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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah (hukum alam) di dunia. Pernikahan

dilakukan oleh manusia, hewan, dan  bahkan oleh tumbuh-tumbuhan1. Allah

berfirman:




Artinya: “Maha suci allah yang telah menjadikan pasangan-pasangn

semuanya, baik dari apa ang ditumbuhkan dibumi dan dari diri

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(yasin: 36)2

Dalam Islam pernikahan merupakan penenang bagi jiwa, penentram

dan peneguh hati, sekaligus sebagai serana agar suami istri dapat mencurahkan

kasih sayang, mewujudkan kerukukunan, saling tolong menolong, saling

mengingatkan dan menesehati serta toleransi. Yang demikian itu dimaksud

agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah3. Pada dasarnya

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

1 Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,cet ke 1 (Jakarta: Pustaka
Amani1989) H15

2 Kementrian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil
Quran, 2010)

3Muhammad Ali Al-Hasym, Jati Diri Muslim, (Jakarta:Pustaka AL Kautsar, 1999),H 75
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perkawianan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang orang yang telah

mempunyai kemampuan.4

Penikahan merupakan hukum natural yang telah disyariatkan Allah

dan dijadikan sarana untuk menyempurnakan agama, menjaga harga diri,

terampuni dosa, memelihara kekuatan generasi muda, menjaga fisik,

mempererat tali persaudaraan baik antar individu maupun antar kelompok,

memperkuat pilar umat, dan menjunjung tinggi kalimahNya.

Dengan terjadinya pernikahan, Islam menganjurkan untuk

memgumumkan pernikahan dengan mengadakan walimah atau sering disebut

dengan pesta pernikahan, walimah hukum nya sunnah berdasarkan hadits

rosulullah SAW

اَْوِملْ َوَلْو ِبَشاةٍ 
Artinya : Berwalimah lah kamu meski dengan seekor kambing,5

Pada daerah Kampar Timur yang merupakan daerah yang konsisten

terhadapap adat istiadatnya yang mana pesta pernikahan adalah hal yang

harus dilakukan dengan berbagai macam tradisi, pesta pernikahan ini

diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri

bercampur, masalah ini terserah menurut adat istiadat setempat.

Adapun hikmah adanya pesta pernikahan ini ialah untuk

memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak, untuk

menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai, didalam

4Abd. Rahman Ghazali, M.A, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Cahaya,2007), H.22
5Imam abi abdillah, shahih bukhari, (beirut : Dar Al-fikr, 1994 ), h. 154
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pesta memiliki banyak tradisi dan adat yang dilakukan dalam pesta

pernikahan tersebut seperti meminang, berinai, berarak, dan lain sebagainya.

Akan tetapi sebelum melakukan pesta pernikahan di Kecamatan

Kampar Timur ini mayoritasnya, masyarakat  yang ingin melaksanakan pesta

pernikahan harus melakukan pencukuran alis dan berhias bagi calon

pengantin perempuan sebelum resepsi pernikahan, karena ini merupakan

hukum adat ataupun kebiasaan mereka dari masyarakat terdahulu. Menurut

mereka ini adalah tanda bagi perempuan yang sudah menikah6

Dalam syariah, ada istilah yang disebut dengan "Al-Namsh", yaitu

praktek mencukur alis, yaitu menghilangkan bulu atau bulu yang ada di

bagian wajah/muka seorang perempuan. Dan pelakunya di sebut dengan "Al-

Naamishah". Dan orang yang meminta untuk dicukur alisnya itu disebut

dengan "Al-Mutanammishah". Dan praktek Mencukur alis mata ini termasuk

kedalam praktek Namsh.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

لُِعَنْت اْلَواِصَلُة، َواْلُمْستَـْوِصَلُة، َوالنَّاِمَصُة، َواْلُمتَـَنمَِّصُة، :َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ 
.َواْلِشَمُة َواْلُمْستَـْوِشَمُة ِمْن َغْيِر َداءٍ 

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Allah dan Rasul-Nya telah melaknat

orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta

disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis)

dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang

6 Jubaidar,37 tahun (anggota masyarakat), wawancara, pulau rambai 1 Desember 2014
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membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada

penyakit).7

Adapun juru rias yang telah melakukan pencukuran alis pada pesta

pernikahan di Kecamatan Kampar Timur diantaranya adalah :

