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ABSTRAK 

Dalam prosesi perkawinan kemanakan Mamak bertanggung jawab 

besar terhadap kemenakan dengan mencarikan jodoh terhadap 

kemenakannya baik laki-laki ataupun kemenakan perempuan, membuat 

persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan bajapuik dimana dalam 

prosesi perkawinan bajapuik merupakan prosesi perkawinan Adat 

Pariaman. Tanggung jawab secara umum Mamak yaitu membina, menjaga 

keluarga sendiri, menjaga kemenakan serta masyarakat lingkungan 

setempat. Rumusan masalaha dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tanggung jawab Mamak terhadap prosesi perkawinan kemenakan dalam 

adat Pariaman menurut KBSB dan bagaimana tinjauan hukum Islam 

tentang tanggung jawab Mamak terhadap prosesi perkawinan adat 

Pariaman tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja 

tanggung jawab Mamak terhadap prosesi perkawinan kemenakan menurut 

Adat Pariaman Pada Keluarga Besar Sumatera Barat Provinsi Lampung 

(KBSB) serta bagaimana tinjauan menurut hukum Islam terhadap prosesi 

perkawinan tersebut. Jenis dalam penelitian ini termasuk dalam (field 

research) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat 

dikemukakan bahwasannya dengan adanya perubahan sosial atau 

perkembangan zaman maka tanggung Jawab Mamak tidak sepenuhnya 

lagi di pikul olehnya melainkan hanya urusan upacara Adat, harta warisan 

serta masalah suku. Sebab apabila Mamak yang telah  beristeri maka dia 

dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya. Maka 

tanggung jawab Mamak telah mulai bergeser dalam arti tidak sepenuhnya 

hanya kepada kemenakan. Tanggung jawab Mamak tersebut dapat 

diterapkan ke dalam prosesi perkawinan anak kemenakannya dalam 

upacara Adat seperti dalam menentukan uang jemputan atau Bajapuik, 

dimana uang japuik tersebut akan diberikan kepada pihak laki-

laki.Sedangkan dalam urusan harta warisan Mamak hanya bertugas 

mengatur dan mengawasi saja dan tidak boleh menguasai dalam arti ia 

harus berusaha agar tidak terjual atau berpindah ke tangan orang lain. 

Dalam hal ini Mamak harus berlaku adil sebagaimana atas tanggung jawab 

dan tugasnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kewajibannya 

sebagai Mamak untuk anak kemenakannya dan kewajibannya sebagai 

seorang suami dan ayah untuk anak dan isterinya.  
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MOTTO  

                     

                      

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran,dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.” 

(QS. An-Nahl : 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk 

ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada : 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Almarhum M.Nur dan Mama 

Yulasmi, terimakasih atas kasih sayang, dukungan serta didikan, dan 

doamu yang selalu di panjatkan pada Allah SWT.  

2. Teruntuk kedua kakakku Nora Anggraini dan Delviani serta adikku Adi 

Yusuf yang telah memberikan support selama aku kuliah. Semoga kita 

dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. 

3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Fauza Farida dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 

1997. Anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan bapak 

M.Nur dan ibuYulasmi. 

Menempuh pendidikan berawal dari jenjang TK Muslimin yang 

berada di Kotabumi. Lalu melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN 01 

Kotabumi) Lampung Utara dan selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan 

kembali bersekolah di MTsN 02 Kotabumi Lampung Utara  dan pada saat 

itu selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kembali di MAN 1 

Kotabumi Lampung Utara dan menyelesaikan pendidikannya di tahun 

2016. Kemudian pada tahun yang sama di 2016 meneruskan kembali 

kejenjang pendidikan stara satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung 

Fakultas Syari’ah pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Konsentrasi 

Ilmu Hukum).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Teriring salam dan Do’a semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

dan mencurahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam  kehidupan ini. Tiada 

kata yang pantas diucapkan selain kata syukur hadirat Allah SWT, yang 

dimana telah memberikan nikmat sehat dan memberikan kelapangan 

berfikir, serta membukakan pintu hati dengan ridho dan Inayah-Nya 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB MAMAK 

TERHADAP PROSESI PERKAWINAN KEMENAKAN MENURUT 

ADAT PARIAMAN (Studi Pada Keluaraga Besar Sumatera Barat 

Provinsi Lampung). 

 Sholawat beriringkan salam dimohonkan kepada Allah SWT, 

semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang 

dimana telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju 

alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. 

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan pada program stara satu (SI) di Fakultas 

Syari’ah Universitas Raden Intan Lampung. 

 Maka dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak dan merupakan banyak sekali menerima 

motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari 

berbagai pihak oleh karena itu taklupa di haturkan terimakasih sedalam-

dalamnya secara ungkapan terimakasih tersebut disampaikan kepada : 

1. Kepada Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., 

M. Ag. Beserta jajarannya.  

2. Kepada Dekan Fakultas Syari’ah serta para wakil Dekan, dan 

jajarannya di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

3. Kepada Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah serta sekertaris 

jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden 

Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta 

pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Kepada Pembimbing I Linda Firdawaty, S.Ag., M.H dan pembimbing 

II Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. yang telah banyak memberikan 

pengetahuan, masukan serta bimbingan dengan penuh kesabaran, 

kesungguhan dan keikhlasan. 

5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah yang telah banyak 

memberikan ilmu dan pengetahuan, staf karyawan Fakultas Syari’ah 

UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam 

meneyelesaikan syarat-syarat administrasi. 

6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan data, 
referensi dan lain-lain. 



x 
 

7. Kepada Bapak Prof. Dr.H. Faisal, S.H., M.H selaku ketua umum 

Keluarga Besar Sumatera Barat Provinsi Lampung, Bapak Dr.H. 

Jayusman, Bapak Herman Novri Hosen, Bapak Iqbal Haris serta 

Anggota lainnya yang telah memeberikan izin untuk penelitian dan 

memberikan data yang diperlukan oleh penulis.  

8. Pamanku Elman Inik dan Ibu Mitra Zuhelmi yang telah membimbing 

serta menjaga dan memotivasi penulis. 

9. Pamanku Azwar dan Muhammad Iqbal yang telah memberikan nasihat 

serta bimbingan selama ini serta perjuangan yang diberikan untuk 

penulis.  

10. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 

angkatan 2016 serta Sahabat-sahabat terbaikku yang telah berada 

disampingku dikala susah dan senang. 

  

Semoga Allah SWT Memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai 

balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga 

menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbala’lamin. 

 

 

 

 

 

 

     Bandar Lampung, ….. 2020 

      Penulis 

        

FAUZAFARIDA    

1621040051 

 



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i 

ABSTRAK ......................................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ................................................................................. iii 

PERSETUJUAN ............................................................................................... iv 

PENGESAHAN ................................................................................................. v 

MOTTO ............................................................................................................ vi 

PERSEMBAHAN ............................................................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ viii 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... …….xii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ........................................................................................ 1 

B. Alasan Memilih Judul ............................................................................... 4 

C. Latar Belakang  ......................................................................................... 4 

D. Fokus Penelitian ........................................................................................ 7 

E. Rumusan Masalah  .................................................................................... 7 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ............................................................. 7 

G. Signifikasi Penelitian ................................................................................ 8 

H. Metode Penelitian...................................................................................... 9 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Perkawinan Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan ........................................................................ 14 

2. Dasar Hukum Perkawinan................................................................... 15 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan ............................................................ 17 

4. Tujuan Perkawinan.............................................................................. 19 

5. Walimah dalam Perkawinan ............................................................... 23 

B. Perkawinan Adat Pariaman 

1. Pengertian Perkawinan Adat ............................................................... 30 

2. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat.............................................. 38 

3. Sejarah Adat Pariaman ........................................................................ 39 

4. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat ........................................................ 42 

5. Tanggung Jawab Mamak Terhadap Kemenakan ................................ 45 

C. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 52 

 

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya KBSB Provinsi Lampung .......................................... 56 

B. Visi Misi dan Tujuan KBSB Provinsi Lampung ...................................... 58 

C. Struktur susunan kepengurusan KBSB Provinsi Lampung  ..................... 60 



xii 
 

D. Tanggung jawab  Mamak teradap Prosesi Perkawinan Kemenakan 

Menurut Adat Pariaman ............................................................................ 61 

BAB IV ANALISIS 

A. Tanggung jawab Mamak Terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan dalam 

Adat Pariaman Menurut Pengurus KBSB ................................................. 70 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab Mamak dalam Prosesi 

Perkawinan Kemenakan dalam Adat Pariaman ........................................ 73 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................................... 76 

B. Rekomendasi ............................................................................................. 77 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Surat Rekomendasi Penelitian / survei di Daerah Provinsi Lampung  

Surat Keterangan penelitian dari KBSBProvinsi Lampung 

Pedoman Wawancara Pengurus KBSB 

Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi 

 

 



 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang 

skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. 

Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu 

penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari kesalahan pemahaman 

dikalangan pembaca maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi 

beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini  

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Tanggung 

Jawab Mamak Terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan Menurut 

Adat Pariaman (Studi pada Pengurus Keluaraga Besar Sumatera 

Barat (KBSB) Provinsi Lampung)“. Untuk menghindari kesalahan 

dalam memahaminya, maka perlu beberapa istilah yang perlu diuraikan 

yaitu sebagai berikut :  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) 

untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan 

atau bagian-bagian, atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 

keseluruhan. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 



2 
 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-

sebabnya, bagaimana bentuk perkaranya dan sebagainya. 
1
 

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama 

yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu 

hukum tersebut, setidaknya ada bebrapa macam nama yang sering 

dikaitkan kepada hukum islam  yaitu salah satunya adalah fiqih. Fiqih 

adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum islam dan 

dipakai dalam dua arti pertama dalam arti ilmu hukum dan kedua dipakai 

dalam arti hukum itu sendiri.
2
 

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban 

adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. kewajiban merupakan 

tandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. 
3
 

Mamak yaitu pemimpin dalam kaum anak kemenakannya menurut 

sepanjang adat, secara umum merupakan saudara laki-laki ibu baik adik 

maupun kakaknya. 
4
  

Prosesi adalah suatu upacara atau pawai khidmat dalam suatu 

acara pernikahan yang akan dilaksanakan, seperti dalam pelaksanaan 

upacara adat.
5
 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Prof.R. Sardjono S.H 

                                                             
1
 Poerwadaminta, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 

1713.  
2
 Mustofa, Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1-3. 

3
 Munandar Soelaman, Ilmu Budaya Dasar  (Bandung: PT. Refika Aditama, 1987), h. 103.  

4
 Yahya Samin, Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau 

Masa Kini (Padang: Dapartemen  Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), h. 45-46.  
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 1106. 
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mengatakan bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang 

bersangkutan, sedangkan ”ikatan batin” bahwa dalam batin suami istri 

yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup 

bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina 

keluarga bahagia dan kekal. 
6
 

Kemenakan atau lebih jelasnya keponakan adalah anak saudara 

perempuan baik laki-laki ataupun perempuan yang didalam masyarakat 

Minangkabau yaitu seorang yang akan dipimpin.
7
 

Adat pariaman merupakan suatu kota yang ada di provinsi 

Sumatera Barat yang di dalamnya ada suatu kebiasaan yang  hidup dan 

tumbuh bersama masyarakat yang diimplementasikan dalam kehidupan 

sosial dan kekerabatan dalam masyarakat .
8
 

Jadi maksud judul secara keseluruhan adalah : Agar dapat mengerti 

serta memahami suatu tanggung jawab atau kewajiban Mamak secara 

umum terhadap kemenakan di adat Minangkabau, ataupun kewajiban yang 

harus diberikan Mamak dalam prosesi perkawinan kemenakan. Dan juga 

dapat membedakan antara tanggung jawab Mamak dalam adat ataupun 

dalam tinjauan hukum Islam.  

 

 

 

                                                             
6
 Asmin,Sstatus Perkawinan Antar Agama  (Jakarta: PT. Dian Rakyat), h. 19. 

7
 https://id.m.Wikipedia.org/pengertian-kemenakan, diakses pada tanggal 11, jam 22.18 wib.  

8
Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke 

Depan, Al-daulah Vol. 5 No. 2 Desember 2016, h. 245. 

 

https://id.m.wikipedia.org/pengertian-kemenakan


4 
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara terperinci tentang 

tanggung jawab seorang Mamak terhadap suatu prosesi perkawinan 

kemenakannya dalam Adat Pariaman.  

2. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang 

ditekuni yaitu jurusan Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari’ah UIN 

Raden Intan Lampung, serta tersedianya data yang cukup.  

 

C. Latar Belakang  

Dalam suatu Adat Minangkabau Mamak adalah seorang pemimpin 

dalam kaum anak kemenakannya di mana kedudukannya merupakan 

warisan turunan atau turun temurun, di mana dalam pimpinan ia 

mengayomi anak kemenakan yang di bawah perintahnya. Segala sesuatu 

perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat 

tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepadanya sekaligus meminta 

restu, izin, begitupun apabila telah selesai melakukan satu perbuatan 

tersebut diberitahukan pula hasilnya.
9
 

Namun Perubahan sosial di Minangkabau telah pula membawa 

pengaruh kepada struktur keluarga, dimana yang semula dikenal dengan 

keluarga luas, sekarang telah mengarah kepada keluarga inti. Dengan 

demikian seorang Mamak yang semula mempunyai tanggung jawab 

terhadap kemenakannya tidak dapat lagi berbuat seperti yang dituntut oleh 

                                                             
9
 Yahya Samin, Ibid, h.47. 
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adat, sebab apabila seorang Mamak yang telah beristri dia juga dituntut 

untuk bertanggung jawab terhadap anak istrinya. 

Dengan perkembangan zaman maka hak dan kewajiban seorang 

Mamak telah mulai bergeser dalam arti bahwa tanggung jawab itu tetap 

ada tetapi dalam bentuk lain, misalnya urusan upacara adat, harta warisan, 

masalah suku dan sebagainya. Sedangkan dalam masalah ekonomi yang 

selama ini merupakan tanggung jawabnya, tidak lagi sepenuhnya dipikul 

oleh mamak.
10

 

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah 

bagi setiap makhluk hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 undang-

undang No. 1 tahun 1974 menegaskan : “perkawinan ialah ikatan lahir dan 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11

 Selain itu juga perkawinan 

menurut hukum Islam adalah akad (perikatan) anatara wali wanita calon 

istri dengan pria calon suaminya. Dan juga dapat dijelaskan dalam QS. 

Yasin ayat 36 yang berbunyi: 

                         

       

 

                                                             
10

 Yahya Samin,  Ibid,h. 3.  
11

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju,1990),  h. 7. 
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“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”.
12

 

 

Menurut Adat Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah 

perkawinan anatara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan 

kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai “pulang ke 

Mamak dan pulang ke bako”. Pulang ke mamak berarti mengawini anak 

Mamak sedangkan pulang ke bako yaitu mengawini kemenakan ayah. 

Perkawinan ideal bagi masyarakat minangkabau ialah antara “awak samo 

awak”. Pola perkawinan awak samo awak itu berlatar belakang sistim 

komunal dan kolektivisme yang dianutya.  

Di dalam perkawinan anak kemenakan, peran Mamak tidak dapat 

dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Mamak harus 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara perkawinan anak 

kemenakannya yang telah dewasa untuk memenuhi adat dan menjalankan 

sunnah nabi menurut ajaran Islam. Dalam rangka mensukseskan suatu 

upacara perkawinan mamak sangat berperan dan bantuannya sangat 

diharapkan untuk menyelengarakan pesta adat tersebut, maka mamak yang 

bersangkutan terlibat langsung untuk bekerja sama.
13

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Ibid, h. 11.  
13

 Yahya samin, ibid, h. 56. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan 

diteliti, penelitian ini akan dilakukan di Keluarga Besar Sumatera Barat 

Provinsi Lampug. Peneliti berfokus pada Tanggung Jawab Mamak 

terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan Menurut Adat Pariaman. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana tanggung jawab Mamak 

yang harus diberikan oleh anak  kemenakannya.   

 

E. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tanggung jawab Mamak terhadap prosesi perkawinan 

kemenakan dalam adat Pariaman menurut KBSB Provinsi Lampung ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang tanggung jawab Mamak 

terhadap prosesi perkawinan kemenakan dalam Adat Pariaman ? 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang Mamak terhadap 

prosesi perkawinan kemenakannya dalam adat Pariaman menurut 

KBSB Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab 

Mamak terhadap prosesi perkawinan kemenakannya dalam adat 

Pariaman tersebut. 
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2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah 

ilmu pengetahuan dan bacaan, bagi masyarakat khususnya di 

perpustakaan UIN Raden Intan Lampung tentang “ANALISIS 

HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB MAMAK 

TERHADAP PROSESI PERKAWINAN KEMENAKAN 

MENURUT ADAT PARIAMAN (Studi pada Pengurus Keluarga 

Besar Sumatera Barat (KBSB) Provinsi Lampung)”. 

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ) 

pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Signifikasi Penelitian 

Adapun signifikasi penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

bacaan bagi masyarakat khususnya di perpustakaan UIN Raden Intan 

Lampung tentang “Analsis Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab 

Mamak Terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan Menurut Adat 

Pariaman” (Studi pada Pengurus Keluarga Besar Sumatera Barat 

(KBSB) Provinsi Lampung). 

