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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam artian

memiliki sifat ketergantungan, dan ketertarikan dengan lawan jenisnya, dan saling

membutuhkan.Oleh karena itu dalam Al Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-

pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.1

Agar hubungan suami istri ini dapat terjalin harmonis dan lebih langgeng sesuai dengan

tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga sakinah, mawaddah,

warahmah berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka Islam mengaturnya melalui

ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan

hukum munakahat.2

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci bertujuan untuk

menghalalkan hubungan biologis manusia.Perkawinan adalah perbuatan hukum yang

mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung nilai ibadah

kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang

menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.Oleh karena itu, diantara hak dan

1Abdul Rahman Ghozali, fiqh munakahat, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2003), Cet. Ke-3,
h. 11

2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), ed. 1.,
Cet-3, h. 181.
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kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.Hal itu diatur

dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut

Undang-undang Perkawinan.3

Di dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami

istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakakan rumah tangga yang menjadi

sendi dasar dari susunan masyarakat.4Selain itu pasal 77 ayat 1 KHI yang berbunyi

bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan

masyarakat.5

Dalam Islam melaksanakan perkawinan bukan hanya menyalurkan

gejolak seksual atau mengembangbiakkan keturunan saja akan tetapi merupakan

salah satu sarana untuk mengabdi kepada Allah sehingga perkawinan dianggap

sebagai lembaga suci dan luhur serta dianjurkan pada setiap orang yang telah mampu

baik jasmani maupun rohani untuk melaksanakannya.6

Adapun tujuan Perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk menciptakan

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta di dalam keluarga tersebut

terciptanya kehidupan yang harmonis antara suami istri dan penuh kasih

3Ibid.

4 Ibid

5Depag RI, Kompilasi Hukum Islam,Th. 1991

6 Abdul Rahman Ghozali, loc. Cit.
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sayang.Dalam perkawinan apabila tujuan perkawinan itu tercapai maka kehidupan

terasa nyaman dan tentram.7

Al Qur’an yang kita jadikan sebagai pedoman bagi amal manusia didunia

telah memberikan gambaran tentang tujuan kehidupan berumah tangga sebagai mana

firman Allah SWT QS. Ar-Rum : 21













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 (QS. Ar-Rum : 21).8

Apabila akad nikah telah dilakukan secara sah, maka konsekuensi-

konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan yaitu adanya hak dan kewajiban pada

suami dan istri.9 Kewajiban seorang suami selaku kepala rumah tangga antara

lainsuami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

7 Ahmad Rofiq, Op. Cit., h. 181.

8Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran.Th 1994.

9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Terjemah, ( Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid, 3, h.411
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pengobatan bagi istri dan anak-anaknya.10Selain itu suami juga wajib menanggung

biaya pendidikan anak, nafkah dan tempat kediaman bagi istri.11 Sebagaimana dalam

firman Allah surat An-Nisa’ ayat 34 dan dalam surat Al Baqarah ayat 233 yaitu :

























Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka
(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

10 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta:
Imprint Bumi Aksara, 2011), cet-2,h.201.

11 Abdul Rahman Ghozali, Op.cit., h. 155
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memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka
dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka
mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa’ : 34).12

……



…….

Artinya:…….dan kewajiban suami Ayah memberi makan dan pakaian kepada para

ibu dengan cara ma’ruf…… (Qs. Al-Baqarah :233).13

Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami,

menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

baiknya.14kewajiban suami istri dalam berumah tangga ini harus diartikan secara

timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri, demikianlah

sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami.15

Mengenai kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 77 dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya adalah kewajiban suami istri yang bersifat

bukan kebendaan yang meliputi antara kedua saling mencintai hal ini adalah sesuai

dengan pengertian perkawinan itu bahwa perkawinan itu bukan hanya merupakan

12Departemen Agama RI,Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran. Th 1994
13 Ibid.

14 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) Ed. 1,
Cet-1, h.158.

15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta:Prenada Media, 2006),
Ed. 1.Cet-1., h. 159.
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ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya

itu, ikatan batin ini diwujdkan dengan adanya saling mencintai antara kedua belah

pihak.16 Dalam ayat 2 dijelaskan saling menghormati, bahwa suatu keharusan saling

hormat menghormati antara suami istri adalah suatu yang wajar sebab di tinjau dari

segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi

kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan drajat yang sama.17

Didalam ayat 3 dijelaskan bahwa suami istri wajib setia, yang dimaksud

setia ini adalah erat hubungannya serta menjaga kesucian rumah tangga dan yang

terakhir bahwa suami istri harus bantu membantu, bantu membantu antar suami ini

maksudnya antara keduanya harus dapat bekerja sama serta saling memberi nasehat

dalam mengelolah rumah tangga supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.18