1. Siasri, bertempat tinggal di Tanjung bungo  Kecamatan Kampar menjadi

juru rias diberbagai desa di Kecamatan kampar yang melakukan adat

mencukur alis terhadap perempuan yang akan melaksanakan resepsi

pernikahan menurutnya dengan menipiskan alis maka akan terlihat

berbeda,serta terlihat lebih cantik8

2. Mardiati, bertempat tinggal didesa Alai Kecamatan Kampar Timur

menjadi juru rias diberbagai desa kecamatan kampar Timur yang juga

melakukan adat mencukur alis terhadap perempuan yang akan

,elaksanakan resepsi pernikahan menurutnya agar ketika resepsi

wajahnya berubah para tamu tidak bosan melihatnya dan itu sebagai

pembeda setelah dia menikah.9

Dari penjelasan diatas terdapat ketidak seragaman antara adat dan

syariat Islam, oleh karna itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut

yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmih yang berjudu “TRADISI

MENCUKUR ALIS KETIKA PESTA PERNIKAHAN MENURUT

PRESFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC. KAMPAR

TIMUR)”.

7 Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Daud (jakartaa : pustaka azam 2006). Hlm 581
8 Siasri (juru rias), wawancara, 30 Januari 2015
9 Mardiati (juru rias), wawancara, 31 Januari 2005
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B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok

permasalahannya, penulis mersa perlu membatasi masalahnya. Adapun

batasan masalah tersebut adalah mengenai tradisi mencukur alis ketika pesta

pernikahan presfektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang sudah dikemukakan di atas,maka

dapat dirumuskan permasalahn sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di Kec Kampar

Timur ?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pencukuran alis

ketika pesta pernikahan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana adat dan pelaksanaan

pencukuran alis ketika pesta pernikahan di Kecamatan Kampar Timur

2. Untuk mengetahui tinjaun hukum Islam tentang pelaksanaan pencukuran

alis ketika pesta pernikahan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dijadikan informasi dan masukan ilmu pengetahuan masyarakat

awam mengenai pelaksanaan pencukuran alis ketika pesta pernikahan

2. Dengan penelitian ini diharapkan menambah bahan-bahan informasi di

perpustakaan UIN SUSKA
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3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SI pada Fakultas

Syariah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini dilakukan dengan cara fiel

research, penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian

pada objek yang dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar Timur.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan

pencukuran alis pada pesta pernikahan di Kecamatan Kampar Timur

b. Objek penelitian ini adalah tentang mencukur alis ketika pesta

pernikahan

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam peneletian ini adalah keseluruhan unit manusia

dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri

yang sama. populasi dalam penelitian ini adalah 5 juru rias dan 95

pengantin perempuan pada tahun 2013 dan 2014 yang melaksanakan

mencukur alis ketika pesta pernikahan

Adapun sampel dalam penelitian ini, mengingat jumlahnya yang

besar dan keterbatasan penulis, maka diambil sebanyak 50% yaitu 5

orang juru rias dan 45 pengantin perempuan orang dengan tekhnik
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random sampling

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam peneitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang

melakukan mencukur alis yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai pihak

atau sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam

penulisan ini serta buku-buku yang berkaitan dengan ini

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan

data sebagai berikut:

a. Observasi yaitu penulis langsung mengadakan pengamatan dan

peninjaun yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara dengan warga

masyarakat yang melakukan pencukuran alis, ninik mamak, dan

tokoh masyarakat lainnya di Kecamatan Kampar Timur

c. Kuesioner, yaitu memberikan pertanyaan secara tertulis kepada

responden serta beberapa alternatif  pilihan jawabannya.

7. Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriktif

kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpulkan kemudian dilakukan

penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk urain.
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8. Metode Penulisan

a. Deskriktif, yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun,

menjelaskan, dan menganalisanya

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

kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.

c. Induktif, yaitu dengan mengambarkan data-data khusus yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil

kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaaat

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Menguraikan gambaran umum  tentang lokasi penelitian, yang

meliputi geografis dan demografis Kecamatan Kampar Timur,

kondisi ekonomi, keadaan pendidikan dan keagamaan, kondisi

sosial dan tradisi.

Bab III Membahas tinjaun umum tentang berhias yang terdiri dari

pengertian dan hukum berhias, dasar hukum berhias bagi

perempuan, adab berhias, hal-hal yang dilarang dalam berhias, dan

perhiasan  yang diboleh kan bagi perempuan.

Bab IV Tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari :

pelaksanaan tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di
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Kecamatan Kampar Timur, tinjaun hukum Islam terhadap

pelaksanaan mencukur alis bagi pengantin perempuan

Bab V Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang menguraikan

tentang kesimpulan dan saran


