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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang akan mencari hakikat dirinya,

sumbernya dan untuk apa ia hidup dan sebagainya. Adanya tindakan-tindakan

manusia merupakan perwujudan dari ide-ide serta pikiran-pikiran guna

memperoleh sesuatu sebagai kebutuhan, demikian pula terhadap hubungan

timbal balik antara sesamanya salah satu hubungan sosial antara manusia yang

akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah hubungan manusia

lain, hubungan mana yang kelak menjadi tali pengikat untuk suatu hubungan

darah kekerabatan yaitu Pernikahan.

Pernikahan adalah suatu istilah yang hampir  tiap hari didengar atau

dibaca di media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan

istilah tersebut, maka biasanya orang akan berfikir terlebih dahulu untuk

mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan

istilah itu telah ada pada pikiran dengan jelas.

Pernikahan adalah hubungan yang permanen antara laki-laki dan

perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan

atas peraturan Pernikahan yang berlaku. Suatu Pernikahan mewujudkan adanya

keluarga dan memberikan keabsahan atas suatu kelahiran anak-anak mereka.

Pernikahan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan diantara mereka yang
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kawin saja, tapi juga melibatkan hubungan-hubungan diantara kerabat-kerabat

dari masing-masing pasangan tersebut1.

Nikah merupakan hukum alam dunia dimana pernikahan itu baik

dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan

mahkluknya berpasang-pasangan dengan tujuan agar terdapat keseimbangan

dalam kelangsungan hidup. Allah SWT berfirman QS. Yaasiin (36): 36

ا َالیَْعلَُمْونَ  ا تُْنبُِت اْالَْرَض َوِمْن اَْنفُِسِھْم َوِممَّ ُسْبحَن الَِّذْي َخلََق اْألَْزَواَج ُكلَّھَا ِممَّ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka

maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Nikah merupakan sarana untuk manusia mencari sebuah kebahagiaan,

hal ini tergambar dalam tujuan Pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang

penuh dengan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang. Sebagaimana yang

dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya QS. Ar- Rum (30): 21

ةً  َوِمْن آیتِِھ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوا اِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

َرْحَمة اِنَّ فِْي َذلَِك َالَیٍَت لِّقَْوٍم یَّتَفَكَُّرْونَ  وَّ
"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".

Kebahagiaan hidup yang bersifat ruhaniah dari seorang suami

merupakan kebutuhan yang tidak didapat kecuali pada  diri sang isteri sebagai

pasangan hidupnya. Mengenai masalah ini, Al-Qur'an berbicara tentang

1 Muhammad Khalis Mu’tashim, Laa Tansa Ya Muslimin, (Jakarta: Alifbata, 2007), Cet.
ke-1, h. 144.
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petunjuk dan perasaan halus yang mampu untuk menggetarkan segala kekuatan

batin. Begitu pula dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad

Shallallahu 'AIaihi wa Sallam  sejak 14 abad yang lalu. Disamping itu telah

ditetapkan,  bahwa wanita merupakan  tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang

diciptakan dari belahan jiwa pria (pasangannya), bukan dari jiwa yang lain.

Dijadikan sebagai isteri dan bukansebagai pelayan, sebagaimana firman-Nya:

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ada-lah, bahwa Dia (Allah)

menciptakan untukmu  isteri-isteri dari jenismu sendiri." Adapun tujuan Allah

menciptakan isteri adalah supaya sang suami cenderung kepadanya. Karena,

cinta  dimaksud merupakan persoalan hati dan hanya dengannya manusia

memperoleh kebahagiaan hidup di dunia2.

Maka dalam hal itu, Islam mempunyai konsep-konsep sebelum

memasuki jenjang perkawinan. Salah satu konsep untuk mencapai tujuan

perkawinan tersebut, Islam memberikan petunjuk tentang tatacara peminangan.

Sebab Islam memandang suatu perkawinan bukan hanya untuk kesenangan dan

ketentraman di dunia saja, tapi lebih jauh dari itu hendaknya perkawinan dapat

membawa suatu kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat.

Namun saat ini ada istilah "Kawin Lari atau Kawin Bawa Lari" yang

dilakukan muda mudi untuk tujuan perkawinan banyak terjadi di kalangan

masyarakat tanpa tatacara peminangan.

Pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan lari atau melarikan

adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran

2Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Tuhfatul A’rus, alih bahasa oleh Ibnu Ibrahim,
(Jakarta:Pustaka Azzam, 2000), cet ke-6, h. 4.
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orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang

bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua

pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan

telah memiliki keturunan (anak). Kawin lari biasanya terjadi tanpa peminangan

atau pertunangan secara formal. cara yang demikian ini merupakan cara yang

umum dalam melakukan perkawinan di dalam wilayah-wilayah masyarakat

yang menganut sistem patrinial (sistem kebapakan), dan juga terdapat dalam

wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan, bahkan

dapat ditemukan pula pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan

matrilinial (sistem keibuan). Adapun maksud dari perkawinan ini ialah

menghindarkan bermacam-macam keharusan sebagai akibat dari perkawinan

pinang, disamping juga mungkin tidak disetujuinya antara keduanya oleh orang

tua masing-masing atau orang tua salah satu pihak, padahal keduanya saling

mencintai. Disinilah timbulnya sumber kenekatan pasangan jodoh tersebut,

sehingga mereka berani untuk kawin lari. Dalam proses perkawinan ini kedua

pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya dan atau untuk berdomisili di

tempat lain kemudian melangsungkan perkawinan di tempat domisili yang baru

tersebut, dengan wali (dalam adat) atau tanpa wali dari orang tua kedua pihak.

Sedangkan kawin bawa lari mempunyai dua arti :

a. Lari dengan wanita; yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan
pria lain.

b. Melarikan wanita secara paksa.
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Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari bermacam ragam keharusan

sebagai konsekwensi kawin pinang, lebih-lebih dari campur tangan pihak orang

tua serta kerabat3.

Dalam Islam perbuatan ini tidak dibenarkan, meminang terhadap

pinangan orang lain saja tidak boleh, apalagi melarikannya. Rasulullah SAW

bersabda :

ثَنَا اْبُن ُرْمٍح أَ  ثَنَا لَْیٌث ح و َحدَّ ثَنَا قُتَْیبَةُ ْبُن َسِعیٍد َحدَّ ْخبََرنَا اللَّْیُث َعْن نَافٍِع و َحدَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َال یَبِْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْیِع بَْعٍض  َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

.4(روه مسلم)َوَال یَْخطُْب بَْعُضُكْم َعلَى ِخْطبَِة بَْعضٍ 

“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan
kepada kami Ibnu Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi'
dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:
Janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah ditawar, dan janganlah
sebagian kalian meminang wanita yang telah dipinang”.

ُد ْبُن اْلُمثَنَّى َجِمیًعا َعْن یَْحیَى اْلقَطَّاِن قَاَل  ثَنِي ُزھَْیُر ْبُن َحْرٍب َوُمَحمَّ و َحدَّ

 ُ ِ أَْخبََرنِي نَافٌِع َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ثَنَا یَْحیَى َعْن ُعبَْیِد هللاَّ ُزھَْیٌر َحدَّ

ُجُل َعلَى بَْیِع أَِخیِھ َوَال یَْخطُْب َعلَى ِخْطبَِة أَِخیِھ إِالَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َال یَبِعْ  الرَّ

 ِ ثَنَا َعلِيُّ ْبُن ُمْسِھٍر َعْن ُعبَْیِد هللاَّ ثَنَاه أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْیبَةَ َحدَّ أَْن یَأَْذَن لَھُ و َحدَّ

ثَنِیِھ أَبُو َكاِمٍل اْلَجحْ  ْسنَاِد و َحدَّ ثَنَا أَیُّوُب َعْن نَافِعٍ بِھََذا اْإلِ اٌد َحدَّ ثَنَا َحمَّ َدِريُّ َحدَّ

ْسنَادِ  .5(روه مسلم)بِھََذا اْإلِ

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al
Mutsanna semuanya dari Yahya Al Qatthan, Zuhair mengatakan; Telah

3Gandung Fajar Panjalu, “Maksud dan Pengertian Kawin Lari”, artikel diakses pada
tanggal 21 November 2013 dari http://www.gfpanjalu.com/2012/10/maksud-dan-pengertian-
kawin-lari/.

4Muslim Bin Hijaji Abu Husain, Shahih Muslim, (Beirut:Darul Ihya, th), h. 1032

5Ibid.
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menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah telah mengabarkan
kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau
bersabda: Janganlah seseorang membeli barang yang telah ditawar oleh
saudaranya, dan janganlah seseorang meminang wanita yang telah dipinang
oleh saudaranya kecuali telah mendapatkan izin darinya. Dan telah
menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan
kepada kami Ali bin Mushir dari Ubaidillah dengan isnad ini, dan telah
menceritakan kepadaku Abu Kamil Al Jahdari telah menceritakan kepada
kami Hammad telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dengan
isnad seperti ini juga (HR. Muslim)”.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda terhadap hadits di atas,

sebagian dari mereka mengatakan bahwa larangan tersebut menunjukkan

keharaman, sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa larangan tersebut

menunjukkan makruh bukan haram.