Kemudian dalam pasal 78 ayat 1 dan dalam pasal 80 ayat 2 dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga

dan istri ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.19

Di dalam tradisi masyarakat Desa Gunung Bungsu setelah melaksanakan

akad nikah, pasangan tersebut dipisahkan dahulu, belum boleh melakukan hubungan

16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit Pasal 77
17 Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid.
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suami istri, belum ada hak dan kewjiban antara keduanya sebelum dilakukan serah

terima secara adat oleh ninik mamak yang bersangkutan. Adat seperti ini sudah

menjadi tradisi turun temurun dari ninik mamak terdahulu (pelopor adat)20 di Desa

Gunung Bungsu.21

Adapun Nama-nama pasangan suami istri yang terkait dengan masalah

diatas yang terdapat di Desa Gunung Bungsu Kec.XIII Koto Kampar.Kab. Kampar,

yaitu:22

1. Sudir Mono (umur 24 tahun) dengan Eli Marni (umur 19 tahun), nikah

pada pada tanggal 10 Desember tahun 2013, di pisahkan selama 1 bulan.

2. Khainur Fadil (umur 28 tahun) dengan yati (umur 22 tahun), nikah pada

tanggal 16 Oktober tahun 2014 di pisahkan selama 45 hari.

3. Rinaldi (umur 25 tahun ) dengan Hafsyah (umur 35 tahun), nikah pada

tanggal 18 Agustus Tahun 2014, dipisahkan selama 25 hari.

4. Ibrahim (umur 27 tahun) dengan Endarnita (umur 23 tahun), nikah pada

tanggal 16 April Tahun 2015, dipisahkan  selama 21 hari.

5. Izal (umur 28 tahun) dengan Siti Aisya (umur 20 tahun), nikah pada

tanggal 10 Agustus Tahun 2014, di pisahkan selama 1 bulan.

20Pelopor Adat Tidak di Kenal Oleh Sejarah

21Asdar, Datuk Sinaro, KenegerianGunung Bungsu, Wawancara, Gunung Bungsu Tanggal 3
April 2015

22Bustami, Datuk Komo, Datuk Suku Melayu Sumpu, Wawancara,Gunung Bungsu, Tanggal
31Agustus 2015.
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6. Sarjono (umur 29 tahun) dengan Leni (umur 28 tahun), nikah pada

tanggal 12 Mei tahun 2014, dipisahkan selama 24 hari.

7. Sarul (umur 25 tahun) dengan Liana (umur 24 tahun), nikah pada

Tanggal 25 April Tahun 2015, dipsahkan selama 1 bulan.

8. Efoni (umur 29 tahun) dengan Erna (umur 25 tahun), nikah pada

Tanggal 10 Desember Tahun 2014, dipisahkan selama 20 hari.

9. Suryano (umur 30 tahun) dengan Lizatania (umur 25 tahun), nikah pada

Tanggal 15 Oktober Tahun 2014, dipisahkan selama 26 hari.

10. Ijon (umur 28 tahun) dengan Marlena (umur 23 tahun), nikah pada

Tanggal 20 November Tahun 2014, dipisahkan selama 27 hari.

Dari uraian di atas, penulis ingin membahas permasalahn yang diangkat dalam

proposal ini dengan judul “TRADISI PEMISAHAN SUAMI ISTRI SETELAH

AKAD SEBELUM SERAH TERIMA SECARA ADAT DITINJAU MENURUT

HUKUM KELUARGA ISLAM.(Studi Kasus di Desa Gunung Bungsu Kec.XIII

Koto Kampar Kab. Kampar)”

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana dan mencapai target yang diteliti

maka penulis membatsi masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang diteliti

adalah tradisi pemisahan suami istri setelah akad sebelum serah terima secara adat
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yang dilakukan oleh ninik mamak yang bersangkutan. Pasangan yang diteliti dalam

hal ini adalah pasangan yang baru menikah( tahun 2014-2015).

C. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini agar pembahasannya sesuai dengan target yang ingin

diteliti, maka peneliti menetapkan permasalahan sebagai berikut .

1. Bagaimana tradisi masyarakat Desa Gunung Bungsu tentang pemisahan suami

istri setelah akad sebelum serah terima secara adat dan apa sanksi bagi yang

melanggar?

2. Bagaimana persepsi pasangan yang baru menikah terhadap tradisi tersebut?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemisahan suami istri setelah

akad sebelum serah terima secara adat?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis akan mengemukakan tujuan

penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui tradisi masyarakat Desa Gunung Bungsu tentang pemisahan

suami istri setelah akad sebelum serah terima secara adat dan apa sanksi bagi

yang melanggar?

2. Untuk mengetahui bagaima persepsi pasangan yang baru menikah terhadap tradisi

tersebut.
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3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi pemisahan suami istri

setelah akad sebelum serah terima secara adat studi kasus di Desa Gunung

Bungsu, Kec. XIII Koto Kampar. Kab Kampar.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat penelitian secara teoritis

a. Untuk mengetahui secara dekat adat perkawinan di Desa Gunung Bungsu

mengenai pemisahan suami istri setelah akad sebelum serah terima secara

adat.

b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam.

c. Menambah wawasan ilmu syari’ah tentang hukum pemisahan suami istri

setelah akad sebelum serah terima secara adat.

