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MOTTO

ﺼﺎ ِﻟ ِﺤﯿﻦَ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِد ُﻛ ْﻢ َو ِإ َﻣﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ ِإ ْن َﯾ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻓُﻘَ َﺮا َء ﯾُ ْﻐﻨِ ِﮭ ُﻢ ﱠ
ُ�ا
َوأَ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮا ْاﻷَﯾَﺎ َﻣﻰ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َواﻟ ﱠ
ﻀ ِﻠ ِﮫ َو ﱠ
ﻋ ِﻠﯿ ٌﻢ
ْ َِﻣ ْﻦ ﻓ
َ ا�ُ َوا ِﺳ ٌﻊ
Artinya“Nikahkahlah orang yang bujangan diantara kalian serta orang baik dari
budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,
Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya.
Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.( QS. An-Nur ayat 32) 1

ﺼﺪ ِْر
ُ ﺗَ َﮭﺎدَ ْوا ﻓَﺈِ ﱠن اﻟ َﮭ ِﺪﯾﱠﺔَ ﺗ ُ ْﺬ ِھ
ﺐ َو َﺣ َﺮ اﻟ ﱠ
Artinya :“Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat
menghilangkan kebencian yang ada dalam dada.” 2

1

Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta:CV
Toha Putra Semarang, 1996), hlm 130
2
HR. Tarmizi
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PERSEMBAHAN
‘Allah yang selalu memberi nafas dalam setiap nadiku, Nabi SAW yang telah
memberi tauladan dalam setiap langkahku, ibu, bapak serta keluargaku yang
selalu mencurahkan kasih sayangnya secara lahir batin kepadaku, serta
sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan memberi insprirasi serta
motivasi dalam setiap langkahku.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orangtuaku, ayanda tercinta M.
Darwis (Alm) dan ibunda tersayang islayah, yang telah memberi kasih
sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata
cinta dan persembahan.
Smoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia
karna kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Teruntuk Alm. bapak
terimaksih sudah mendidik aku sampai sebesar ini menjadi anak yang kuat,
yang mandiri, ini semua aku hadiahkan untuk bapak disurga sana smoga
bapak bahagia di surganya amin.
We will always pray for you, i miss you bapak

Teruntuk ibu yang selalu memberiku motivasi, selalu menyirami kasih
sayang, selalu mendoakanku, smoga engkau sehat selalu dan diberikan umur
yang panjang, selalu dalam lindungannya amin..
ibu you are my everything, i love you

Terimaksih juga untuk my brother dan sister abg (Wira Dinata), mbok (Eka
Masyatul Yulita), pik (Eti Gusweri), muk ni (Eni Yuspita), muk a (Windra
Pranta) tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian,
walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan
bisa tergantikan, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan untuk
kalian semua, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat selama ini.
sahabatku supik thety dan keluargaku ‘HKI 15’ kalian semua orang-orang
terhebatku terimkasih sudah menjadi bagian dari hidupkku sampai
kapanpun kita akan tetap menjadi satu keluarga.

