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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang disyari’atkan kepada umat manusia,

sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW. Adapun syari’at Islam

adalah syari’at terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi

Muhammad. Islam salah satu ajaran yang mensyari’atkan untuk melaksanakan

perkawinan sebagaimana yang diatur dalam sunnatullah dan sunnatur rasul1.

Selanjutnya, pengertian Islam ini lebih luas dikemukakan oleh an-Nabhani

adalah: “agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara

Malaikat Jibril yang mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliq, (

mengatur dalam masalah akidah dan ibadah ), dengan dirinya sendiri ( mengatur

dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak ), mengatur hubungan

dengan sesama (mengatur dalam masalah mu’amalah dan uqubat)2.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa secara umum terdapat tiga

hubungan (alaqot), yaitu (1)Hubungan dengan AllahSWT; (2) Hubungan dengan

dirinya sendiri; dan (3) Hubungan dengan sesama manusia. Hubungan sesama

manusia yang termasuk dalam lapangan muamalah ini sangat banyak antara lain

hukum kekeluargaan yang salah satunya mengatur masalah perkawinan.

1
NA. baiquni, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Penerbit Indah, 1996), h. Cet. Ke-1,

198.

2 Taqiyuddin an-Nabani, Sisitem Peraturan Dalam Islam (terj), Oleh Abu Amin, dkk, (BOGOR:
Pustaka Izzah, 2001), Cet. Ke-7, h. 181.
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Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan istilah ”nikah”. Secara

bahasa, kata nikah berasal dari akar kata “nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan’’

mengandung makna’’ nikah (نكح) atau Zawaj ( زواج )’’3. Sementara menurut

istilah nikah adalah ‘’Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan

perempuan’’4. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa

pernikahan adalah ‘’ perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami

istri dengan resmi’’5.. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

menjelaskan bahwa perkawinan adalah: “ikatan lahir bathin antara seoramg pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa’’6. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pengertian perkawinan,

yaitu: “Akad yang sangat kuat untuk menta’ati perintah Allah SWT dan

melaksanakannya merupakan ibadah’’7.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah

ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan

muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala

dan keridhaan Allah SWT. Pungsi dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan

ketenangan yang didapat seseorang dari pernikahan seperti ketenangan jiwa,

jasmani dan materi. Perkawinan itu sendiri hukumnya adalah wajib, sunat, haram,

3 Drs. Totok Jumantoro, MA, Kamus Istilah Usul Piqih, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet. II

4 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor:Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 74.

5 Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-2, h.689.

6 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang  dan Peraturan Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: P.T. Penerbit Djambatan, 1978, h.3.

7 Abdurahman, Kompilasi Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, h.114.
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makruh dan mubah bagi manusia, artinya tidak semuanya hukumnya wajib bagi

menikah, tidak semuanya haram menikah, tidak semuanya sunat menikah, tidak

semuanya makruh untuk menikah dan tidak pula semuanya mubah hukumnya

menikah, tergantung pada situasi kondisi dari manusia itu sendiri. Adapun dasar

hukumnya sebagai berikut:











Artinya: “  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 diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir’’ (TQS.ar-Ruum (30):21)8.

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa dengan perkawinan akan

menjadikan pasangan satu sama lain menjadi tentram dan tenang dan nikmat

sebagaimana diinginkan.diantaranya hak-hak istri terhadap suami adalah: mahar,

nafkah, pendidikan dan pengajaran.adil dalam berinteraksi. Hal ini disebabkan

adanya rasa kasih sayang. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang dapat merusak

perkawinan, seperti: (1) rusaknya perkawinan karena syiqaq, (2) rusaknya

8 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Trjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5,
h. 406.
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perkawinan sebab pembatalan, (3) rusaknya perkawinan karena sebab fasakh, dan

(4) rusaknya perkawinan karena meninggal dunia.

Di samping itu, agar maksud dari perkawinan itu terwujud, maka dalam

hukum Islam  di tentukan rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami dan calon

istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya

dua orang saksi, ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

perkawinan, diantaranya adanya mahar (maskawin). Menyebutkan mahar adalah

wajib meskipun maharnya itu tidak ada (belum ada)9.