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada 

Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
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H. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu 

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
14

 

Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang 

obyektif dibutuhkaan data-data dan informasi yang factual dengan relevan.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dari penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dari lokasi atau lapangan
15

 

Yakni penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 

memiliki hubungan atau peranan penting dalam judul skripsi 

tersebut. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode 

penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, 

dijelaskan serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian 

disimpulkan.
16

 

 

                                                             
14

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,1986), h.2. 
16 

Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif (Bandung : Alfabet, 2014), h.49 
16

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Grafik Grafika, 2011), h. 106. 
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c. Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri 

yang sama. Populasi juga dapat diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari, 

kemudian ditarik kesimpulan.
17

 Populasi dalam penelitian ini yaitu: 

Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan, Kordinator 

Anggota Mamak, serta Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan 

yang dapat memberikan suatu informasi yang mengenai tentang 

Tanggung Jawab Mamak terhadap prosesi Perkawinan Kemenakan 

menurut Hukum Adat Pariaman. Sedangkan Sampel atau sampling 

adalah cara yang dapat digunakan untuk mengambil contoh. 

Dinamakan penelitian sampel apabila bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel tersebut.
18 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa agar 

diperoleh sampel yang benar berfungsi sebagai contoh. Jumlah 

sampel yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari:  

1) Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan  : 1 orang 

2) Kordinator Anggota Mamak : 1 orang  

3) Ketua Bidang Organisasi :  1 orang  

                                                             
17

 Suharsimi Arikunto, prosedur penulisan suatu pendekatan praktik (Jakarta : PT Renika 

Cipta, 1993), h.90 
18

 Ahmadi Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research (Jakarta: Sumbangsi,1975),  

h.2. 
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2. Sumber data  

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti.
19

 Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dari 

tokoh masyarakat yang bersuku adat Minangkabau yang tergabung 

dalam persatuan KBSB. 

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang 

digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer.
20

 

Kemudian juga dapat diperoleh yang bersumber dari perpustakaan 

yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dari buku-buku 

yang berkenaan dengan pokok bahasan judul skripsi. 

c) Data tersier ialah sumber yang kegunaannya untuk memberikan 

petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan 

sekunder.
21

 

 

3. Metode pengumpulan data  

a) Wawancara  

Yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

                                                             
19 Muhammad Pabunda Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 57. 
20 Ibid, h. 53 
21 Ibid  
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antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi secara langsung.
22 

b) Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu 

dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, 

catatan buku, maupun berupa sejarah kehidupan dan sebagainya.
23

 

 

4. Teknik pengolahan data  

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan 

mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-banar 

memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Sedangkan mengatu mengklasifikasikan ialah menggolongkan 

atau menyusun menurut aturan tertentu.
24

 Pada umumnya pengolahan 

data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data 

tersebut konsisten atau tidak.
25

 Karena dalam proses editing 

mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data 

tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari 

berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan mengetahui 

apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat 

                                                             
22 Muri Yusuf, Metode penelitian (Kuantitatif,Kualitatif dan Gabungan), (Jakarta : Kencana, 

2014), h. 373 
23 Ibid, h. 391. 
24  Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 118. 
25

 Suharsimi Arikunto, Metodologi penelitian kualitatif  (Bandung : Remaja Rosdaya Karya, 

2001), h.161. 
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dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan 

penelitian ini.  

b. Sistematisasi Data (Sistematizing) 

Sistematizing yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasa berdasarkan urutan masalah.
26

 Data yang dikumpulkan 

penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan 

penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan 

pedoman skripsi yang ada.  

 

5. Analisis data  

Penelitian ini diteliti secara kualitatif dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan sebagai atau pengujian 

yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka keseluruhan reduksi 

data, sajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan 

data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang 

terkumpul, maka penulis menggunakan metode diskriptif analisis. 

Deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan 

mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan serta dianalisis dan 

diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan.
27 

                                                             
26

 Ibid, h. 126. 
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta : Reneka Cipta, 

1992), h. 51. 



 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

A. Perkawinan Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan  

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miisaqan ghalizan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Jadi, perkawinan dalam arti 

sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang 

laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu 

akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, 

mawaddah dan warohmah.
1
 Maka perkawinan menurut Sayuti Thalib 

dapat  dilihat dari segi pandang yaitu : 

a. Perkawinan dari segi hukum 

Dari segi ini perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-

Qur’an surat An-Nisa ayat 21 :  

                    

             

                                                             
1
 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan (Depok: 

Rajawali Pers, 2017), h. 42-43. 
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“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat”. 
2
 

 

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial 

Setiap bangsa dapat ditemui suatu penilaian dimana yang umum 

adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai keudukan yang 

lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Zaman dahulu 

Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu 

tanpa batas akan tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan 

mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat 

orang dengan syarat-syarat tertentu.  

c. Perkawinan dilihat dari segi agama  

Dalam segi agama perkawinan merupakan suatu segi yang sangat 

penting, perkawinan juga dianggap suatu lembaga yang suci. 

Upacara perkawinan merupakan upacara yang suci yang kedua 

pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling 

meminta menjadi pasangan hidupnya.
3
 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara manusia dan lawan jenisnya yang menyangkut penyaluran 

kebutuhan biologis antar jenis dan hak yang berhubungan dengan 

                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Per-kata, Syamil International, h. 77.  

3
 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan, …., h. 

44. 
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akibat perkawinan.
4
 Dalam islam pernikahan sangat dianjurkan, maka 

banyak sekali ayat-ayat dalam Al-qur’an maupun hadits-hadits 

Rasullulah Saw yang memberikan anjuran kepada umatnya untuk 

menikah. Diantaranya firman Allah sebagai berikut :  

a. Al-Qur’an  

Firman Allah SWT., dalam Al-qur’an surat Ar-Ruum : 

                       

                    

 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu ras kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”. (QS. Ar-Ruum{30}: 21).
5
 

 

b. Hadits Rasullulah Saw 

 Hadits Nabi Muhammad Saw. Tentang syari’at nikah : 

َلَ قَ َهَ ن َعَ َاللَ َيَ ضَ َرَ َوَدَ عَ سَ مَ َنَ ب ََاللَ َدَ بَ عَ َنَ عَ  َرَ ن َل ََا َهَ ي َلَ عَ َاللَ َلَ صَ َاللَ َلَ َوَ سَ َا
َيَ َمَ لَ سَ وَ  َمَ ) َجَ و ََف  ل ي ت  زَ َةَ اءَ ب َل َا ََمَ كَ ن َمَ َاعَ طَ تَ سَ اََنَ مَ َابَ بَ لشَ ا ََرَ شَ غَ ا َضَ غَ أ ََهَ ن ََف أَ ,
ََف أَ َف  ع ل ي هَ َعَ طَ تَ سَ ي ََل َ َنَ مَ ,َوَ جَ ر َفَ ل َل ََنَ صَ حَ أ ََ,َوَ رَ صَ ب َل َلَ  َقَ فَ ت َ (َمَ َاءَ جَ وَ َل هَ َهَ نَ ب اَلص و م 
 ََ َهَ ي َلَ عَ 

 

“Dari Abdullah bin mas’ud radiallahu’anhu berkata: Rasulullah 

Saw. Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu yang telah 

mampu berkeluarga maka hendaknya ia kawin, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa 

                                                             
4
 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : Raja 

Grafindo Prasada, 2009), h.8. 
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (CV. Pustaka Agung Harapan, 

2006),  h. 570. 
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belum mampu maka hendaknya berpuasa, sebab ia dapat 

mengendalikanmu”. (Muttafaq Alaihi).
6
 

 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Ulama fikih mengatakan, bahwa rukun hakiki nikah itu adalah 

kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan 

tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal ini harus 

dinyatakan melalui ijab dan qobul. Ijab dan qobul adalah merupakan 

pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk 

mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan. maka secara 

rinci rukun perkawinan adalah :  

a. Calon mempelai pria  

b. Calon mempelai wanita 

c. Wali nikah  

d. Saksi nikah  

e. Ijab dan qabul
7
 

Selain itu yang telah disebutkan diatas merupakan rukun 

perkawinan yang wajib dipenuhi oleh setiap seseorang yang ingin 

melangsungkan pernikahan atau perkawinan. adapun syarat-syarat 

dalam perkawinan yaitu : 

Syarat mempelai laki-laki  

1) Bukan mahram dari calon isteri 

2) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri 

                                                             
6
 Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa, Shahih 

Muslim Jilid II (Semarang : CV. Asyliikatkan -Syifa, 1993), h.745. 
7
 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2006), h. 55. 
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3) Orang tertentu atau jelas orangnya 

4) Tidak sedang menjalankan ihram haji. 

Syarat mempelai wanita : 

a) Tidak ada halangan hukum : Tidak bersuami, Bukan mahram, 

Tidak sedang dalam iddah 

b) Merdeka atas kemauan sendiri.
8
 

Dalam kompilasi syarat calon suami dan isteri sebagai berikut : 

a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 

yang dietapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 

calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon 

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan 

izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan 

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

b) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. maka 

bentuk dari persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi 

dapat juga berupa diaam dalam arti selama tidak ada penolakan 

yang tegas.  

c) Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah 

menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan 

                                                             
8
 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada media Group, 2016), h. 

