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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tualang yang menurut asal katanya adalah Tuah Alang, merupakan

salah satu Kecamatan bagian dari Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dimana

kecamatan Tualang ini terdiri dari tujuh Desa dan satu Kelurahan yang salah

satu diantaranya adalah Desa Tualang. Desa Tualang terdiri lagi dari beberapa

Dusun yaitu Dusun Surya, Dusun Merbau, Dusun Mulia Baru, dan Dusun

Suka Damai. Kecamatan Tualang dihuni oleh masyarakat yang heterogen,

terdiri dari berbagai Suku dengan Bahasa dan Budayanya masing-masing yang

kegiatan sehariannya ada yang bertani, berdagang, karyawan swasta, dan

pengawai pemerintahan.1

Suku Melayu merupakan penduduk tempatan yang telah mendiami

Desa Tualang lebih dari satu abad yang lalu. Melayu identik dengan Islam,

ditandai dengan kuatnya masyarakat melayu memegang teguh serta

melaksanakan ajaran Islam. Bahkan pola hidup adat istiadat melayu senantiasa

mengacu kepada syariat Islam.2

Salah satu kebudayaan melayu yang mengacu kepada syariat Islam

adalah adat istiadat mandi taman yang disebut juga dengan mandi

damai.Mandi damai juga bermakna sebagai ucapan terima kasih pihak

keluarga mempelai kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan

bantuan moril dan materil dalam upacara adat perkawinan yang telah

1Juprianto, (Kepala Desa), Wawancara, di Desa Tualang Tanggal 14 November 2014.
2Rusdi , (Ketua RW 05), Wawancara, di Desa Tualang Tanggal 15 November 2014.
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dilaksanakan. Mandi taman dilaksanakan sehari setelah pengantin laki-laki

dan pengantin perempuan melaksanakan upacara bersanding, lazimnya

dilakukan setelah sholat zuhur pada suatu tempat yang dibuat khusus dan

diberi nama panca persada.3

Dahulu pelaksanaan mandi taman dilakukan dibelakang rumah tetapi

sekarang pelaksanaan mandi taman dilakukan dihalaman depan rumah agar

generasi mendatang tahu adat istiadat pelaksanaan mandi taman dan apa saja

makna yang terkandung dalam pelaksanaan mandi taman.4

Tetapi tidak semua masyarakat melayu Desa Tualang mengadakan

acara pelaksanaan mandi taman, sebab pelaksanaan mandi taman ini harus

melalui persetujuan kedua belah pihak pengantin laki-laki dan pengantin

perempuan, dikarenakan kedua belah pihak tidak mau saling merugikan,

memalukan dan saling menerima, makanya harus ada persetujuan terlebih

dahulu. Tempat pelaksanaannya yang menentukan adalah pengantin

perempuan tersebut.5

Salah satu masyarakat yang tidak mengadakan acara pelaksanaan

mandi taman dipernikahannya adalah Siska Purwanti dan Rangga Trisna

dengan alasan bahwa pelaksanaan mandi taman tidak terlalu sakral dalam

suatu pernikahan dan dalam persiapannya juga membutuhkan banyak hal yang

3H. O.K. Nizamil Jamil dan kawan-kawan, Pedoman Adat Perkawinan Melayu Siak,
(Siak: Hasil Perumusan Pada Pertemuan Tokoh Adat, Budayawan, Mak Andam, Cendikiawan Se-
Kabupaten Siak, Tanggal 30 November S/D 2 Desember 2006), h. 42.

4Tengku Ismail, (Tokoh Adat dalam Pernikahan), Wawancara, di Desa Tualang Tanggal
16 November 2014.