Ijab dan Kabul pernikahan pada hakikatnya ialah ikrar dari calon istri

melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama, guna untuk

mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan dan

kewajiban.

Dalam hadits  Rasulullah SAW  bersabda yang berbunyi:

قال كنامع النبي صلى هللا علیھ وسلم شباباالنجد شیأ فقال لنارسول هللا َعْن َعُبِد هللا

صلى هللا علیھ و سلم یامعشرالشباب من اشتطاع الباءة فلیتزوج فاءنھ أغض للبصر 

)روه االالبخارىمسلم(وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاءُ 
Artinya: “ Dari Abdullah bin Mas’ud Radiyallaahu ‘anhu berkata: Bahwa

Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang

siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah  karena ia

dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa

9 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), Cet. Ke-1, h,241.
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yang belum mampu hendaklah dia berpuasa, karena dapat menahan

(HR.Bukhari Muslim)10.

Adapun dasar hukum ijab kabul yang terdapat dalam hadist Rasulullah

saw. yang diriwayatkan Muslim, bahwa baginda Rasulullah Saw bersabda yang

artinya:’’ bertakwalah kamu sekalian kepada Allah SWT dalam menggauli wanita

(istri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu

menghalalkan kehormatannya dengan kalimat allah (Ijab Kabul)11.

Karena itu Allah mewajibkan kepada suami agar ia menggauli istrinya

dengan baik. firman allah dalam surah an-nisa’:19:





“…dan pergaulilah mereka (isteri) menurut yang patut…(Q.S. an-Nisa’:19)”

َواَْن تُبِرَّ قََسَمھُ َواَْن تُِطْیَع ,ِ َحقَّ الزَّ ْوِج َعلَي اْلَمرأِة أَْن الَتَْھُجَر فِراََشھ

)الطبراني. (َوأَْن الَتُْد ِخَل َعلَْیِھ َمْن یَْكَرهُ , َواَْن الَتَْخُرَج إالَّ بِاءَذنِھِ ,اُمَرهُ 

Artinya: Hak suami atas istri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan

memperlakukannya dengan benar dan jujur, mentaati perintahnya dan

tidak ke luar (meninggalkan ) rumah kecuali dengan ijin suaminya, tidak

10Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Juz7( daar
Thaughan Najah : Maligiul Islami, 1422H ), h.7.

11 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinandan Perkawinan tidak dicatat, (Jakarta: PT Sinar Grafika
2010), Cet. Ke-1, h.115
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memasukkan kerumahnya orang-orang yang tidak disukai

suaminya.(HR. Athabrani).12

تَھ أجل امرإذا دعا الرّ عن ابى ھریر ةا رضي هللا عنھ قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
)(حبِ ھا لَعنتھا اْلملَئكة حتى تصلَیان عبفأبت فبات غضھإلَى فراش

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu Rasulullah shallallahu'alaihi wa
sallam bersabda “Jika seorang suami mengajak istrinya ke
pembaringannya kemudian dia menolak untuk memenuhinya sehingga
pada malam tersebut suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan
melaknatnya hingga Shubuh.” (HR. Bukhari dan Muslim)13.

Dari pemahaman Ayat dan Hadits di atas jelas apabila telah menikah

(melaksanakan ijab qabul) maka perkawinan sudah sah dan hubungan antara

suami istri sudah sah, bahkan sudah timbul hak dan kewajiban antara suami istri.

Apabila tidak di turuti hak dan kewajiban suami atau istri maka akan sangat di

laknat oleh malaikat. Hal ini juga bisa dipahami apabila sudah melaksanakan akad

nikah maka hubungan menjadi Halal walaupun belum melaksanakan walimatul

ursiy.

Dalam Islam walimatul ursiy adalah pengertian hukum dari walimah

yang di kaitkan dengan perkawinan, Artinya peresmian pernikahan yang

tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi

menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur kepada kedua belah pihak atas

berlangsungnya pernikahan tersebut. Walimah itu sendiri mengandng arti suatu

12 Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) h. 230

13 Imam Abi Abdillah Muhammad  bin Ismail, Shahih Bukhori, (tt, Darul Fikri, 1981). Jilid VI, H.
142
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bentuk perayaan yang dilakukan pada momen-momen tertentu ( di sebut juga

Resepsi atau pesta)14.