Dalam kitab Syarh Muslim, Syeikh Imam An-Nawawi berkata “Hadits

ini mengharamkan secara tegas pinangan atas pinangan. Para ulama sepakat

jika jawaban telah diberikan kepada si peminang, sementara si peminang

belum memastikan menikah atau meninggalkan pinangannya, maka orang lain

tidak diperbolehkan maju meminang wanita yang sama, jika bersikukuh

melakukannya, berarti ia telah bermaksiat, kendati akad nikahnya tetap sah dan

tidak perlu di fasakh, ini pendapat kami dan jumhur ulama”6.

Ibnu Qasim dari madzhab Malikiyah mengatakan: “Maksud dari

larangan hadits di atas, yaitu jika orang yang shalih melamar seorang

perempuan, maka tidak boleh laki-laki shalih yang lain melamarnya juga.

6 Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim, (Beirut:Dar al-Ma'rifah, th), juz. 9, h. 200.



7

Adapun jika pelamar yang pertama bukan laki-laki yang shalih (orang fasik),

maka dibolehkan bagi laki-laki shalih untuk melamar perempuan tersebut7.”

Menurut imam Syafi’i apabila wanita yang dipinang telah memberi izin

kepada walinya untuk menikahkan dengan laki-laki lain, maka wanita itu tidak

boleh dipinang oleh laki-laki lain8.

Menurut Imam Hanafi dan Ulama dari kalangan madzhab Hanafi, jika

dalam proses musyawarah untuk memberikan jawaban terhadap pinangan,

tidak ada larangan sama sekali meminang wanita yang masih dalam status

pinangan9.

Sedangkan Daud Adz-Zhahiri berpendapat bahwa haram meminang

pinangan orang lain, jika terjadi pernikahan maka harus dibatalkan baik

sebelum ataupun sesudah dukhul10.

Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla, beliau berpendapat bahwa

meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dibolehkan dengan

catatan bahwa peminang kedua lebih baik dari peminang pertama bagi wanita

tersebut dalam segi agama dan pergaulannya11.

Kasus melarikan pinangan orang lain telah terjadi di masyarakat Desa

Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu Sumut, ini merupakan suatu

7Ibnu Rusydi, Bidayah al-Mujtahid, (tt, Dar Al-Fikr, th),cet ke-1, juz 2, h.3.

8Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta selatan: PUSTAKA AZZAM, 2002),
Jilid 2, h. 463.

9Abu Zahroh, Ahwalus Syakhsiyah, (Beirut, Dar Fikr, th), h. 33.

10Ibid, h. 35

11Ibnu Hazm, Al-Muhalla, (Fissyarhil Mujalla Bil Hujaji Wal Atsar) , (tt, Dar Al-Fikr, th),
juz 9, h. 1668.
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tindakan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah

dipinang oleh laki-laki lain untuk dijadikan istri, perempuan itu dibawa oleh

laki-laki yang membawa lari untuk dibawa kerumah orang tuanya atau dibawa

kesuatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Apabila hal ini terjadi,

maka setuju atau tidak orang tua harus menikahkan mereka, hal ini dilakukan

untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ada juga orang tua

yang tidak mau menikahkan anaknya, hal itu disebabkan anaknya menolak

calon suami pilihan orang tuanya. Perbuatan kawin bawa lari, ada suatu unsur

paksaan bagi wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya12.

Kasus melarikan pinangan orang lain yang terjadi di Desa Sei Siarti

pada dasarnya dipicu karena tidak adanya persetujuan antara keluarga

perempuan kepada laki-laki dengan berbagai macam alasan seperti pekerjaan

yang tidak tetap, sehingga orang tua perempuan meragukan untuk kebahagiaan

anaknya yang mengakibatkan melarikan calon pengantin.

Berdasarkan informasi yang ada, bahwa kasus melarikan pinangan

orang lain yang terjadi di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab.

Labuhanbatu Sumut yang dilakukan oleh muda-mudi tidak jarang membuat

orang tua mereka merasa shok ketika mendengar kabar bahwa anaknya lari

dengan laki-laki pilihannya, bahkan ada kasus yang terjadi seorang laki-laki

melarikan seorang perempuan pada malam hari, padahal besok pagi perempuan

tersebut akan menikah. Oleh karena itu sebagian orang tua ada yang tidak mau

menikahkan anaknya, sehingga pernikahan itu diwakilkan kepada kakeknya

12Abdul Sholihin Toguan, Tokoh Masyarakat Desa Sei Seiarti Kec. Panai Tengah Kab.
Labuhanbatu Sumut, Wawancara, Sei. Siarti, 02 Januari 2014.
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atau saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki ayahya atau wali hakim

yang menikahkan mereka sebagai pengganti wali nasab, namun ada juga orang

tua yang mau menikahkan anaknya karena menutupi rasa malu walaupun

terpaksa menikahkan anaknya13.