5H. Abdul Razak, (Ketua Tokoh Adat), Wawancara, di Desa Tualang Tanggal 16
November 2014.
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harus dilakukan.6 Tetapi ada juga sebagian masyarakat melayu Desa Tualang

mengadakan acara pelaksanaan mandi taman yaitu Rosdiana dan Wahyu

Kusriyanto yang mana menurutnya pelaksanaan mandi taman sangat baik

dilaksanakan karena dalam pelaksanaan mandi taman tersebut mengandung

makna-makna tentang kehidupan dalam pernikahan.7 Dan pasangan dari Heru

dan Ayu Puspita yang menurutnya bahwa pelaksanaan mandi taman itu

sangatlah bagus, karena di dalam pelaksanaannya terdapat nilai kesucian

sehingga mereka yang tidak tahu menjadi tahu.8

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti lebih dalam

masalah ini dengan judul: “MANDI TAMAN DALAM PERNIKAHAN

ADAT MELAYU DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG

MENURUT HUKUM ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang

masalah, maka dalam tulisan ini permasalahan yang dibahas difokuskan

kepada “Pelaksanaan Dan Makna Mandi Taman Dalam Pernikahan Adat

Melayu Desa Tualang Kecamatan Tualang Menurut Hukum Islam”.

6Siska Purwanti dan Rangga Trisna, (Masyarakat yang tidak mengadakan pelaksanaan
mandi taman), Wawancara, di    Desa Tualang Tanggal 21 November 2014.

7Rosdiana dan Wahyu Kusriyanto, (Masyarakat yang mengadakan pelaksanaan mandi
taman), Wawancara, di Desa Tualang Tanggal 22 November 2014.

8Heru dan Ayu Puspita, (Masyarakat yang mengadakan pelaksanaan mandi taman),
Wawancara, di Desa Tualang Tanggal 22 November 2014.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalahdi atas, maka permasalahan yang diteliti

yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mandi taman dalam pernikahan adat melayu di

Desa Tualang?

2. Apa makna mandi taman dalam pernikahan adat melayu di Desa Tualang?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mandi taman

dalam pernikahan adat melayu di Desa Tualang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan mandi taman dalam pernikahan adat

melayu di Desa Tualang Kecamatan Tualang.

b. Untuk mengetahui makna mandi taman dalam pernikahan adat melayu

di Desa Tualang Kecamatan Tualang.

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mandi

taman dalam pernikahan adat melayu di Desa Tualang Kecamatan

Tualang.

2. Adapun kegunaan yang hendak dicapai sebagai berikut:

a. Untuk memperdalam wawasan tentang adat istiadat yang berlaku

ditengah-tengah masyarakat terutama masalah mandi taman dalam

pernikahan.

b. Sebagai informasi dan masukan ilmu pengetahuan bagi masyarakat

awam.
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c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi

strata satu (SI) pada fakultas syari’ah UIN SUSKA RIAU.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan adat Melayu, pada abad masehi menjadi dasar lahirnya

sastra tulis melayu terutama pada penghinduan kepulauan melayu, kemudian

disusun oleh pengaruh hindu budha yang diiringi dengan telah

berkembangnya tradisi tulis di Sriwijaya. Istilah melayu baru dikenal sekitar

tahun 644 Masehi, melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Mo-

lo-yeu. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Mo-lo-yeu menngirimkan utusan

ke cina, membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada kaisar

cina. Dengan tersebarnya Islam di Dunia Melayu menimbulkan perubahan-

perubahan yang penting dalam seluruh system kebudayaan Melayu di abad

pertengahan dan tentu saja juga dalam system sastranya, terbukti dengan

lahirnya Hikayat Raja Pasai Pada Abad ke-14, Sejarah Melayu pada abad ke-

15.9

Hubungan melayu Tualang dengan melayu lainnya sama saja, karena

melayu itu bukan suku melainkan suatu kebudayaan yang sudah turun

temurun berkembang sampai ke Johor, Riau, Indragiri, Siak, Pelalawan, dan

lain-lain. Maka segala adat istiadat Melayu itu pun sah menurut syarak Islam

dan syariat Islam. Segala adat yang tidak bersendikan syariat Islam salah dan

9Hamadiy, Lagad Melayu dalam Lintasan Budaya Riau, (Pekanbaru, Blik Kratif Press :
cetakan petama 1423 H),h. 3-4
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tidak boleh dipakai lagi. Sejak itu, adat istiadat Melayu disebut adat bersendi

syarak yang berpegang kepada kitab Allah dan sunah Nabi.10

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reasearch) dan

mengambil lokasi di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Sri Indrapura. Karena di Desa Tualang Kecamatan Tualang ini masih

memegang adat istiadat mandi taman dalam pelaksanaan pernikahan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek11 penelitian ini adalah tokoh adat Desa Tualang dan masyarakat