Hukum walimatul ursiy itu sendiri adalah sunnah, yang berarti hal yang

boleh diadakan atau tidak di adakan walimah. Walimah tidak di tentukan secara

pasti dalam Islam kapan dilakukan yang penting sesuai dengan kesepakatan

bersama kedua belah pihak15.

Sehubungan dengan itu, masyarakat sungai tonang di dalam perkawinan

ada menerapkan Tradisi Nikah Gantung yaitu perkawinan yang sudah sah, tetapi

suami istri belum boleh tinggal satu rumah ( masih tinggal di rumah masing-

masing ) sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan atau walimatul ursiy16.

Selama walimatul ursiy belum dilaksanakan, maka menurut tradisi

masyarakat Sungai Tonang bahwa pasangan suami istri belum boleh satu rumah,

belum boleh melakukan hubungan suami istri, belum timbulnya hak dan

kewajiban. Namun karena lebih kuat adat istiadat yang di pakai oleh masyarakat

sungai tonang atas persetujuan keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak

alasan tidak boleh satu rumah karena belum diresmikan walaupun dalam agama

sudah sah17.

Apabila melanggar larangan itu, maka mereka dikenakan sanksi sosial

yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat bahkan jadi gunjingan oleh orang

14 Depak, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Proyek Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN  1984),
Cet. Ke-2, h. 115

15 Ibid hal 6

16 Nanda tokoh masyarakat, Wawancara, 17 Pebruari 2015

17 Datuk Muhammad Syukur (Kepala Suku Kampar Utara), Wawancara, 17 pebruari 2015
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lain. Tetapi kalau tidak melakukan resepsi setelah ijab qabul, maka boleh satu

rumah. Tujuan yang di buat nikah gantung di masyarakat sungai tonang yaitu

untuk menghindari perzinahan. Tujuan yang melarangnya supaya tidak merugikan

kedua belah pihak apabila terjadi perceraian sebelum resepsi18.

Ini sudah bertentangan dengan hukum Islam. Dalam agama suami istri

sudah sah tinggal satu rumah serta wajib memberi nafkah lahir bathin, seandainya

suami minta untuk dilayani lalu istrinya menolak melayaninya, maka dosa besar

bagi istri yang tidak melayani keinginan suami. Dikhawatirkan suami mencari

perempuan lain untuk melepaskan sahwatnya, apalagi nikah dengan resepsi jauh

jaraknya belangsung lama hingga berbulan-bulan. Kalau waktu dua hari ataupun

seminggu saja itu tidak menjadi masalah.

Adapun nama –nama yang nikah gantung yang terjadi di masyarakat

Sungai Tonang sebelum pelaksanaan resepsi yaitu :

1. Jimmy dengan Amel, anak pasangan dari Suhir/Suniarti dan Roslaini/M.

Kariman yang menikah pada tahun 2014 yang bertempat tinggal di sungai

tonang. Nikah selama 7 bulan, Karena belum pesta, maka belum boleh satu

rumah. Selain tidak diperbolehkan serumah dan selama 7 bulan tidak

diberikan nafkah lahir bathin, sedangkan keinginan dari pasangan tersebut

tidak menginginkan hal tersebut karena mereka ingin tinggal satu rumah. 19

2. Firman dengan Ervina Ayu, anak pasangan dari limansu/asma dan

ujang/erni yang menikah pada tahun 2014 yang bertempat tinggal di Sungai

18 Nurhayati, Tokoh Wanita Kampar Utara, Wawancara, 17 Pebruari 2015

19Jimmy, Wawancara, 18 Pebruari 2015
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Tonang. Nikah selama 6 bulan. Karena belum pesta, maka belum boleh

tinggal satu rumah. Selama 6 bulan tidak diberikan nafkah lahir bathin20.