39-40. 
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dua saksi nikah. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh salah 

seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat 

dilangsungkan. Bila calon mempelai ada yang menderita tuna 

wicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan 

atau isyarat yang dapat dimengerti. 

d) Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur 

dalam Bab VI.
9
 

4. Tujuan Perkawinan 

Secara umum tujuan perkawinan yaitu merupakan hubungan 

hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita untuk 

mendapatkan keturunan dan juga yang akan menimbulkan hak dan 

kewajiban masing-masing maupun bersama dalam berkeluarga. 

Dengan kata lain perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung 

jawab suami dan isstri dalam keluarga baik masing-masing ataupun 

sendiri-sendiri. Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah 

untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga 

yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan 

hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya merupakan 

terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya 

keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga timbullah kebahagiaan 

                                                             
9
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 

2008), h. 5.  
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yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.
10

 Sebagaiman dalam agama 

Islam tujuan substansial perkawinan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut yaitu :  

a. Pembersihan moralitas manusia 

Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas 

manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan 

mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang 

berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba 

Allah. Karena setiap manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu 

itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, 

sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 53 

yang berbunyi :  

َ َ  َ ََََ  َ  ََ َ ََََ

ََ ََََ 
 

“Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, 

kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya 

Tuhanku maha pengampun, maha penyayang”.
11

 

 

b. Mengangkat harkat dan martabat 

Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah 

ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan 

yang setiap saat dapat diperjualbelikan bahkan anak-anak 

                                                             
10

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munaqahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2003), h. 22 
11

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan 

Transliterasi (Semarang: PT. Karya Toha), h. 448. 
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perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna 

secara ekonomi.  

c. Mereproduksi keturunan  

Agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah, dan juga agar 

setiap makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian 

antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan 

manusia primitive yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa 

lalu.
12

  

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian 

suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-

segi perdata maka adapun asas-asas hukum perkawinan yang berlaku 

yaitu : 

a) Asas personalitas keislaman, merupakan salah satu asas hukum 

perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

juncto pasal 40 huruf c dan pasal 44 kompilasi Hukum Islam. 

Selain itu asas personalitas keislaman juga merupakan salah satu 

asas yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum yang 

berperkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 

Dalam memahami dan menerapkan asas personalitas keislaman 

harus diketahui terlebih dahulu perkara yang akan diajukan dan 

agama yang dianut pengaju perkara, apakah perkara yang terkait 

                                                             
12
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erat dengan perorangan dan kekeluargaan (perkawinan, 

wasiat,waris, hibah, sedekah, wakaf, infak) atau perkara di bidang 

muammalah (ekonomi Islam). 

b) Asas kesukarelaan, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon 

mempelai tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang 

tua masing-masing calon mempelai. 

c) Asas persetujuan, dalam memilih pasangan perkawinan perempuan 

muslimah diberikan kebebasaan untuk memilih melalui pernyataan 

menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki. 

d) Asas kebebasan memilih pasangan, asas ini merupakan rangkaian 

dari asas persetujuan dengan ini setiap orang berhak untuk memilih 

pasangan perkawinanna secara bebas asalkan sesuai syari’at Islam 

yaitu tidak melanggar larangan perkawinan. menurut Islam karena 

perkawinan adalah lembaga yang membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal.  

e) Asas kemitraan, dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah 

dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai 

laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan 

membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika di 

dunia dan terhindar pula dari api neraka.
13

 

f) Asas monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur’an surat An-

Nisa ayat 3 yaitu:  
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َََ ََ   َ  َََ ََ

  َ  َ َ  َََََ َََ َ

َ  َََ  ََ  ََََ 

َ
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat dzalim.”
14

 

 
Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim 

dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal memenuhi 

beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku 

adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. 

g) Asas untuk selama-lamanya, tujuan perkawinan adalah untuk 

selama-lamanya bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar 

bersenang-senang atau rekreasi semata. Oleh karena itu perceraian 

tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh suami terhadap 

istrinya.
15

 

5. Walimah dalam Perkawinan  

a) Pengertian walimah  

Asli kata Walimah adalah sempurnanya sesuatu dan 

berkumpulnya sesuatu. Dalam bahasa arab )اَْو لََم الرَّ َجُل( jika akal 
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dan akhlaknya bersatu. Kemudian makna ini diadopsi dari nama 

“makanan” dan “Hidangan Pengntin” yang diadakan karena 

adanya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Maka 

dari itu walimah tidak pernah dipakai kecuali untuk hidangan 

pengantin. Inilah makna walimah menurut bahasa dan apa yang 

telah dikenal oleh banyak ulama.
16

  Menurut Imam Syafi‟i bahwa 

walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang 

seseorang yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh 

kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat 

yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam 

sebuah pernikahan
17

 

Selain itu walimah bisa dikatakan secara etimologi yang 

memiliki arti “berkumpul”, dan dalam istilah pernikahan adalah 

makanan pesta pernikahan atau setiap maknan untuk undangan dan 

sebagainya. Karena itu dalam bahasa Indonesia sama dengan 

resepsi pernikahan atau pesta pernikahan. Walimah dalam Islam 

tergolong perbuatan yang mustahab (dianjurkan), karena 

merupakan suatu acara pemberitahuan adanya pernikahan dan 

sekaligus silaturahmi serta mohon doa restu. Akan tetapi meskipun 

dianjurkan walimah dalam pelaksanaanya tidak boleh besar-

besaran tetapi disesuaikan dengan situasi dan kewajaran.
18
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b) Dasar hukum walimah  

Hukum walimah untuk pengantin adalah sunnah. Ketentuan 

ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama 

ada yang mengatakan bahwasan hukumnya wajib.
19

 Maka hal ini 

berdasarkan hadits Rasulullah Saw: 

َىالنَ َل َ وَ ااَ مَ َالَ قَ َسَ ن َا ََنَ عَ  ىَ ىَشَ لَ عَ َمَ لَ سَ وَ َهَ ي َلَ عَ َىَاللَ لَ صَ َب 
َلَ عَ َل َ وَ ااَ مَ َهَ ائَ سَ ن ََنَ مَ َءَ 

َ.َاةَ شَ ب ََل َ و َا ََبَ نَ ي  َزَ   
 

“Dari Anas ra, berkata “Tidaklah Nabi Saw, menyelenggarakan 

walimah atas sesuatu dari isterinya  seperti beliau 

menyelenggarakan walimah atas diri zaenab, beliau 

menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor 

kambing.” (HR Bukhari)
20

 

 

c) Macam-macam walimah  

 

Gus Arifin dalam bukunya mengutip Imam Nawawi ada delapan 

macam walimah yaitu : 

1. Walimah Urs yang diadakan dalam rangka mensyukuri 

pernikahan 

2. Walimah Aqiqah yang diadakan dalam rangka mensyukuri 

kelahiran anak 

3. Walimah Khurs dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang 

istri dari talak 

4. Walimah Naqi’ah yang diadakan untuk menyambut kedatangan 

musafir (orang yang datang dari berpergian) 
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5. Walimah Wakirah dalam rangka mensyukuri renovasi rumah 

6. Walimah Wadimah yang diadakan ketika mendapat musibah 

7. Walimah Ma’dubah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu 

8. Walimah I’dzar atau Walimatul Khitan Walimah yang 

diadakan dalam rangka mensyukuri khitanan anak.
21

 

d) Hukum menghadiri undangan walimah  

Untuk dapat menunjukkan perhatian ataupun memeriahkan 

serta mengembirakan orang yang mengundang maka orang yang 

diundang walimah wajib mendatanginya. Maka adapun wajibnya 

mendatangi undangan walimah apabila : Pertama, tidak ada udzur 

Syar’i. Kedua, dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk 

perbuatan munkar. Ketiga, tidak membedakan kaya dan miskin. 

Adapun ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri 

undangan walimah adalah wajib kifayah, namun ada juga ulama 

yang mengatakan sunnah. Hukum mendatangi undangan selain 

walimah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian 

golongan Syafi’i berpendapat wajib. Secara rinci undangan itu 

wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :  

1. Pengundangan mukallaf, merdeka dan berakal sehat 

2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja 

sedangkan orang miskin tidak 
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3. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi 

dan dihormati  

4. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang sah) 

5. Khusus pula di hari pertama (pendapat yang terkenal) 

6. Belum di dahului oleh undangan lain, kalau ada undangan lain 

maka yang harus didahulukan adalah undangan yang pertama 

7. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang 

menghalangi kehadirannya 

8. Yang di undang tidak ada udzur syarak.
22

 

e) Bentuk walimah  

1. Bentuk walimah yang sederhana  

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan 

pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak 

memberikan bentuk minimum atau maksimum dari walimah 

itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasullulah Saw. hal ini 

memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan 

kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, 

dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada 

pemborosan, kemubaziran lebih-lebih disertai dengan sifat 

angkuh dan membanggakan diri.  

