
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan

seperti laki-laki dan perempuan, tapi manusia tidak samadengan makhluk lain

nya, yang selalu bebas dalam mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk

menjaga suatu kehormatan atau martabat seseorangmaka Allah memberikan

jalan yang berdasarkan kerelaan atau keridhoan dalam suatu ikatan yang di

sebut dengan ikatan pernikahan.Pernikahan ini lah yang diridhoi oleh Allah

dan diabadikan dalam Islam untuk selama-lamanya.

Pernikahan secara terminologi adalah sebagaimana yang dikemukakan

oleh Ulama Fiqh adalah “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual

antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara

keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Salah

satu ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan

pernikahan adalah QS. al-Rum : 21 sebagai berikut :

ةً َوَرْحمَ  ةً إِنَّ فِي َذلَِك َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ
َآلَیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Ruum :21).
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Para Ulama menyatakan bahwa ada tiga kata kunci yang disampaikan

oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga

yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari

suasana sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan

yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan

rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

Adapun ulama fiqh mengatakan beberapa tujuan dan hikmah dari

pernikahan yang terpenting adalah dengan disyari’atkan nya pernikahan tentu

saja banyak mengandung hikmah dan manfaatnya.Disamping itu bertujuan

untuk melestarikan keturunan yang baik, untuk mendidik jiwa manusia agar

bertambah rasa kasih sayangnya dan bertambah kelembutan jiwa dan

kecintaannya.

Tujuan Pernikahan dalam Islam sebagaimana dikemukakan, juga

terungkap dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Pasal 1, bahwa Pernikahan yaitu ”Ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa."Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2

disebutkan bahwa Pernikahan adalah : “Akad yang sangat kuat atau mitsaqan

ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah

ibadah.”
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Di samping itu, dengan adanya pernikahan merupakan sarana bagi

manusia untuk menyalurkan kebutuhan bilogis sehingga terhindar dari

perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas (freesex),

prostitusi dan lain sebagainya.

Rukun merupakan bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan

pernah ada kecuali dengan adanya bagian itu. Sedangkan syarat itu adalah

sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksana

nya suatu pernikahan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakan nya

pernikahan itu bila sesuatu itu ada. Jika sesuatu itu tidak ada maka pernikahan

itu tidak akan bisa terlaksana. Tetapi bukan berarti apabila salah satu dari

unsur-unsur tersebut sudah ada pernikahan dapat dilangsungkan, demikian

juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka pernikahan juga

tidak akan bisa dilaksanakan.Oleh karena itu rukun pernikahan itu harus

lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Adapun rukun pernikahan

yaitu Suami, Isteri, Wali, 2 (dua orang saksi) dan Sighat

Penyebab di larangnya pernikahan sesuku.Setiap daerah memiliki

suku bangsa dan beraneka ragam budaya, salah satunya adalah suku dalam

masyarakat Sipungguk. Seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang

Sipungguk jika ia tidak mempunyai suku setiap suku mempunyai adat yang

satu sama lain memiliki corak yang berbeda.
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Di Desa Sipungguk terdapat sistem pernikahan yang disebut dengan

exogami yang artinya didalam  masyarakat tersebut dilarang melakukan

pernikahan sesuku, atau laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang

semarga atau sesuku dengan nya. karena pernikahan tersebut adalah

pernikahan pantang bagi masyarakat setempat dan sekitar nya. Maka dari itu

masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang ada dan jangan sampai

dilanggar. Dengan adanya larangan tersebut, masyarakat yang melanggar

akan diberikan sanksi-sanksi yang telah ada. Maka dari itu penulis tertarik

untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut yang berjudul : Larangan

Menikah Sesuku Didesa Sipungguk Kacamatan Salo Kabupaten

Kampar Perspektif Islam.

1.2. Identifikasih Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka masalah

dalam penelitian ini  dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan sesuku di Desa Sipungguk Kec. Salo Kab.

Kampar

2. Mengapa ada larangan pernikahan sesuku tersebut.

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan sesuku tersebut.

1.3. Batasan Masalah

Dilihat dari banyak nya masalah yang mengintari penelitian ini, dan

menimbang kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian, maka
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penelitian ini di batasi pada Larangan Menikah Sesuku diDesa Sipungguk

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar diTinjau dari Pandangan Islam.

1.4. Rumusan Masalah

Agar pembahasan masalah terfokus maka penyusun membatasi

pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan sesuku di Desa Sipungguk Kacamatan Salo

Kabupaten Kampar?

2. Kenapa pernikahan sesuku di Desa Sipungguk di larang?

3. Bagaimana pandangan aqidah Islam terhadap larangan pernikahan

sesuku di Desa Sipungguk?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan

untuk :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pernikahan sesuku di Desa Sipungguk

Kacamatan Salo Kabupaten Kampar.

2. Mendeskripsikan larangan pernikahan sesuku dalam masyarakat

Sipungguk.

3. Menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap larangan

pernikahan sesuku tersebut.

1.6. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran khusus nya terhadap

masyarakat Sipungguk dan masyarakat muslim umumnya.
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan

oleh masyarakat Sipungguk guna nya untuk meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang larangan menikah sesuku.

3. Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam

memperoleh gelar sarjana pada fakultas Ushuluddin.

1.7. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam pemilihan judul bagi penulis

dalam memilih judul yang diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Menurut penulis judul penelitian ini sangat menarik untuk diteliti

karena perlu diketahui mengapa ada larangan dalam pernikahan sesuku

dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dengan skripsi

ini penulis ingin menyumbangkan pemikiran untuk mencari jalan

untuk penyelesaiannya.