3. Muhammad Denis dengan Ulfa, anak pasangan dari Restiwati/Darmawan

dan Jumianti/Kaharudin yang menikah pada tahun 2014 yang bertempat

tinggal di Sungai Tonang. Nikah selama 8 bulan, Setelah ijab qabul mereka

belum boleh tinggal satu rumah karena belum pesta. Selama 8 bulan tidak

diberikan nafkah lahir bathin21.

4. Maria dengan Unai, anak pasangan dari Sapri/Rodi dan syukur/obik yang

menikah pada tahun 2013 yang bertempat tinggal di Sungai Tonang.

Mereka melakukan nikah gantung selama 10 bulan sebelum pesta, karena

memenuhi permintaan keputusan ninik mamak di dalam persukuan adat

dari keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu,  mereka tidak

diperbolehkan tinggal satu rumah seperti layaknya suami istri dan tidak

menafkahi lahir bathin selama 10 bulan tersebut hingga waktu acara pesta

dilakukan sesuai keputusan ninik mamak sebelumnya22.

5. Nurul Fadhila dengan Ahmad Junaidi, anak pasangan dari Haisah/Kurniadi

Ahmad dan Budi Muktar/Kasmawati yang menikah pada tahun 2014 yang

bertempat tinggal di Sungai Tonang. Nikah selama 6 Bulan karena belum

pesta maka belum dibolehkan tinggal satu rumah.selama 6 bulan tidak

memberikan nafkah lahir bathin23.

20 Firman, wawancara, 18 Pebruari 2015

21 Denis, wawancara, 19 Pebruari 2015

22 Maria, wawancara, 19 Pebruari 2015

23 Ahmad Junaidi, wawancara, 20 Pebruari 2015
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6. Putri Yani dengan Hendra, anak pasangan dari Suhairo/Bakhtiar dan

Ani/Daham, yang menikah pada tahun 2004. Menikah selama 6 bulan,

setelah ijab qabul mereka belum boleh satu rumah sebelum pelaksanaan

resepsi pernikahan, dan tidak diberikan nafkah lahir batin24.

7. Ermi Lianis denga Caca, anak pasangan dari Nurhayati/Syukur dan

Munah/Sulaiman yang menikah pada tahun 1998, yang bertempat tinggal di

Sungai Tonang. Nikah gantung selama 8 bulan, selain itu tidak

diperbolehkan satu rumah dan tidak diberikan nafkah lahir bathin, sebelum

pelaksanaan resepsi pernikahan25.

8. Hasniarti dengan Kahar anak pasangan dari Suhairi/Bara dan

Jamiah/Mukhtar, yang menikah selama 7 bulan karena belum pesta maka

belum diperbolehkan tinggal satu rumah. Selama itu tidak diberikan nafkah

lahir bathin26.

9. Novika Sriwahyuni dengan Defrialdi anak pasangan dari H Darlis/Hj Suri

yang menikah pada tahun 2014 yang bertempat tinggal di Sungai Tonang.

Nikah Gantung selama 8 bulan, karena belum pesta maka belum

dibolehkan tinggal satu rumah dan memberikan nafkah lahir bathin27.

10. Desi Afriyanti dengan Roni Akbar anak pasangan dari Hasan/Aminah dan

Udayat Akbar/Rosmiati yang menikah pada tahun 2014, yang bertempat

24 Putri Yani, Wawanara, 20 Pebruari 2015

25 Ermi Lianis,wawancara, 21 Pebruari 2015

26 Hasniarti, wawancara, 21 Pebruari 2015

27 Novika Sriwahyuni, wawancara, 22 Pebruari 2015
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tinggal di Sungai Tonang Nikah gantung selama 7 bulan. Selama itu tidak

diberikan nafkah lahir bathin sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan28.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya

lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul

“Tradisi Dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi

Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara

Ditinjau Menurut Hukum Islam ”.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya waktu dan

dana yang tersedia, maka dalam penulisan perlu diadakan pembatasan masalah

yang akan diteliti. Adapun masalah yang diteliti adalah, tradisi dalam nikah

gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang

Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas tersebut dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1.  Apa saja bentuk tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan

resepsi pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang  Kecamatan Kampar

Utara?