2. Pernikahan yang menyimpang dari ajaran agama di zaman 

modern. 
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Sebelum menjelaskan pandangan manhaj salaf tentang 

tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran 

islam yang modern, maka terlebih dahulu akan dijelaskan 

tentang pengertian modern. Istilah modern mengisyaratkan 

suatu penilaian tertentu yang cenderung positif (modern berarti 

baru, modern berarti maju dan baik). Modernisasi ditandai oleh 

kreativitas manusia dalam mencari jalan mengatasi kesulitan 

hidupnya di dunia. Modernis oleh para modernis muslim sering 

kali diterjemahkan sebagai dorongan untuk menguasai 

pendidikan, teknologi, dan industri barat, ide demokrasi, dan 

pemerintahan yang representatif. Oleh karenanya, kaum 

modernis berusaha melakukan sintetis dan mencari keselarasan 

antara posisi mereka dan posisi eropa. Adapun tentang proses 

dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari 

ajaran agama islam di zaman modern adalah sebagai berikut: 

Kithbah, Sekitar walimah, Biaya pernikahan.
23

 

f) Hikmah walimah  

Walimatul ursy sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa 

dengan diadakannya walimatul ursy sebagaimana yang dikhendaki 

oleh islam bahwa Islam memandang walimatul itu sangatlah 

positif. Maka adapun hikmah dengan diadakannya walimatul ursy 

yaitu:  
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a) Menjalin kerukunan  

b) Mengenal lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui 

langsung terhadap kedua mempelai 

c) Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang 

mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua 

mempelai.
24

 

g) Hukum mengadakan Walimah  

Kebanyakan Fuqaha’ berpendapat bahwa mengadakan walimah itu 

hukumnya sunnah muakkad dan sangat diutamakan. Imam Ahmad 

meriwayatkan: “Perkawinan mesti dirayakan dengan walimah”.
25

 

h) Waktu walimah  

Waktu walimah adalah ketika berlangsungnya akad Nikah 

atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga mereka serumah. 

Serta disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di daerahnya. 

Jadi mengenai waktu pelaksanaan walimah tidaklah ada ketentuan 

yang jelas tentang apakah harus bersamaan dengan pelaksanaan 

akad nikah atau beberapa waktu kemudian atau setelah 

berselangbeberapa hari kemudian. Karena Rasullulah juga dikala 

menikah dengan zainab melaksanakan walimah setelah beliau 

serumah dengan zainab.
26
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B. Perkawinan Adat Pariaman  

1. Pengertian Perkawinan Adat  

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta 

sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwah-arwah 

leluhur oleh kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat 

merupakan suatu hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, yang 

membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat 

laki-laki ataupun perempuan. Bahkan antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lainnya, hubungan yang terjadi ditentukan 

dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku dalam masyarakat itu. 

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan 

dikehendaki oleh masyarakat. 

Perkawinan juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara 

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

suatu keluaraga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

Esa. Dalam perkawinan adapun tujuannya bagi masyarakat hukum 

adat yang bersifat kekerabatan yaitu untuk mempertahankan dan 

meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau 

keibu-bapakan, untuk mendapat kebahagiaan rumah tangga keluarga 

atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian 

serta untuk mempertahankan kewarasan.
27

 Selain itu dalam 

perkawinan adanya suatu pengenalan dan pendekatan untuk dapat 
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mengenal watak masing-masing pribadi ataupun keluarga guna 

memperoleh keserasian ataupun keharmonisan dalam pergaulan antara 

keluarga kelak dikemudian hari. Perkawinan juga menuntut suatu 

tanggung jawab antara lain menyangkut nafkah lahir dan batin, 

jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang akan 

dilahirkan. Perkawinan Adat mempunyai ketentuan-ketentuan dan 

peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau 

bahwa seseorang dalam adat tersebut dilarang kawin dengan orang dari 

suku yang sama, karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan 

menurut garis keturunan ibu, begitupun garis keturunan ibu yang 

menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya disebut dengan 

eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal yaitu suatu sistem 

dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku 

yang berbeda.
28

  

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi 

masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau 

memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan 

keluarga, karena masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan 

tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut. 

Perkawinan menurut Hukum Adat dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga) 

macam sistem perkawinan yaitu :  
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a) Sistem endogami  

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan 

seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini 

kini sudah jarang terjadi. 

b) Sistem exogami  

Dalam sistem ini orang diharuskan menikah dengan suku lain. 

Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun 

demikian, seiring berjalannya waktu dan berputarnya zaman 

lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, 

sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada 

lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat 

dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera 

selatan. 

c) Sistem eleutherogami  

Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang 

berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab 

(keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, 

juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. langan 

kawin dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu.
29

 

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah 

“Masyarakat tradisional” atau the indigeneus people, sedangkan dalam 

kehidupan sehari-hari lebih sering dan popular disebut dengan istilah 
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“Masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia 

yang patuh akan peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku 

manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari 

kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan 

dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa 

adat.
30

  

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara 

spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau 

diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, 

dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota 

masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai 

sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 

anggotanya. Maka adapun bentuk-bentuk dari masyarakat Hukum adat 

yaitu :  

a) Masyarakat Hukum Genealogis  

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis 

adalah suatu kesatua masyarakat yang teratur, yang 

keanggotaannya terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 

(satu) leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun 

karena pertalian perkawinan. masyarakat hukum genealogis 

dibedakan atas: masyarakat hukum patrilinial yaitu masyarakat 

adat yang susunan kekerabatannya kebapakan atau merupakan 
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garis keturunan dari laki-laki, masyarakat hukum matrilinial yaitu 

masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan atau 

merupakan garis keturnan dari wanita, sedangkan masyarakat 

hukum parental yaitu masyarakat yang sistem kekerabatannya 

menarik garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu.  

b) Masyarakat Hukum Teritorial 

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib, 

dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. 

c) Masyarakat Hukum Genealogis Teritorial 

Adalah suatu bentuk penggabungan anatara struktur 

masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum 

teritorial. Maka pada masa sekarang eksistensi dari bentuk-

bentuk persekutuan hukum itu telah mengalami perkembangan 

bahkan hampir tidak dapat lagi ditemukan bentuk masyarakat 

yang benar-benar genealogis ataupun teritorial sebagian 

terbesar telah mengarah kepada genealogis teritorial. Kondisi 

ini dimungkinkan karena: timbulnya hubungan perkawinan 

campuran antar suku maupun daerah, program mobilisasi 

penduduk (migrasi maupun transmigrasi) yang memungkinkan 

perbauran pemukiman, hubungan kekerabatan modern berupa 

pengangkatan anak dan pengakuan atas dasar hubungan baik.
31
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d) Masyarakat Adat dalam Bentuk dan Tujuan Khusus 

Perkembangan masyarakat dalam kehidupan kolektif 

selanjutnya menimbulkan beberapa kelompok masyarakat 

bentuk baru. Pembentukan kelompok ini lebih dititikberatkan 

pada keragaman, kepentingan dan landasan tujuan khusus 

pembentukannya.
32

 

 

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan 

kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. 

Mungkin masih belum banyak masyarakat umum yang mengetahui 

bahwasannya hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum 

nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama 

menjadi kajian dari pada ahli hukum. Kehidupan manusia berawal dari 

berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya 

menurut kebiasaan, dan kebiasaan tersebut akan dibawa dalam 

bermasyarakat dan negara.
33

  

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan romawi 

atau eropa continental lainnya. Maka ada 4 sifat umum hukum adat 

Indonesia yaitu :  

a) Magis religius merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang 

mengandung unsure beberapa sifat atau cara berpikir seperti 

prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lainnya.  
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b) Komunal (commun, kemasyarakatan) dalam hukum adat berarti 

bahwa kepentingan individu selalu diimbangi oleh kepentingan 

umum. Setiap orang merasa dirinya benar-benar selaku anggota 

masyarakat bukan sebagai oknum yang berdiri sendiri. Bahwa hak-

hak individu dalam hukum adat di imbangi dengan hak-hak umum.  

c) Kontan (tunai) adalah suatu pengertian bahwa dengan perbuatan 

nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan tindakan 

hukum yang dimaksud telah selesai ketika itu juga serentak dengan 

bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang 

diharuskan oleh adat.  

d) Konkrit (terang, nyata) artinya bahwa berfikir yang tertentu 

senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, 

diinginkan, dikhendaki, atau yang akan dikerjakan diberi wujud 

sesuatu benda atau dengan kata lain diberi tanda yang terlihat.
34

 

 

Manfaat mempelajari hukum adat yaitu hukum adat sebagai 

ilmu pengetahuan dimana bertujuan untuk meningkatkan kehidupan 

manusia di dalam meningkatkan hidup itu dibutuhkan petunjuk-

petunjuk hidup. Salah satu petunjuk hidup itu adalah norma hukum, 

termasuk norma hukum adat. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan 

pada umumnya, maka hukum adat mempunyai : Objek Sasaran yang 

harus dipelajari yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkonsekuensi 
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hukum, Metode : Cara untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis 

Hukum Adat, Sistematis : Disusun sedemikian rupa sehingga orang 

mudah untuk mempelajarinya. 

