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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi

seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga

dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan juga merupakan perjanjian

suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami isteri. Hanya melalui

pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang

maksiat menjadi ibadah dan yang lepas menjadi tanggung jawab.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya

keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara

anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-

Ruum: ayat 21 berikut ini:











Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa  tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Ruum: 21)

Dalam Islam, pernikahan merupakan  sunnah Rasul SAW, yang bertujuan

untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke

dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh  syara’. Untuk

memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus  dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan syari’at Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru

dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah

satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap

batal. Salah satu syarat atau rukun perkawinan tersebut adalah mahar

(maskawin).

Mahar adalah suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap

seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan

antara pria dan wanita tersebut untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Mahar

itu berupa pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita

baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama

Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak1.

Salah satu ajaran Islam sangat memperhatikan dan menghargai harkat dan

martabat perempuan adalah memberi hak penuh untuk mengurus maskawin yang

diberikan oleh suaminya sekaligus menggunakan sesuai dengan kemauannya. Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 4 berikut ini:

1 Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putera Group, 1993), Cet. 1, h. 81
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Artinya; “Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai

pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian

dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian

itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(QS. An-Nisa’.4)

Berdasarkan ayat di atas, maka  mahar wajib diberikan kepada istri

bagaimana dari kata mahar itu sendiri yang berarti segala sesuatu yang diberikan

kepada perempuan yang berupa harta dapat dimanfaatkan secara syara’ dan dapat

dibelanjakan oleh perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung2.

Dan juga hal itu bertujuan untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali

kasih sayang dan saling cinta mencintai.

Islam tidak menetapkan kadar serta batas yang ditetapkan dalam

menentukan mahar bagi seorang wanita. Mahar tersebut tergantung pada keadaan

dan lingkungan masyarakat tertentu. Walaupun demikian, Islam menganjurkan

agar mengambil jalan tengah yaitu tidak meletakkan mahar terlalu tinggi.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

2 Luis Ma’luf, al-Munjid fi al-lughah, (Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publishers, 1998), h.

777
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ٍد َعْن َعائَِشةَ َعْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل أَْعظَُم النَِّساِء بََرَكةً َعِن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َصلَّى هللاَّ

).حنبلبنأحمدرواه.(أَْیَسُرھُنَّ َمئُونَةً 

Artinya: “Dari Qasim bin Muhammad SAW bersabda: kebanyakan perempuan

yang berkat perkawinannya ialah yang mudah dan (rendah) tentang

perbelanjaan (mahar)”. (HR Ahmad bin Hanbal)3.

Dengan hadist di atas menjelaskan bahwa dalam Islam itu tidak ada

batasan dari pada menentukan mahar ketika akan melaksanakan suatu pernikahan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan  mahar mitsil adalah  mahar yang diberikan oleh

calon suami kepada calon isterinya yang ketentuan besar kecilnya belum

ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi  mahar ini

disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala

aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian,

kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan

leluhurnya. Mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai isteri dari

seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Seperti saudara

kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka

kerabat yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan (Observasi) penulis di Desa Pagaran Dolok,

penulis sering menemukan satu aspek ajaran Islam yang kurang diperhatikan oleh

masyarakat tersebut, yakni menetapkan mahar ketika akan melangsungkan suatu

3 Ahmad bin Hambal, Musnad Al-Imam Ahmad Hanbal, (tt: Muassasah ar-Risalah,
1999), h.54
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pernikahan. Desa Pagaran Dolok kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang

Lawas penduduknya mayoritas suku mandailing, dalam masyarakat Desa Pagaran

Dolok mahar itu disebut dengan tuor. Dalam penetapan mahar di Desa Pagaran

Dolok berdasarkan pada tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi, semakin tinggi

pendidikannya semakin besar pula mahar yang dimintai dalam perkawinannya.