Perilaku melarikan pinangan orang lain yang dilakukan oleh muda mudi

di Desa Sei. Siarti, hal ini bermula ketika mereka sudah merasa cocok dan

mantap dengan pilihan hatinya namun orangtua tidak setuju, sehingga mereka

mengambil keputusan untuk kawin lari, dan ada yang melarikan pinangan

orang lain dengan alasan perempuannya hamil.

Dari penelitian penulis ada 5 kasus yang terjadi di Desa Sei. Siarti yang

terjadi antara bulan Oktober 2012 sampai September 2013, yaitu14 :

1. M. Rolik (26 Tahun) dengan Ayu Lestari (22 Tahun), kasus ini terjadi di

bulan januari 2013, saat itu keluarga Ayu sudah menerima pinangan

seorang pemuda bernama M. Syofyan dan disepakati uang belanjanya 30

Juta rupiah, namun keluarga M. Syofyan saat itu hanya mampu

memberikan 10 Juta rupiah sebagai tanda ikatan dan meminta tempo untuk

memberikan kekurangannya kira-kira 1 bulan, tapi setelah waktu berjalan

kira-kira 2 minggu Ayu telah lari bersama M. Rolik ke desa Labuhanbilik

dan menikah di P3NTR setempat, kemudian mereka kembali ke desa Sei.

Siarti 2 hari setelahnya.

13Aswan Ubal, Tokoh Masyarakat Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu
Sumut, Wawancara, Sei. Siarti, 26 Oktober 2013.

14Rozali Dongoran,Penghulu dan Naek Dalimunthe,Sekretaris Desa, Sei Seiarti Kec.
Panai Tengah Kab. Labuhabatu Sumut, Wawancara, Sei.Siarti, 02 Januari 2014.
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2. M. Effendi (23 Tahun) dengan Rosmina (19 Tahun), kasusnya terjadi di

bulan Januari 2013, saat itu keluarga Rosmina telah menerima pinangan

dari seorang pemuda yang bernama Koddam, dan disepakati uang

belanjanya 20 Juta rupiah, namun 7 hari setelah itu dapat berita bahwa

Rosmina telah pergi bersama M. Effendi dan baru pulang ke Desa Sei.

Siarti setelah 2 bulan kemudian, mereka mengaku telah menikah secara

Sirri.

3. Fajar (27 Tahun) dengan Rosmiati (Janda, 34 Tahun), kasusnya terjadi

sekitar bulan Oktober 2012, awalnya sudah terjadi kesepakatan antara

keluarga Rosmiati yang diwakili Abang Kandungnya dengan keluarga

Usnal (Duda anak 2, 41 Tahun) dengan besar uang belanja  10 Juta Rupiah,

namun 5 hari menjelang akad nikah Fajar membawa Rosmiati kerumah

Pamannya yang berada di Desa Teluk Putat dan menikah 2 hari setelahnya.

4. Baek Dongoran (24 Tahun) dengan Selvi Yulida Pane (20 Tahun),

kasusnya terjadi di Bulan April 2013, sebelumnya Fahruddin telah

meminang Selvi dan diterima oleh keluarga Selvi dengan besar uang

belanja 40 Juta Rupiah dan 2 Ha Kebun Sawit serta 1 Ekor Kerbau, namun

karena alasan tidak cinta Selvi nekad pergi bersama pujaan hatinya si Baek

pada malam hari padahal besok pagi dia akan menikah, tidak ada yang tau

kemana perginya, namun setelah kurang lebih 3 bulan mereka kembali ke

Desa Sei. Siarti dan diketahui bahwa Selvi telah hamil, maka dengan

terpaksa orangtuanya menikahkannya.
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5. Mora Pulungan (26 Tahun) dengan Mardiah Hasibuan (18 Tahun), kasus

ini terjadi pada Bulan September 2013, Mora melarikan Mardiah dengan

cara menjanjikan mahar yang lebih besar dari yang telah ia terima dari

keluarga Aman Dame Siregar yaitu 25 Juta Rupiah dan 1 Ha Kebun Karet.

Mora dengan Mardiah menikah pada Bulan Oktober dengan mahar 40 Juta

Rupiah dan 2 Ha Sawah.