Selain itu dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat 

memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam 

hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung 

oleh rakyat dengan segenap mereka bahwasannya peraturan tersebut 

memiliki kekuatan hukum. Dari beberapa penjabaran diatas maka 

unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan ssebagai berikut : 

Pertama, Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus. 

Kedua, Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur. Ketiga, 

Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. 

Keempat, Adanya keputusan kepala adat. Kelima, Adanya akibat 

hukum/sanksi. Keenam, Tidak tertulis. Ketujuh, Ditaati karena 

kepatutan dan kewibaaannya.
35

 

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang 

menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. 

Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah 

mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya dan berlakunya 

undang-undang perkawinan yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

maka syarat-syarat sahnya perkawinan diatur oleh undang-undang 

tersebut kecuali apabila mereka yang tidak menganut suatu agama, 
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maka syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum adat mereka 

yang sudah berlaku sebelum diundangkanya undang-undang 

perkawinan ini.
36

 Selain dari itu adapun asas perkawinan dalam hukum 

adat diantaranya yaitu :  

a) Asas monogami  

Seorang pria hanya diperkenankan mempunyai seorang isteri. Asas 

ini diterapkan pada masyarakat pada umumnya atau masyarakat 

biasa yang tidak mempunyai keunggulan tertentu. Asas ini 

biasanya berlaku pada masyarakat yang menganut agama tertentu 

yang melarang dilangsungkannya perkawinan poligami. 

b) Asas poligami  

Seorang pria boleh mempunyai lebih dari satu isteri. Asas ini 

diterapkan pada masyarakat yang mempunyai keunggulan atau 

kelebihan tertentu, misalnya: raja, darah ningrat, kepala adat, 

berkecukupan secara materi dan sebagainya. Biasanya  asas ini 

berlaku pada masyarakat yang agamanya memperbolehkan 

perkawinan poligami.
37

 

2. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Adat  

a) Manjapuik Marapulai  

Marampulai dijemput ketika sebelum melangsungkan acara akad 

Nikah, adapun barang yang diminta ketika batuka tando seperti 
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tongkat, payuang cincin tando, kampia siriah, carano dan uang 

jemputan diserahkan pada saat menjemput Marampulai. 

b) Nikah  

Nikah biasanya dilaksanakan sebelum hari Baralek, pada saat 

nikah Marapulai memakai jas hitam, kemeja putih celana hitam 

peci hitam dan menyandang kain sarung. Sedangkan anak daro 

memakai baju kebaya putih.  

c) Baralek  

Acara Baralek dimulai pada malam minggu yang mana di adakan 

acara badantam acara ini diramaikan oleh orang kampung. Siang 

hari minggu untuk para tamu undangan.  

3. Sejarah Adat Pariaman 

 Pariaman dikenal sebagai jalur utama penyebaran Islam di 

Minangkabau. Salah satu pusat pendidikan dan pengembangan Islam 

ialah Nagari Ulakan yang terletak di pantai barat. Selain itu ciri khas 

dalam keagamaan pariaman dan merupakan pengaruh masuknya Islam 

adalah upacara Tabuik. Upacara ini biasanya digelar pada tanggal 10 

muharram atau di hari Asyura.
38

 

  Sumatera Barat merupakan sebuah wilayah teritorial atau salah 

satu provinsi Indonesia yang secara administratif telah diatur batas-

batas wilayahnya oleh undang-undang sedangkan Minangkabau lebih 

dikenal sebagai bentuk dari suatu kebudayaan daripada sebagai bentuk 
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negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Tidak ada suatu 

catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan 

yang demokratis dengan masyarakatnya yang berstelsel matrilineal 

serta tidak ada catatan sejarah kelahiran sistem matrilineal ini sebagai 

mana yang dikenal orang seperti sekarang. Kisah tambo yang 

dipusakai turun-temurun secara lisan oleh orang minangkabau hanya 

mengisahkan waktu dan peristiwa secara samar-samar, campur bau 

bahkan ditambahi dengan bumbu yang kedongeng dongengan.
39

 

Adapun tujuan adat Minangkabau agar mencapai suatu tujuan 

diantaranya untuk suatu masyarakat yang aman, damai, makmur dan 

berkah dan juga perlu disiapkan adanya sarana dan prasarana yang 

tepat yakni: manusia-manusia pendukung adat Minangkabau yang 

mempunyai sifat dan watak masyarakat nan sakat. Artinya sakato yaitu 

sekata atau sependapat. Adat Minangkabau akan selalu mencoba 

memelihara komunikasi dan kemungkinan berdialog. Pasalnya hanya 

dengan cara itu segala masalah akan selalu dapat dipecahkan melalui 

musyawarah. Orang Minangkabau menganggap penyelesaian masalah 

diluar musyawarh adalah buruk.  

Provinsi Sumatra barat identik dengan alam minangkabau. 

Suku ini bangga akan adat istiadatnya, berpikiran jauh ke depan dan 

merupakan pemeluk islam yang taat. Posisi minangkabau dalam 

terbentuknya bangsa Indonesia tergolong krusial sehingga 
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minangkabau layak disebut sebagai etnis yang paling berpengaruh di 

Indonesia. Di masa kini tanah minangkabau menjadi kawasan 

administratif dengan nama resmi provinsi Sumatera Barat. Orang 

minangkabau dikenal karena semangat antikolonialismenya, serta 

terdiri atas muslim konservatif yang berpendidikan tinggi kemudian 

orang minang diterima sebagai pemimpin ketika Indonesia merdeka.
40

 

Terlepas dari penjelasan sejarah adat minangkabau diatas ada 

pula dalam adat minangkabau yang disebut dengan istilah kekerabatan 

matrilineal maksudnya minangkabau diikat dengan satu kesatuan yang 

ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi yang seketurunan 

seperti ini disebut satu suku (se-suku). Karena ia diambil dari garis ibu, 

maka ia bernama matrilineal, matri(keibuan), lineal(garis). Adapun 

pendapat yang mengatakan bahwa etnik minangkabau bukan 

matrilineal tetapi matriarchat (kekuasaan di tangan perempuan). Ada 

juga yang menilai cenderung kepada patrilineal dengan alasan : 

pertama, di Minangkabau tidak pernah muncul tokoh-tokoh perempuan 

dalam asal usul kejadian nenek moyang mereka tetapi selalu laki-laki. 

Kedua, kecenderungan perempuan minang untuk mendapatkan laki-

laki terpandang sebagai semenda (urang sumando) agar mendapatkan 

keturunan terhormat. Ketiga, penurunan pangkat kepemimpinan 

kepada anak.
41
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4. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat  

a) Perkawinan ideal  

Menurut orang Minangkabau perkawinan yang ideal ialah 

perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak 

dan kemenakan. Perkawinan seperti ini lazim disebut sebagai 

Pulang ke Mamak berarti mengawini anak mamak sedangkan 

Pulang ke Bako ialah mengawini kemenakan ayah. Tingkat 

perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan Ambil Mengambil 

dengan tujuan agar mempererat hubungan kekerabatan antar orang 

beripar-besan, juga untuk memudahkan memperoleh suaami yang 

pantas bagi kemenakannya. Perkawinan Ambil Mengambil artinya 

kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang 

dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B.  

b) Kawin pantang  

Untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak 

cucu, perkawinan juga dapat mempererat dan memperluas 

hubungan kekerabatan oleh karena itu hukum perkawinan selain 

mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Di samping itu 

ditemui pula semacam perkawinan sumbang yang tidak ada 

larangan dan pantangannya akan tetapi lebih baik tidak 

dilakukan.
42
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Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang 

menurut hukum perkawinan yang sudah umum seperti mengawini 

ibu, ayah, anak saudara seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, 

anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau 

basaudara atau suami dan anak saudara laki-laki ayah. Perkawinan 

pantang merupakan perkawinan yang akan merusakkan sistem adat 

mereka yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel 

matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan 

kekerabatan dan tidak sekampung halaman.
43

 Pantangan 

perkawinan untuk memelihara  kerukunan sosial itu adalah (1) 

mengawini orang yang telah diceraikan oleh kaum kerabat, 

sahabat, dan tetangga dekat. (2) mempermadukan perempuan yang 

sekerabat, sepergaulan dan setetangga. (3) mengawini orang yang 

tengah dalam pertunangan. (4) mengawini anak tiri saudara 

kandung. Apabila dilanggar maka sanksi hukum diberikan kepada 

pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan 

musyawarah kaumnya. Adapun tingkatanya yaitu membubarkan 

perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau 

dikucilkan dari pergaulan juga dapat dilakukan dengan hukum 

denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu 

perjamuan dengan memotong seekor dua ekor ternak. 
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Selain bentuk-bentuk perkawinan Adat maka telah 

dijelaskan di atas pada sistem perkawinan Minangkabau adanya 

aturan exogami matrilokal yang berarti bahwa dilarang menikah 

dengan orang suku yang sama dan mengatur bahwa pengantin baru 

menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri. Sistem 

matrilokal memposisikan laki-laki atau suami sebagai orang asing 

di atas rumah isterinya yang disebut juga dengan Sumando. 