Dimana jumlah mahar (tuor) tersebut disesuaikan  dengan tingkat pendidikan

seorang calon isteri tersebut sebagaimana berikut ini:

1. Seorang perempuan yang tamat sekolah menengah atas (SMA), maka

mahar (tuor) yang akan diberikan oleh calon suami sebesar 8 juta sampai

10 juta rupiah.

2. Dan seorang perempuan atau calon isteri yang berpendidikan dibidang

kesehatan (bidan atau perawat), maka mahar (tuor) perempuan tersebut

sebesar 25 juta bahkan sampai 40 juta rupiah4.

Tingginya mahar (tuor) yang ada dalam ketetapan adat di Desa Pagaran

Dolok ini, banyak dari pemudanya yang enggan menikah terkadang sudah tua

baru menikah atau memilih menikah dengan gadis dari daerah lain, tingginya

mahar (tuor) yang ditetapkan oleh pihak wanita yang mana ketetapan mahar

tersebut sesuai dengan ketentuan tokoh adat yang menyebabkan beberapa anak

muda membatalkan perkawinannya karena besarnya mahar (tuor) yang harus ia

keluarkan untuk mahar perkawinannya, adapun alasan tokoh adat tersebut dalam

menentukan tingginya mahar yaitu agar nampak perbedaan drajat antara yang

4 Pardomuan (Tokoh Adat), Wawancara, Pagaran Dolok, 06 September 2013
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berpendidikan tinggi dengan yang pendidikan rendah, karena masyarakat Desa

Pagaran Dolok memiliki suatu kebiasaan gengsi yang tinggi oleh sebab itulah

membuat kesepakatan dalam penentuan mahar sesuai dengan pendidikannya5,

untuk lebih jelasnya beberapa anak muda yang membatalkan perkawinannya

sebagaimana berikut ini:

1. Ibrahim dan Yolanda

Ibrahim yang ingin meminang Yolanda yang berpendidikan (S1),

dimana pihak perempuan meminta mahar (tuor) sebesar 25 juta rupiah.

Mereka tidak jadi melangsungkan pernikahan karena mahar (tuor) yang

diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, alasan pihak  perempuan

menetapkan mahar (tuor) tersebut karena sesuai dengan jenjang

pendidikan Yolanda6.

2. Ridwan dan Yumailis

Ridwan yang ingin melamar Yumailis perawat dengan mahar (tuor)

sebesar 30 juta rupiah, dengan demikian ridwan tidak jadi menikahi

Yumailis. Alasan menetapkan mahar tersebut karena sudah menjadi

suatu kebiasaan masyarakat tersebut7.

Tingginya mahar (tuor) membuat banyak pemuda mengundurkan diri dari

perkawinan dan memilih menunda untuk menikah sampai mereka mendapatkan

jumlah uang yang akan dijadikan sebagai mahar (tuor) untuk melamar seorang

perempuan.

5 Mangaraja Siregar , (Tokoh Adat) , Wawancara, Pagaran Dolok, 05 September 2013
6 Yolanda, (Anggota Masyarakat), Wawancara, Pagaran Dolok, 06 September 2013
7 Yumailis, (Anggota Masyarakat), Wawancara, Pagaran Dolok, 06 September 2013
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Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Pelaksanaan Mahar Dalam Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (

Studi Kasus di Desa Pagaran Dolok Kec. Huragi Kabupaten Padang Lawas)”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya ruang lingkup penelitian ini, maka perlu diadakan

batasan masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Mahar Dalam Hukum Adat

Ditinjau Menurut  Hukum  Islam  (Studi Kasus di Desa Pagaran Dolok Kec.

Huragi Kabupaten Padang Lawas).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penetapan mahar dalam hukum adat di Desa Pagaran Dolok?

