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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “MELARIKAN PINANGAN ORANG LAIN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SEI. SIARTI KEC.
PANAI TENGAH KAB. LABUHANBATU SUMUT”. Skripsi ini ditulis dengan
latar belakang bahwa, Islam mempunyai konsep-konsep sebelum memasuki jenjang
perkawinan. Salah satu konsep untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka
Islam memberikan petunjuk tentang tatacara peminangan. Jadi Islam melarang
meminang di atas pinangan orang lain, apalagi melarikan pinangan orang lain.
Namun hal ini terjadi di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu,
Sumut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa yang melatarbelakangi
terjadinya kasus melarikan pinangan orang lain di desa Sei. Siarti, Apa dampak
terhadap pergaulan muda-mudi di desa Sei. Siarti, dan Tinjauan Hukum Islam tentang
kasus melarikan pinangan orang lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya
kasus melarikan pinangan orang lain, dampak yang ditimbulkan terhadap pergaulan
muda-mudi di desa Sei. Siarti, dan tinjauan Hukum Islam mengenai kasus melarikan
pinangan orang lain.

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris,dengan
menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan
menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian tentang latar belakang
terjadinya kasus melarikan pinangan orang lain, berdasarkan keterangan dari lima
pasang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini menyatakan, melarikan
pinangan ini terpaksa dilakukan karena si laki-laki yang menjadi pilihan anaknya
tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya, dan dampak yang
ditimbulkan dari kasus tersebut terhadap pergaulan remaja yaitu semakin
meningkatnya kasus melarikan pinangan orang lain dan kawin lari, serta pergaulan
remaja semakin bebas, kemudian tinjauan hukum Islam terhadap kasus melarikan
pinangan orang lain adalah dilarang, berdasarkan hadits nabi meminang di atas
pinangan orang lain saja dilarang apalagi melarikan pinangan orang lain. Sebab hal
ini akan menimbulkan permusuhan, karena telah menyerang hak dan menyakiti
peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu
ketentraman.
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Dengan mengucapkan alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang sedalam-

dalamnya penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., sumber segala inspirasi, yang telah

menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayah-Nya tidak

pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga selalu

tercurah untuk junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama

keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh

peradaban dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul: “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 41

TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI

MUHAMMADIYAH PEKANBARU”, hasil karya ilmiah yang disusun untuk

memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari’ah

(S.Sy) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa

adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan

terimakasih dengan tulus dari hati yang paling dalam kepada:
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1. Keluarga tercinta, Ayahanda ARBANI dan Ibunda tercinta JUBAIDAH yang

mempunyai samudra kasih sayang yang begitu luas dan tak pernah kering

terhadap ananda, darah mu yang mengalir dalam tubuh ananda takkan ananda sia-

siakan untuk terus mengukir peradaban dunia ini, senyuman mu adalah

kebahagiaan ananda dan membahagiakan mu adalah cita-cita terbesar ananda.

Semoga Allah SWT. menjadikan ananda jembatan untuk terus mengalirkan amal

kebaikan bagi mu. Kepada abang dan adik tercinta kalian selalu membantu ketika

aku dalam kesulitan, menghibur ku ketika dalam kesedihan, dan selalu

mendampingi ku dalam berjuang menuntut ilmu. Abang dan adik ku, mari kita

terus berjuang menuntut ilmu demi meraih cita-cita dan menjadi lambang

kebanggaan orang tua kita.

2. Keluarga kecilku, Istriku NURHAYATI dan si Kecil SYAUQI, Istriku aku sangat

mencintai dan menyayangimu karena Allah, engkau telah banyak berkorban dan

ikut berjuang dalam kehidupanku, tidak ada yang mampu kuberikan untuk

membalas seluruh pengabdianmu selain kasih sayangku yang tulus, engkau satu-

satunya wanita yang menjadi bidadari bagiku, Ya Allah abadikanlah cinta kami

sampai ke surga-Mu. Dan buat Si Kecil Syauqi yang sudah menjadi buah hati dan

cahaya buat Papa, penghilang penat jika melihat tertawa kecilmu, lengkap rasanya

kebahagiaan ini dengan hadirnya ananda.

3. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA., Rektor UIN SUSKA Riau dan begitu

juga untuk pembantu-pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah
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memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan

Tinggi ini.

4. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd., Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu hukum

dan begitu juga untuk pembantu-pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu

Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan pelayanan akademik selama

perkuliahan penulis.

5. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag sebagai ketua jurusan Ahwal al-Syakhshiyah

yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya dalam mengoreksi

dan memberikan arahannya. Demikian juga Bapak Zainal Arifin, MA., sebagai

Sekretaris jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang telah banyak membantu dalam

proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak H. Drs. Mohd. Yunus, M.Ag., sebagai penasehat akademis penulis yang

telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses

perkuliahan di UIN SUSKA Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi

sarjana ini.

7. Bapak Zainal Arifin, MA, selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah

banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis

dalam perbaikan skrisi ini.

8. Bapak/Ibu Dosen dan civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN

SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan

membimbing penulis untuk dijadikan  sebagai mahasiswa yang berilmu dan

berakhlak.



iv

9. Untuk teman-temanku seperjuangan AH angkatan 2007; Sartunjang, Sairojol,

Fecal Abd Buncis, Hamrina, Wagina, Yayang, Ropi Sukro, Ucok Nawir, dan

Spesial Ust. Nurul Hadi, Pak Dedi, Abdul Rahman yang telah memberikan

dorongan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik, semoga kita semua sukses menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh

karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk

perbaikan skripsi ini kedepan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terimakasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru,    Mei 2014

Penulis

MUHAMMAD SALIM

NIM: 10721000227
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