sekalipun mereka tinggal dirantau dan dibangun sendiri oleh suami 

namun secara moral rumah tersebut tetap dirasakan sebagai rumah 

isteri.
44

  

Maka seandainya apabila terjadi suatu perceraian maka 

suamilah yang harus turun dari rumah tersebut sedangkan isteri 

tetap tinggal dirumah kediamannya bersama anak-anaknya. Kecuali 

apabila rumah tersebut rumah kontrakan maka biasanya isteri akan 

pulang kerumah orang tuanya. Dalam tradisi perkawinan 

Minangkabau pada proses peminangan biasanya dilakukan oleh 

pihak perempuan. Dimana di daerah pariaman yang dikenal dengan 

istilah Bajapuik, tradisi ini sampai sekarang bahkan masih 

dipertahankan. Bajapuik merupakan suatu benda berharga ataupun 

uang yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Besar kecilnya nilai 

uang jemputan tersebut tergantung dari status sosial laki-laki 
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tersebut yang ditandai dengan gelar keturunan seperti sidi, sutan 

dan bagindo.  

Bajapuik atau uang jemput adalah salah satu tradisi atau 

trade mark perkawinan Adat Minangkabau yang berada di daerah 

pariaman dan merupakan suatu istilah yang hanya ada dan selalu 

melekat. Tradisi ini tidak hanya di temui di pariaman saja akan 

tetapi merupakan tradisi dan tata cara Adat perkawinan 

Minangkabau. Uang japuik akan dikembalikan sesuai dengan 

pemberian yang diberikan oleh pihak perempuan bahkan biasanya 

akan dilebihkan. Sedangkan bentuk lain yang melekat pada tradisi 

bajapuik ini yang datang kemudian ialah uang hilang. Adapun 

penetuan besa nilai uang Japuik ditentukan dalam uang upiah yang 

nilainya sama dengan 30 ameh (emas), satu ameh setara dengan 2,5 

gram emas. Semakin tinggi nilai uang Japuik yang diberikan 

menunjukkan semakin tinggi pula status sosial Marampulai.
45

 

Status sosial yang dimaksud seperti mempunyai gelar dari 

Mamaknya seperti sidi, bagindo atau sutan menurut adat. 

Sedangkan menurut umum status sosial bisa juga dilihat dari gelar 

atau pekerjaan seperti sarjana, guru, dokter dan lain-lain.  

5. Tanggung Jawab Mamak Terhadap Kemenakan  

Mamak secara umum adalah saudara laki-laki ibu, baik adik 

ataupun kakaknya sedangkan secara khusus Mamak adalah orang yang 
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bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga dan mengurus hal-

hal yang berhubungan dengan adat dan kehidupan di dalam suatu 

keluarga adat Minangkabau dan mengayomi kemenakan dalam 

mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya. 

 Peran Mamak sangat mulia, orang yang dibesarkan, nan dianjuang 

tinggi, artinya orang yang dimuliakan dan dihargai.
46

 

 Kata-katanya didengarkan oleh anak kemenakannya ia 

memiliki wibawa dan kharisma sehingga anak kemenakannya tidak 

mau meremehkannya. Mambalah maampalau, maksudnya: seorang 

mamak dalam sebuah suku atau kaum ia berperan sebagai orang yang 

menyatukan dan memperkuat silaturrahmi. Bila ada di antara 

kemenakannya yang berselisih, maka ia berperan sebagai orang yang 

menyelesaikan persengketaan tersebut. Sehingga perselisihan tidak 

terjadi beralrut-larut, karena Mamak cepat tanggap atas sesuatu yang 

terjadi terhadap kemenakannya. Bila ia menyelesaikan masalah, ia 

berupaya berbuat adil, tibo di paruik indak dikampihkan, tibo dimato 

indak dipiciangkan”. Maksudnya selalu berlaku adil dalam bertindak 

dan mengambil keputusan baik dengan orang yang terdekat maupun 

tidak. Yang dimaksud dengan Mamak di Minangkabau adalah : 

a. Laki-laki adiak atau tuan dari perempuan maka di sebut Mamak. 

b. Laki-laki yang telah dewasa artinya yang telah balig berakal dan 

sudah dapat dibawa bermusyawarah untuk mufakat 
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c. Laki-laki yang dengan kata sepakat dari kaum yang dituakan 

berkata didahulukan sepatah, berjalan didahulukan selangkah 

disebut Ninik Mamak penghulu. 

d. Ninik Mamak penghulu pemangku adat yaitu Imam, Khatib, Bilal 

dan Engku Ampek semuanya ini diangkat melalui musyawarah dari 

Kerapatan Adat.
47

 

Penghulu di dalam Adat adalah pemimpin yang harus 

bertanggung jawab kepada masyarakat (anak-kemenakan yang 

dipimpinnya) maka pada pribadi seorang penghulu melekat lima 

macam fungsi kepemimpinan yaitu: 

a) Sebagai anggota masyarakat 

b) Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri 

c) Sebagai seorang pemimpin (mamak) dalam kaumnya  

d) Sebagai seorang sumando di atas rumah isterinya 

e) Sebagai seorang ninik mamak dalam nagarinya. 

Fungsi penghulu merupakan gelar yang diterima turun-temurun 

dalam adat minangkabau. Seorang yang akan menjadi penghulu selain 

dari syarat yang diatas maka harus diutamakan yaitu : (pertama) sifat 

yang benar dan lurus tidak pendusta, (kedua) cerdas, berpendidikan 

dan berpengetahuan maksudnya terutama dibidang: Adat Minangkabau 

dengan segala persoalannya, syarak dengan segala pengalamannya, 

undang-undang terutama tentang pancasila dan undang-undang dasar, 
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(ketiga) jujur dan dapat dipercayai terjauh dari sifat jelek seperti 

penipu, pendusta dan pembohong, (keempat) fasih lidahnya berkata-

kata maksudnya yaitu dapat meyakinkan orang lain akan maksud yang 

baik dalam suatu rencana yang dipunyai dan meyakinkan orang 

dengan lidahnya tentang suatu kebaikan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan.
48

 

Seorang Mamak yang sudah dipilih oleh anak-kemenakannya 

adalah pemimpin dari anak-kemenakannya tersebut. Maka tugas 

seorang Mamak yaitu mencakup segala bidang yaitu dalam: ekonomi 

kemenakannya, pendidikannya, kesehatannya, perumahan, 

keamanannya, agamanya serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya 

kapan terjadi suatu perselisihan dalam lingkungan anak kemenakan 

dan masyarakat nagari. Selain itu maka di dalam Adat Minangkabau 

ada empat macam tugas pokok bagi seorang penghulu yaitu :  

1. Manuruiek Aluah nan Luruieh  

Artinya : seorang penghulu harus melaksanakan segala tugas 

kepenghuluannya menurut ketentuan-ketentuan Adat Lamo pusako 

using, yakni meletakkan segala suatu pada tempatnya. 

2. Manampuah jalan nan pasa  

Maksudnyaa disini ialah kebenaran, seseoraang yang telah menjadi 

penghulu maka harus melaksanakan ketentuan yang telah berlaku 

baik cara berumah tangga, terkorong berkampuang, bernagari 
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jangan diubah dan jangan dilanggar. Jalan menurut adat yaitu ada 

dua macam jalan dunia dan jalan akhirat. 

3. Mamaliharo harato pusako  

Dalam ketentuan adat: kalau sumbiang dititik, patah ditimpa, 

hilang dicari, tabanam disalami, anyuik dipinteh, talamun dikakeh, 

kurang ditukuak, rusak dibaiki. Artinya seorang penghulu harus 

berusaha memelihara harta pusaka anak kemenakannya dan jangan 

sampai terjual atau berpindah kepada orang lain.  

4. Mamaliharo anak kemenakan  

Tugas ini merupakan tugas yang berat akan tetapi murni dan suci. 