2. Dari permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian yang dipilih sangat

mendukung dapat dijangkau oleh penulis  baik dari segi waktu, tenaga,

maupun dana.

3. Sepengetahuan penulis, kajian yang penulis teliti ini belum ada yang

meneliti.

1.8. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional ini di maksudkan untuk memberikan

batasan terhadap kerangka teoritis. Berdasarkan kerangka teoritis, maka

dapat dikemukakan pula konsep operasionalnya sebagai berikut:
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1. Pernikahan sesuku diDesa Sipungguk tidak sesuai dengan hukum Islam

2. Faktor-faktor penyebab dilarangnya pernikahan sesuku

1. Renggangnya hubungan kekerabatan

2. Merusak hubungan silaturrahim

3. Menganggap sesuku itu bersaudara

4. Untuk mendidik rasa malu

5. Menyebabkan keturunan tidak normal

3. Pandangan Islam terhadap pernikahan sesuku yaitu bebas dari perbuatan

yang mengarah kepada yang tidak baik dan juga budaya salah yang yang

tidak mencerminkan tradisi Islam.

1.9. Tinjauan Pustaka

Penulis belum menemukan buku-buku secara khusus yang membahas

masalah pernikahan sesuku. Penulis baru menemukan  skripsi yang

membahas masalah pernikahan dalam adat antara lain:

Skripsi Malansyah, meneliti tentang tradisi upacara pernikahan dalam

masyarakat Desa Rambah Hilir. Dari penelitian ini menunjukkan sebagai

kesimpulan adalah bahwa tradisi upacara pernikahan tersebut pelaksanaan

nya banyak diwarnai oleh tradisi nenek moyang yang beragama

animisme.Tradisi ini di yakini masyarakat oleh karena keberadaan ilmu

agama yang mereka miliki tidak memadai.Dengan demikian mereka tidak

bisa memilih mana aturan yang sesuai dengan aqidah, dan mana yang
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tidak.Sedangkan menurut Yunan Nasution bahwa mempercayai hal-hal

yang bersifat tradisional termasuk kedalam perbuatan syirik.

Skripsi Noorhafizah, Pernikahan Dalam Agama Islam dan Citra

Wiwaha (Perkawinan) Dalam Agama Hindu, dari hasil penelitian ini

menunjukkan bagi komunitas hindu perkawinan / pernikahan merupakan

sesuatu yang sakral karena hal ini menyangkut dengan ajaran agama yang

mewajibkan bagi seseorang untuk melanjutkan keturunan dan bertujuan

untuk melepaskan derita orang tuanya setelah ia meninggal. Karena menurut

ajaran hindu setiap anak yang dilahirkan mempunyai hutang kepada orang

tuanya. Maka oleh sebab itu salah satu cara menebus hutangnya adalah

dengan cara melaksanakan dharma agama yaitu melaksanakan wiwaha atau

pernikahan untuk melanjutkan keturunan selamanya.

Skripsi Amran, Qhadi Dalam Pemeriksaan Pernikahan Perkawinan

diTinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, dari hasil penelitian ini

menunjukkan perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at Islam. Dalam

pernikahan ini merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai

wanita yang akan menikah atau memberi izin pernikahannya adalah orang

tuaatau wali, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah.

Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah.Wali dalam pernikahan adalah orang

tua dan wali hakim.
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Skripsi Junaidi, Nikah Sirih Dan Motivasi di Tinjau Dari Hukum

Islam, penelitian ini menunjukkan, dalam tinjauan hukum Islam terhadap

pernikahan sirih, selama pernikahan sirih itu memenuhi rukun dan syarat

perkawinan yang disepakati para ulama, maka dapat dipastikan hukum

perkawinan itu pada dasarnya sudah sah, hanya saja bertentangan dengan

perintah Nabi Muhammad Saw, yang menganjurkan agar perkawinan itu

terbuka dan diumumkan pada masyarakat ramai agar tidak menjadi fitnah

atau tuduhan buruk dari masyarakat. Nikah sirih juga membawa

kekerabatan secara sosial karena tidak terdaftar secara administrasi pada

Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mempunyai Akta

Perkawinan.

Dari kajian-kajian yang telah dipaparkan tentang pernikahan penulis

mencermati bahwa penjelasan tentang pernikahan sesuku ini berbeda

penjelasannya dari kajian-kajian diatas. Oleh karena  itu penulis ingin

membahasnya lebih lanjut agar adanya pengkajian sedemikian rupa

sehingga tergambar lebih jelas.

1.10. Sistematika Pembahasan

Bertolak pdari berbagai hal diatas, demi memudahkan pemahaman

terhadap penelitian ini, dan untuk memproleh gambaran yang terarah dan

sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai

berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belang Masalah, Identifikasi Masalah,

Batasan Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan

Penelitian, Alasan Pemilihan Judul, Konsep Operasional,

Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : METODOLOGI PENELITIAN

Yaitu suatu proses pengumpulan, mengolah, menyajikan, dan

menganalisa suatu masalah atau peristiwa. Metode yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Kualitatif.

BAB III : KERANGKA TEORITIS

BAB IV : LAPORAN DAN ANALISA DATA

Berisi tentang Gambaran umum lokasi penelitian, dan analisa

data tentang Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Persfektif Islam.

BAB V : PENUTUP

Hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan

saran-saran.