Desa Tualang.

b. Objek12 dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mandi taman dalam

pernikahan adat melayu di Desa Tualang Kecamatan Tualang menurut

hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi13 dalam penelitian ini adalah orang yang mengadakan

pelaksanaan mandi taman sebanyank 30 pasang dalam tahun 2013-2014,

dan tokoh masyarakat 6 orang. Sampel diambil dari pasangan yang

mengadakan pelaksanaan mandi taman pada tahun 2013-2014 sebanyak 5

10Afrizal Ja’far, (Tokoh Adat dalam bidang pengembangan adat istiadat Melayu),
wawancara, di Desa Tualang Tanggal 23 November 2014.

11Subjek adalah penunjukkan satu kesatuan tertentu baik individu maupun kelompok,
Lihat buku Irwan Suhartono, Metode Penelitian Social, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995),
Cet ke 3, h. 57.

12 Objek adalah perumusan masalah, Ibid.
13 Populasi adalah keseluruhan unit atau objek dengan ciri yang sama, dapat berupa

manusia, gejala, benda (hidup atau mati), kasus, waktu, tempat dengan sifat atau ciri yang sama,
Lihat Buku Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, 2011.
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pasang dan tokoh adat sebanyak 4 orang. Dengan Teknik  purposive

sampling dengan maksud mengambil responden atau orang-orang yang

tahu dan mengerti tentang pelaksanaan mandi taman tersebut.

4. Sumber Data

Sumber Data terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer14 yaitu pihak-pihak yang melakukan mandi taman dan

tokoh adat.

b. Data Sekunder15 yaitu:

1) Bahan hukum primer : hasil dari wawancara tokoh adat, dan

dokumen yang terkait dengan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder : data yang diperoleh dari bahan referensi

atau perpustakaan

3) Bahan hukum tersier : buku-buku yang berhubungan dengan

penelitian, serta ulama atau tokoh masyarakat setempat.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau

fenomena yang ada pada objek penelitian.16

b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses

dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh

14 Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau
perorangan, Lihat buku Husen Umar, Metodologi penelitian untuk skripsi dan tesis, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Prasada, 2005), h. 42.

15 Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh
pihak pengumpulan data primer maupun pihak lain, Ibid.

16Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.
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penulis kepada sampel penelitian tentang masalah-masalah yang

diteliti.17

c. Dokumentasi yaitu menelaah berbagai dokumen yang terkait dengan

penelitian atau persoalan-persoalan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan mandi taman dalam

pernikahan di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri

Indrapura. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya

penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang sudah

terkumpul diklasifikasikan 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 diteliti.

7. Teknik  Penulisan

Setelah data dianalisa, maka data-data tersebut penulis

sajikansebagai berikut:

a. Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun,

menjelaskan dan menganalisanya.

b. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya

dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan

secara umum.

17Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sicial
liannya, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. 1 Cet 1, h. 14.
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c. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dan

diambil kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman dalam pembahasan-

pembahasan peneliti ini, penulis memaparkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah,

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang lokasi penelitian, terdiri dari keadaan

geografis dan demografis, keadaan pendidikan dan

keagamaan,keadaan sosial ekonomi masyarakat, adat dan sosial

budaya.

BAB III : Merupakan bab yang membahas tentang pengertian al-‘adat/al-

‘urf, kehujjahan dan dalil hukum al-‘adat/al-‘urf, syarat-syarat al-

‘adat/al-‘urf dan macam-macam al-‘adat/al-‘urf.

BAB IV : Mandi taman dalam pernikahan adat melayu di Desa Tualang

yang terdiri dari: Pelaksanaan mandi taman dalam pernikahan

adat melayu di Desa Tualang, makna mandi taman dalam

pernikahan adat melayu di Desa Tualang, dan tinjauan hukum

Islam Terhadap pelaksanaan mandi taman dalam pernikahan adat

melayu di Desa Tualang.

BAB V : Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA
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