28 Desi Afriyanti, wawancara, 22 Pebruari 2015
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam nikah gantung

sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang

Kecamatan Kampar Utara?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui secara jelas apa saja bentuk tradisi dalam nikah gantung

sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang

Kecamatan Kampar Utara.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam

nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Masyarakat

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.

2. kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah:

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang

berharga bagi penulis dalam menekuni studi hukum, khususnya

dalam nikah gantung

b. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk

memberikan pengertian kepada masyarakat tentang nikah gantung

c. Untuk memenuhi tugas kemahasiswaan dalam melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan

Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Tonang Kecamatan

Kampar Utara Kabupaten Kampar alasan penulis mengambil lokasi ini

karena dekat dari rumah dan tidak banyak menghabiskan biaya ongkos.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan nikah

gantung yang ada di Masyarakat Sungai Tonang Kecamatam Kampar

Utara. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah tradisi dalam nikah

gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Masyarakat Sungai

Tonang Kecamatan Kampar Utara menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga

berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Populasi dalam penelitian ini 10 pasangan yang melaksanakan nikah

gantung, ninik mamak 1 orang, tokoh masyarakat 2 orang, 10 orang tua

dari pasangan yang melaksanakan nikah gantung yang berjumlah 43

orang. maka penulis mengambil sampel berjumlah 30 orang. Sampel

adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Mengingat karena

jumlah banyak maka teknik pengambilan sampel yang penulis ambil

dalam penelitian ini adalah Purposive sampling yaitu teknik pengambilan

sampel dengan pertimbangan tertentu.
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4. Sumber Data

a. Data Primer, yakni data utama yang penulis peroleh langsung dari

pihak-pihak yang terlibat dalam nikah gantung dan Masyarakat Sungai

Tonang Kampar Utara.

b. Data Sekunder, yakni data pendukung yang penulis peroleh dari

sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam

penulisan ini serta buku-buku yang berkaitan dengannya.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, dilakukan dengan pengamatan dan peninjauan di Masyarakat

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.

b. Wawancara, dilakukan dengan warga Masyarakat Sungai Tonang

Kecamatan Kampar Utara, yang terlibat dalam pelaksanaan nikah

gantung ini.

c. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada

responden mengenai permasalahan yang diteliti.

d. Dokumentasi, metode ini dilakukan peneliti dengan cara

mengumpulkan data-data dari catatan administrasi yang sesuai dengan

masalah yang diteliti.

G. Analisa Data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu

data-data yang sudah terkumpul diklasifikasi ke dalam kategori-kategori

berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu

dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang

utuh tentang masalah yang di teliti.
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H. Metode Penulisan

Setelah diperoleh dengan menggunakan beberapa teknis di atas, maka

disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

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

kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus.

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

hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian dari fakta tersebut

diambil kesimpulan secara umum.

c. Diskriftif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang di

peroleh untuk di paparkan dan di analisa.

I. Sistematika penulisan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab tinjauan umum tentang lokasi penelitian

yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, kondisi ekonomi dan mata

pencaharian, keadaan pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi sosial dan

adat-istiadat.

Bab ketiga, tinjauan teoritis tentang tradisi nikah gantung dan resepsi

pernikahan menurut hukum Islam yang terdiri dari identifikasi tradisi nikah

gantung, yang terdiri dari tradisi, pengertian nikah gantung dan sebab-sebab

terjadinya nikah gantung, kemudian identifikasi tentang resepsi pernikahan



16

yang terdiri dari pengertian resepsi,pengertian pernikahan, dasar hukum

pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hal yang di

larang sebelum menikah dan yang dibolehkan setelah menikah, hukum

resepsi pernikahan, tujuan dari resepsi pernikahan, pendapat ulama tentang

resepsi pernikahan, waktu dilaksanakan resepsi pernikahan.

Bab keempat, merupakan bab tentang hasil penelitian dan pembahasan

yang terdiri dari bentuk tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan

resepsi pernikahan di masyarakat sungai tonang kecamatan Kampar utara dan

tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam nikah gantung sebelum resepsi

pernikahan di masyarakat sungai tonang kecamatan Kampar utara.

Bab kelima, merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