2. Manfaat penelitian secara praktis

a. Memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang bagaimana hukum

pemisahan suami istri setelah akad sebelum serah terima secara adat.

b. Sebagai bahan referensi bagi para praktisi Hukum Islam.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Suatu hal yang sangat penting demi tercapainya suatu tujuan penelitian adalah

dengan metode karena dengan metode itu mempelajari dan membahas tentang cara-

cara yang ditempuh dengan setepat-tepatnya dan sebaik-baiknya sehingga hasil
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penelitian dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian

dalam proposal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian.23

Penelitian ini termasuk field research atau penelitian lapangan yaitu penelian

dengan cara mengamati dan meneliti keadaan langsung dilapangan atau berada

langsung pada obyek penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti terlibat langsung

dilapangan di Desa Gunung Bungsu Kec.XIII Koto Kampar.Kab.Kampar guna mencari

data yang peneliti perlukan dan dapat menjawab permasalahan yang peneliti ajukan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud

pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang lebih memusatkan perhatiannya pada

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam

kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan

menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Dan alasan penelitiannya karena masalah yang diteliti belum jelas, kondisi

semacam ini sangat cocok untuk diteliti dengan metode kualitatif, karena penelitian

kualitatif akan langsung masuk ke obyek yang diteliti, sehingga masalah akan dapat

ditemukan dengan jelas dan hasilnya bisa maksimal.

23 Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian, (Bandung : CV. Pustaka Setia), h. 108.



12

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :24

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau tempat terjadinya

gejala-gejala.Penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti

bertujuan untuk memperoleh data riil.Dalam hal ini penelitian di lakukan di Desa

Gunung Bungsu Kec.XIII Koto Kampar.Kab.Kampar.dengan subyek penelitian

pasangan suami istri yang baru menikah danpemuka adat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang penulis proleh dari sumber yang

dapat memeberikan informasi pendukung dalam hal ini (pandangan masyarakat) serta

buku-buku yang berkaitan dengannya.

4. Metode Pengumpulan Data.25

Yang dimaksud disini adalah cara pencarian data atau dokumentasi yang

diperlukan untuk membahas berbagai persoalan yang timbul dalam judul penelitian

ini.

24 Ibid. h. 108

25Ibid. h. 109.
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Sebagaimana penelitian yang bersifat field research (penelitian lapangan) maka

dalam hal ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai

berikut :

a. Observasi.26

Observasi yaitu suatu pengamatan yang diteliti dengan menggunakan prosedur

yang sisitematis, dimana peneliti berada langsung dilapangan dan melakukan

observasi.Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan di

daerah yang diteliti yaitu di Desa Gunung Bungsu.Kec.XIII Koto

Kampar.Kab.Kampar.Agar dapat diperoleh data yang akurat.

b. Interview atau wawancara.27

Interview atau wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu”.

Adapun responden yang diwawancarai yaitu :

1) Pasangan suami istri yang baru menikah.

Dalam penelitian ini, Pasangan suami istri yang baru menikah dijadikan

responden.

26 Ibid.

27 Yasril, Yazid, dkk, Metodelogi Penelitian, (Pekanbaru : Unri Pres, 2009), h. 96.
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2) Tokoh Adat

Dalam penelitian ini, tokoh adat yang dijadikan responden adalah mereka yang

kompeten dibidang adat serta tokoh masyarakat yang masih aktif seperti kepala desa,

ketua Rt atau sesepuh desa.

c. Dokumentasi.28

d. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi

bisa berbentuk tulisan atau gambar seseorang.

5. Metode Analisis Data.29

Metode analisis data adalah penyederhanaan dalam bentuk yang mudah dibaca dan

diintepretasikan dari data-data yang sudah terkumpul.

Adapun analisis yang penulis gunakan adalah sebagai berikut

a. Data reduction (reduksi data) yaitu merangkum, menyimpulkan data dan

menelitinya sesuai dengan fokus penelitian.

b. Data display (penyajian data) yaitu berusaha mengorganisasi dan memaparkan

data secara menyeluruh guna memperoleh data atau gambaran secara lengkap

dan utuh.

c. Menyimpulkan data dan verifikasi yaitu melakukan interpretasi data dan

melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi, h.
274

29Ibid.
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pengambilan kesimpulan. Dalam menyimpulkan data digunakan cara berfikir

deduktif (data yang bersifat umum ke khusus) dan induktif (data yang bersifat

khusus ke umum).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, mamfaat penelitian,

metodelogi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang gambaran umum lokasi penelitian, Desa

Gunung Bungsu.

BAB III : Landasan teoritis tentang Perkawinan dalam Islam.

BAB IV : Hasil penelitian tentang pemisahan pasangan suami istri yang baru

nikah sebelum dilakukan serah terima secara adat di tinjau menurut perspektif

hukum Islam.

BAB V : PENUTUP ( kesimpulan dan saran)

Daftar pustaka.


