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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “SANKSI PELANGGARAN ADAT TERHADAP

NIKAH SATU SUKU (STUDY KASUS DI DESA KOTO PERAMBAHAN

KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR) DALAM

TINJAUAN HUKUM ISLAM”.

Diangkatnya judul ini, dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara
hukum perkawinan adat dengan hukum perkawinan Islam. Perbedaan tersebut
terlihatjelas ketika hukum adat menetapkan bahwa nikah satu suku dilarang.
Sedangkan didalam hukum islam nikah satu suku itu tidak dilarang.

Adapun tujuan penelitian adalah bagaimana sanksi adat terhadap pelaku
pelanggaran adat nikah satu suku di Desa Koto Perambahan,  serta bagaimana
tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat nikah satu suku di Desa
Koto Perambahan.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research), yang mengambil
lokasi penelitian di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten
Kampar. Untuk memperoleh data dilapangan, maka penulis menggunakan
beberapa metode yaitu observasi dan wawancara yaitu mengumpulkan data
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung  oleh
pewawancara kepada responden..

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemuka adat, peuka
agama, pemuka masyarakat serta pihak-pihak yang melanggar adat pada nikah
satu suku.

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan, bahwa macam-macam
adat yang tidak boleh dilanggar adalah nikah satu suku, membawa bunyi-bunyian
pada pesta seperti gong tanpa izin ninik mamak dan talak liar. didalam adat nikah
satu suku dilarang dan siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti
diasingkan dari kampung, ninik mamak tidak memberi surat pengantar untuk
nikah, denda satu ekor kerbau atau kambing dan dikucilkan dari persukuan atau
tengah-tengah masyarakat. Yang mana dengan adanya sanksi ini memberatkan
dan keluarga juga ikut malu atas sanksi tersebut.  Karna mereka beranggapan
bahwa orang yang satu suku tersebut sama dengan bersaudara. Sedangkan
didalam hukum islam nikah satu suku tidak dilarang. Dengan demikian, sanksi
pelanggaran adat terhadap nikah satu suku (study kasus di Desa Koto
Perambahan) boleh untuk dilanggar, karna dikhawatirkan terjadi perbuatan zina.
Dan sebaiknya kalau bisa untuk menghindari hal tersebut, maka lebih baik kita
menghindarinya, karna kita tinggal di Negri beradat dan agar tidak terkena sanksi.
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan

kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul, “SANKSI PELANGGARAN ADAT TERHADAP NIKAH

SATU SUKU (STUDY KASUS DI DESA KOTO PERAMBAHAN

KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR) DALAM

TINJAUAN HUKUM ISLAM” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan

sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Semoga kita

termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di

hari akhir kelak. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu

berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka

itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara

berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam

penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak

yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di

kemudian hari. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta

dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda

tercintaBustami dan Ibunda tersayang Subarni yang selalu mencurahkan kasih

sayang serta motivasi kepada Penulis.selain itu penulis ingin mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga

selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. M. MunzirHitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau

dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
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2. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum.

3. Bapak Dr. H. Mawardi M Shaleh, Lc, MA selaku wakil dekan I, ibu Dr.

Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku

pembantu dekan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam

penulisan skripsi ini.

4. Bapak Hazwir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua

jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, serta Bapak Ibu

dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah

memberikan nasehat-nasehat yang terbaik selama perkuliahan.

5. Bapak Prof. DR. H.Mahdini, MAselaku pembimbing yang telah banyak

memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan

materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag selaku dosen yang selalu memberi saya

dorongan spritual, motivasi, nasehat serta ilmu yang bermanfaat yang sangat

membantu saya dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Prof. DR. H.Mahdini, MA selaku Pembimbing Akademik yang

memberikan nasihat dalam perkuliahan.

8. Kepada Bapak Ibu Dosen serta pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas

ilmu yang telah diberikan serta peminjaman buku sebagai referensi bagi

penulis.

9. Ninik mamak beserta Pemuka Adat dan tokoh masyarakat Desa Koto

Perambahan yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian di

Desa Koto Perambahan.

10. Untuk keluargaku tercinta Kakanda Yusrianto – Elda Amraini, Arwi Naldi –

Mardalena, Yose Rizal – Cerla Siska Rahmi, Syaiful Basri – Reni Yestika

yang telah memberikan motivasi serta bantuan baik moril maupun materil

kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan  perkuliahan dan penulisan

skripsi ini. Selanjutnya untuk Adinda tersayang Siska darmayanti, Budi,

Muhammad Fadli,Nur Fadla yang suka “cerewet”. Tak lupa juga untuk
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kemanakan tersayang yang cakep-cakep, cantik-cantik dan lucu-lucu :

Maharani,  Fikri cerdas, Hatta, Windi,  Farzan, Salsa Dan Raisa. Yang juga

telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan tersendiri kepada Penulis

untuk menyelesaikan skripsi ini. Beserta seluruh keluarga besar yang tidak

bisa disebutkan namanya satu persatu.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Lian Oktarika Nova,  Siska Fitri,Sri Melati, Sri

Wahjuli, Yopi Setiawan, Nurri Jalus Solihin, Siska Merianti, Cahyuni Rokha,

Yusnila, Zemi Lestari,, AH1, AH2 dan AH3 angkatan 2011 serta teman-

teman lain yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan dan

pengumpulan data skripsi ini dan juga yang tidak henti-hentinya memberikan

motivasi, serta moril maupun materil.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan,

bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang

pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga

Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Amin.

Pekanbaru, 16  September 2015

BADRAINI

NIM.11121201206
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