekomendasi. 

1. Bagi pihak yang terlibat dalam praktek ini maka penting untuk 

memahami tentang posisi adat ini. Selain itu, juga penting untuk 

diperhatikan  tentang akad  yang  menjadi  kata  kunci  dalam  praktek  ini.  

Artinya,  pihak  yang melakukan hal ini perlu memperhatikan akad yang 
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dilakukan dalam khitbah haruslah dipahami sebagai satu bentuk 

sumbangan yang tidak wajib dan tidak perlu ada pengembalian. 

2. Masyarakat pada umumnya, penting kiranya untuk memaknai kembali 

praktek ini dalam konteks masyarakatnya. Artinya, pemberian benda 

dalam khitbah serta adanya denda jangan sampai menjadi beban dalam 

masyarakat. Jika menjadi beban, maka ini bisa tercabut dari maksudnya 

yang paling luhur, yakni untuk menjalin silaturahmi antara calon 

mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan 

3. Bagi  para  peneliti  dalam  bidang  pernikahan,  khususnya  pernikahan  

adat banyak hal unik yang ditemukan dalam berbagai pernikahan adat di 

berbagai daerah.  Sejauh  pengamatan  penulis,  pemberian  denda  (ganti  

rugi)  dalam praktek pembatalan khitbah   yang ada di Kelurahan Pulau, 

berkembang juga tradisi lain yang praktek dan konsepnya hampir 

sama. Karena keterbatasan ruang dalam studi ini, maka hal unik yang 

ada dalam berbagai tradisi itu bisa juga dijadikan obyek kajian. 
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Lampiran 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

1. Mengapa saudari membatalkan pertunangan itu? 

2. Apa penyebab saudari membatalkan pertunangan? 

3. Apakah alasan saudari membatalkan pertunangan? 

4. Kenapa saudari membatalkan pertunangan itu? 

5. Berupa apakah denda yang harus dikembalikan oleh pihak perempuan jika 

terjadi pembatalan pertunangan? 

6. Bagaimana jika pembatalan pertunangan disebabkan oleh pihak laki-laki? 

Apakah perempuan dikenai denda juga? 

7. Apakah kesalahan yang bersifat menipu pihak laki-laki juga mendapatkan 

denda? 

8. Bagaimana jika salah satu calon mempelai hilang, apakah masih tetap 

didenda? 

9. Bagaimana jika pihak perempuan tidak mau membayar dendanya? Dan jika 

karna keadaan ekonomi bagaimana solusinya? 

10. Apakah ada sanksi pidana jika pihak perempuan atau pihak laki-laki 

membatalkan pertunangan.? 
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