Seorang penghulu yang baik dan bijaksana akan dapat memberikan 

arah kepada kemenakannya di dalam aspek kehidupan. Tugas 

memelihara kemenakan tersebut ini tergantung kepada berjalannya 

tugas yang tiga macam sebelumnya secara baik. Tanpa dapat 

menjalankan tugas tersebut maka seorang tidak akan berhasil.
49

 

 

Selain itu secara adat Minangkabau tanggung jawab Mamak 

dalam perkawinan kemenakannya merupakan suatu urusan keluarga 

dan kerabat dalam adat Minangkabau. Mulai dari mencarikan jodoh, 

membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, 

termasuk segala urusan akibat perkawinan itu. Karena perkawinan 

dalam adat bukanlah masalah sepasang insan yang akan membentuk 
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rumah tangganya saja, akan tetapi falsafah Minangkabau menjadikan 

kaum (suku) hidup bersama-sama.
50

  

Adat memandang perkawinan sebagai ikatan hubungan antara 

dua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. 

Nikah yang dimaksud di sini dalam pengertian agama yakni ijab dan 

qabul antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, 

sedangkan kawin dalam pengertian sosial budaya yaitu hubungan 

kekerabatan antara dua keluarga besar.
51

 

 Sebelum perkawinan dilaksanakan, pihak keluarga perempuan 

terutama Mamak biasanya telah menempuh berbagai cara dan upaya 

untuk mendapatkan calon menantu. Mamak biasanya malu apabila 

kemenakannya (anak perempuan dari saudara perempuannya) yang 

menurut adat sudah seharusnya untuk berkeluarga, belum 

mendapatkan jodoh. Ia malu bila kemenakannya dikatakan gadih 

gadang alun balaki (gadis besar belum bersuami). Bahkan menurut 

adat dibolehkan menggadai harta pusaka tinggi ketika ada gadih 

gadang alun balaki. Mencari calon suami untuk kemenakan 

perempuan diibaratkan mencari junjungan untuk bersandar.
52

  

                                                             
50

 A.A Navis, Alam Terkembang Jadi guru Adat dan kebudayaan Minangkabau, …., h. 

217.  
51

 Hayati Nizar, Bundo Kanduang dalam Kajian Islam dan Budaya, Cet. I, (Padang: 

Gunatama, 2004), h. 102. 
52

 Nofiardi, Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian 

Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama, Al-Ihkam, Vol. 13, No. 1, (Juni, 2018), 

h. 53 

 



51 
 

Mamak pada hari yang baik dan keadaannya memungkinkan 

mengajak Ayah dari kemenakannya (Sumando) berunding, apakah 

sudah terlintas dalam fikirannya seorang laki-laki yang pantas untuk 

menjadi menantunya. Tujuan pembicaraan itu supaya Mamak dengan 

Sumando bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu baru 

dibawa kepada keluarga besar untuk dimusyawarahkan. Dalam hal ini 

orang Sumando juga mengajukan calon. Setelah diperoleh 

kesepakatan, maka langkah selanjutnya ditetapkan siapa yang akan 

menjajak keluarga laki-laki yang diharapkan akan menjadi calon 

junjungan kemenakannya.
53

 Kemudian dalam hal ini, baik keluarga 

perempuan maupun keluarga laki-laki sama peluangnya untuk di resek 

(melakukan penjajakan, proses mengenal) Tetapi sesuai dengan adat 

Minang, biasanya keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-

laki. Jika keluarga laki-laki menunjukkan respon yang baik, maka 

keluarga perempuan segera menindak lanjuti ke arah selanjutnya 

disebut pinang meminang.
54

  

Peminangan, menurut adat di mana salah satu pihak datang ke 

rumah pihak lainnya untuk membuat kesepakatan tentang pelaksanaan 

perkawinan. Kedatangan itu membawa tanda ikatan yang jenisnya 

diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di suatu 
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nagari. Masing-masing pihak menyediakan tanda yang dipertukarkan 

pada saat itu. Pada saat peminangan ini, pihak yang datang tidak hanya 

membawa tanda ikatan, tetapi juga membawa berbagai jenis makanan. 

Di sini bundo kanduang mempunyai peranan yang menentukan apa 

saja yang akan dibawa seperti merancang jenis tanda yang akan 

ditukarkan, jenis makanan yang akan dibawa. Sedangkan peran laki-

laki sebagai Mamak yang mengurus administrasi perkawinan dan juga 

sebagai juru bicara seperti memberikan izin dan menyampaikan 

maksud serta tujuannya. Sementara perempuan mempersiapkan segala 

sesuatu yang bersifat domestik misalnya, makanan, perlengkapan 

pesta, dan lain-lain. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka pengantin 

laki-laki (dalam adat Minang disebut marapulai) biasanya pulang 

kembali ke rumah orang tuanya bersama rombongannya. Dalam 

menjemput marampulai maka tugas Mamaklah yang menjemput serta 

orang sumando (laki-laki yang sudah lebih duluan menikah dengan 

salah seorang perempuan keluarga isteri), dan juga membawa 

bingkisan adat sebagai penjemput Marapulai yang merupakan suatu 

lambang dan amanat dari keluarga pihak perempuan.
55

 

 

C. Tinjauan Pustaka  

Sejauh ini dalam penelusuran penelitian belum ada yang 

membahas tentang judul skripsi terkait “Analisis Hukum Islam Tentang 

Tanggung Jawab Mamak terhadap Prosesi Perkawinan Kemenakan 
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menurut Adat Pariaman (Studi pada Keluarga Besar Sumatera Barat 

(KBSB) Provinsi Lampung)”. Adapun Penelitian yang berkaitan atau 

berhubungan dengan judul tersebut :  

1. Penelitian dari skripsi Fadilah Makmur Arif yang berjudul “Hubugan 

Mamak Dan Kemenakan Dalam Sistem Kekerabatan Minangkabau 

(Studi Terhadap Masyarakat Bukittinggi di Kota Madya Bandar 

Lampung)”. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Makmur Arif  

menggunakan metode fungsional dengan teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian 

yang sudah dilakukan oleh Fadilah Makmur Arif menyatakan bahwa 

hubungan Mamak dan kemenakan di dalam masyarakat Bukittinggi 

Bandar Lampung telah terjadi pergeseran perilaku fungsi Mamak 

terhadap kemenakan begitupula sebaliknya tetapi Tidak semua hal 

mengenai tali kerabat Mamak-Kemenakan semata-mata hilang begitu 

saja, Beberapa hal masih dilaksanakan dengan baik, hanya sekarang 

fungsi Mamak-kemenakan telah bergeser jauh, mayoritas fungsi 

mamak telah digantikan oleh Ayah. Peran Mamak dalam adat hanyalah 

bersifat simbolis, faktor utama ialah berlakunya hukum nasional dan 

bahwa hukum adat hanya bisa diterapkan di tempat asalnya saja.
56

 

2. Penelitian dari Skripsi Tri Nency Julianti ZN yang berjudul “Peran 

Mamak Dalam Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan 
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Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Nency Julianti ZN menggunakan 

penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan 

fenomena peran Mamak dalam pelaksanaan tradisi Bajapuik yang ada 

di Nagari Lubuk Pandan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh 

Tri Nency Julianti ZN menyatakan bahwa peran Mamak sangat 

dominan dalam perkawinan Bajapuik di Nagari Lubuk Pandan, proses 

pernikahan kemenakan tidak akan berjalan sebelum persetujuan dari 

Mamak. Mamak berperan aktif dalam penentuan nilai uang Japuik, 

serta mempunyai kriteria khusus dalam menentukan jumlahnya.
57

 

3. Jurnal dari Ninawati Syahrul yang berjudul “Peran Dan Tanggung 

Jawab Mamak Dalam Keluarga : Tinjauan Terhadap Novel Salah 

Asuhan Karya Abdoel Moeis. Jurnal ini menjelaskan tentang realitas 

pandangan Abdoel Moeis dalam novel Salah Asuhan tentang peran 

mamak dalam tata pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif untuk memahami persoalan nilai budaya 

tradisional yang berlangsung secara turun-temurun. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada satu sisi pengarang menyukai pengorbanan 

Mamak sebagai suatu realisasi dari tanggung jawabnya terhadap 

kemenakannya, seperti pengorbanan Sutan Batuah dalam membantu 

biaya sekolah Hanafi. Pada sisi lain, melalui tokoh Hanafi, tokoh 

Mamak hanya penyebab ketidakbebasan generasi muda untuk 
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menentukan jodoh atau pasangan hidupnya. Peran dan tanggung jawab 

ninik mamak dan orang tua terkesan tergugat dari sudut pandang 

kehidupan modern sekarang ini. Melalui novel ini dikatakan bahwa 

pemaknaan adat-istiadat Minangkabau yang meliputi wujud 

kebudayaan, kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan 

berperan sebagai pengendali perilaku warga masyarakat, khususnya 

dalam hal pernikahan atau pernikahan yang diadatkan.
58
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