2. Apa akibatnya dalam hukum adat jika mahar tersebut tidak terpenuhi?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan mahar berdasarkan adat

di Desa Pagaran Dolok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Untuk mengetahui penetapan mahar dalam hukum adat di Desa Pagaran

Dolok.

b. Untuk mengetahui akibatnya dalam hukum adat jika mahar tersebut tidak

terpenuhi.
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c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan mahar

berdasarkan adat di Desa Pagaran Dolok.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas

Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang penetapan mahar dalam

hukum adat di Desa Pagaran Dolok.

c. Sebagai masukan bagaimana masyarakat Desa Pagaran Dolok agar lebih

memahami tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan mahar

berdasarkan adat di Desa Pagaran Dolok.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jenis

penelitian Kualitatif, penelitian berbentuk data yang tidak berbentuk angka, proses

penelitian yang berkesinambungan, yang mana tahap pengumpulan data,

pengolahan data dan analisa data dapat dilakukan bersamaan selama proses

penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research), Adapun lokasi

dalam penelitian ini adalah Desa Pagaran Dolok Kecamatan Hutaraja Tinggi

Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang melatarbelakangi penulis memilih lokasi
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ini sebagai lokasi penelitian, karena di lokasi ini penulis mudah untuk

memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang

mengalami kegagalan menikah, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian

ini adalah penetapan mahar menurut adat Desa Pagaran Dolok.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 kasus, data ini diambil dari

tahhun 2010-2013, terdiri dari masyarakat setempat yang gagal melaksanakan

pernikahan yang ada di Desa Pagaran Dolok, Dengan demikian populasi dalam

penelitian ini berjumlah 10 orang, dikarenakan jumlah populasinya sedikit maka

penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi yang ada dengan tehknik

Total Sampling.

5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan meliputi data primer dan data

sekunder dikumpulkan:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian berupa

hasil wawancara kepada responden penelitian.

b. Data Skunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur dengan menelaah isi buku-buku

yang ada kolerasinya dengan judul penelitian ini, seperti kitab-kitab tafsir
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ayat ahkam, hadist ahkam, kitab-kitab fikih tentang munakahat, dan buku-

buku lainnya.

6. Metode   Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian  yaitu lapangan dan

perpustakaan, dengan demikian untuk memperoleh data lapangan, maka penulis

menggunakan beberapa teknik:

a. Observasi

Adalah pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang

berarti tidak mengajukan pertanyaan8. Yakni mengamati baik secara

langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu

kegagalan dalam melangsungkan pernikahan, dan tertundanya suatu

pernikahan di Desa Pagaran Dolok.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara

langsung oleh pewancara atau peneliti kepada responden9. Dengan

demikian, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis

yaitu dengan mengadakan tanya jawab terhadap responden penelitian, dan

tokoh masyarakat di masyarakat tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengelompokkan dan

penulisan terhadap data tersebut dengan menggunakan metode:

8Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),
Cet. I, h. 69.

9Ibid.



11

a. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan secara umum yang ada kaitannya

dengan tulisan ini, lalu dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yaitu menggambarkan keadaan khusus yang ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan secara

konkrit serta menyusun, menjelaskan, kemudian menganalisanya.

8. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa

data kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari

lapangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga

diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima

bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Metodologi Penelitian,Teknik Analisa Data, Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang kondisi geografis, penduduk,

agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.
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BAB III: Tinjauan Umum Tentang Mahar Dalam Islam

Bab ini membahas tentang pengertian Mahar, Syarat Mahar, dan

Dasar Hukum Mahar, Macam-Macam Mahar, Kadar Mahar

Menurut Hukum Islam, Hikmah Mahar, dan Pembayaran Mahar.

BAB IV: Penetapan Mahar Dalam Hukum Adat di Tinjau Menurut

Hukum Islam

Bab ini membahas tentang penetepan mahar menurut hukum adat

di Pagaran Dolok, apa akibatnya terhadap masyarakat Desa

Pagaran Dolok dan bagaimana penetapan mahar di tinjau menurut

hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini yang juga merupakan bab penutup, penulis

membahas kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran

yang mungkin berguna bagi masyarakat di Desa Pagaran Dolok

Kecamatan Huragi Kabupaten Padang Lawas.

DAFTAR PUSTAKA