Dari data yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti

kasus tersebut menjadi sebuah karya ilmiyah yang berjudul MELARIKAN

PINANGAN ORANG LAIN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA SEI SIARTI KEC. PANAI TENGAH KAB.

LABUHAN BATU SUMUT).

B. Batasan Masalah

Oleh karena banyak permasalahan tentang Melarikan Pinangan orang

lain yang ditinjau dari berbagai aspek maka penulis membatasi permasalahan

tersebut hanya masalah melarikan pinangan orang lain yang terjadi di desa Sei.

Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu Sumut antara Tahun Okober 2012-

September 2013.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara

lain :
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1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus melarikan pinangan orang lain

di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu Sumut ?

2. Bagaimanakah dampak kasus melarikan pinangan orang lain terhadap

pergaulan Muda-mudi di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab.

Labuhanbatu Sumut ?

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang melarikan pinangan orang

lain di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu Sumut ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai

tujuan yang akan di capai, yaitu :

a. Untuk menjelaskan latar belakang terjadinya kasus melarikan pinangan

orang lain di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu

Sumut.

b. Untuk menjelaskan dampak kasus melarikan pinangan orang lain

terhadap pergaulan Muda-mudi di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah

Kab. Labuhanbatu Sumut.

c. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang melarikan pinangan

orang lain di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu

Sumut.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain :
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a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

b. Sebagai bahan informasi khazanah intelektual bagi mahasiswa dan

khalayak umum, khususnya pada Fakultas Syariah Dan Hukum.

c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menyampaikan

informasi maupun pemikiran bagi penulis dan kepada masyarakat.

d. Hasil penelitian ini bisa memperdalam ilmu pengetahuan masyarakat

pada umumnya dan penulis pada khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yaitu di Desa Sei. Siarti Kec. Panai

Tengah, Kab. Labuhanbatu, Sumut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu laki-laki yang

melarikan pinangan orang lain dan perempuan yang dibawa lari dari Desa

Sei. Siarti Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu Sumut, orang tua pelaku,

serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Sei. Siarti. Sedangkan yang

menjadi objek dalam penelitian ini adalah melarikan pinangan orang lain

ditinjau menurut hukum Islam.
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3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 5 (lima) orang

laki-laki melarikan pinangan orang lain serta perempuan yang dibawa lari

dari Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu Sumut, orang

tua pelaku, serta 4 tokoh masyarakat. Karena populasinya hanya sedikit

maka semuanya dijadikan sampel.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari 5 (lima) orang laki-laki

yang melarikan pinangan orang lain serta perempuan yang dibawa lari,

orang tua pelaku, serta 4 tokoh masyarakat di Desa Sei. Siarti Kec.

Panai Tengah Kab. Labuhanbatu Sumut

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen dari

buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis

mempergunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung

kelapangan tentang masalah penelitian.

b. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung

dengan responden.

6. Analisa Data

Analisa data yang penulis pergunakan adalah analisa data kualitatif

yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-
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kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tesebut, kemudian data

tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang

utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data-data tentang penelitian yang

diteliti, maka penulis akan menulis data-data tersebut dengan

mempergunakan metode penulisan sebagai berikut:

a. Metode Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum lalu

menyimpulkan secara khusus.

b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data dari fakta-fakta yang

berkaitan dengan penelitian, kemudian fakta tersebut disimpulkan

secara umum.

c. Metode Deskriftif, yaitu dengan mengumpulkan data dan keterangan

dan kemudian dianalisa sehingga dapat disusun sebagaimana yang

diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi

penulisan kepada beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
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Bab II : Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian, yang memuat

Deskripsi Desa, Pola Pemukiman, Keadaan Penduduk, Sarana dan

Prasarana Desa Sei. Siarti.

Bab III : Tinjauan Umum Tentang Peminangan, Bab ini meliputi

Pengertian Peminangan, Hukum Khitbah, Macam-macam Khitbah,

Syarat-syarat Khitbah, Batasan Pergaulan Kedua Calon Mempelai

Setelah Peminangan, Hal-hal yang Boleh Dilakukan Dalam

Khitbah, Akibat Hukum Khitbah, Membatalkan Khitbah, Hikmah

Khitbah.

Bab IV : Laporan Penelitian dan Pembahasan tentang kasus melarikan

pinangan orang lain di Desa Sei. Siarti Kec. Panai Tengah Kab.

Labuhanbatu Sumut yang berisi tentang latar belakang terjadinya

kasus melarikan pinangan orang lain, dampak kasus melarikan

pinangan orang lain terhadap pergaulan muda-mudi Desa Sei. Siarti

Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu Sumut dan tinjauan hukum

islam terhadap kasus melarikan pinangan orang lain.

Bab V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.