Untuk teman-teman ‘SQUAD 16 (posko 16)’ terimaksih atas semangat kalain,
candaan kalain, senang bisa kenal sama kalian semua keluarga baruku,
kegilaan kita selama diposko tak akan pernah aku lupakan.
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ABSTRAK
Enda Aryani :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Langkahan Menurut
Adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga
Islam, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Pembimbing : Dr. Rahmi Hidayati.,S.Ag., M.HI (1)Drs. Ibnu Kasir.,M.HI(2)
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi langkahan di
Desa Muara Cuban, Faktor-Faktor penyebab terjadinya tradisi langkahan di Desa
Muara Cuban, untuk mengetahui pandangan Islam terhadap tradisi
langkahan.skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang diperoleh hasil dan kesempulannya sebagai berikut:
Pertama, bahwa proses pelaksanaan tradisi langkahan menurut adat di desa
muara cuban ini terjadi di dalam peminangan, orang tua pihak calon pengantin
perempuan atau yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu
tentang tradisi langkahan dan barang atau uang langkahan permintaan dari sang
kakak. Kedua, Faktor penyebab terjadi tradisi langkahan di Desa Muara Cuban
salah satunya adalah adanya jodoh pacaran sudah lama, suka sama suka untuk
lebih memantapkan hubungan yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan dan
masih banyak lagi faktor lain penyebab terjadinya tradisi langkahan di Desa
Muara Cuban ini. Ketiga, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam
tidak melarang seoarng adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan
tetapi dalam tradisi suantu daerah ada ketentuan yang mana apabila seoarng adik
mendaului kakaknya ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya salah
satunya di daerah kabupaten sarolangun kecamatan batang asai di Desa Muara
Cuban. Berdasarkan analisi pandangan Islam terhadap tradisi langkahan maka
dapat disimpulkan bahwa tradisi langkahan di lihat dari hukum Islam serta
dengan tinjauan ‘Urf sebagai pendekatan di sesuaikan dengan kasus yanng ada di
desa muara cuban apabila permintaan dari uang atau barang pelangkahan
memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak
calon mempelai perempuan dan menghambat seorang laki-laki dan perempuan
untuk melangsukan pernikahan maka di anggap sebagai ‘Urf Fasid’ karena
bertentangan dengan hukum Islam dan telah menghambat untuk seseorang
menikah sedangkan Allah menganjurkan kepada umatnya untuk segera menikah
karena menikah itu ibadah.
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana
dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan,
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa
pula iringan Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi
Muhammad SAW.
Skripsi ini diberi judul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Langkhan Menurut Adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi” merupakan suatu penelitian terhadap tradisi langkhan
menurut adat di desa Muara Cuban.Dan penulis juga meneliti bagaimana
pandangan Hukum Islam terhadap tradisi langkahan ini.
Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data
maupun dalam penyusunannya, dan berkat doa bantuan dari berbagai pihak,
terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih
kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama
sekali kepada Yang Terhormat:
1.

Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, sebagai Rektor UIN STS Jambi.

2.

Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat

berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta
hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari
Rasul-Nya dalam QS.Ar-Rum 30:21 3:

ًَو ِﻣ ْﻦ آﯾَﺎﺗِ ِﮫ أَ ْن َﺧﻠَﻖَ َﻟ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ أَ ْز َوا ًﺟﺎ ِﻟﺘَ ْﺴ ُﻜﻨُﻮا إِﻟَ ْﯿ َﮭﺎ َو َﺟ َﻌ َﻞ َﺑ ْﯿﻨَ ُﻜ ْﻢ َﻣ َﻮدﱠة ً َو َر ْﺣ َﻤﺔ
ٍ إِ ﱠن ﻓِﻲ ذَ ِﻟ َﻚ ﻵﯾَﺎ
َت ِﻟﻘَ ْﻮ ٍم َﯾﺘَﻔَ ﱠﻜ ُﺮون
Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai
bersamanya, dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu.
Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.
Lebih Lanjut Allah SWT berfirman dalam QS An-Nahl (16):72:

َو ﱠ
َاﺟ ُﻜ ْﻢ ﺑَﻨِﯿﻦَ َو َﺣﻔَﺪَةً َو َرزَ َﻗ ُﻜ ْﻢ ِﻣﻦ
ِ ا�ُ َﺟﻌَ َﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻧﻔُ ِﺴ ُﻜ ْﻢ أَ ْز َوا ًﺟﺎ َو َﺟﻌَ َﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أَ ْز َو
ﱠ
ﺖ ﱠ
َا�ِ ُھ ْﻢ ﯾَ ْﻜﻔُ ُﺮون
ِ ﺎط ِﻞ ﯾُﺆْ ِﻣﻨُﻮنَ َو ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ
ِ اﻟﻄ ِﯿّﺒَﺎ
ِ َت ۚ أَﻓَ ِﺒ ْﺎﻟﺒ
Artinya :“Dan Allah menjadikan bagimu pasanganmu (suami atau istri) dari
jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari
pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka
beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?
3

Al-Quran Dan Terjemahannya

2

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan
maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan
perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk
yang berkehormatan 4.
Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram,
dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak dan keturunan dari hasil
perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan
kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Pernikahan bagi
umat manusia adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula
dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at Agama.
Perkawinan

bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan

meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami-istri
dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam 5. Memang tidak dapat
dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai
ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci
pernikahan.
Dengan cinta dan kasih sayang tidak memungkinkan pasangan tersebut
membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi
kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih

4

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet.9 (Yogykarta:UII
Press1999).hlm.1
5
Muhammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan, (Yogyakarta:
Darussalam, 2004), hlm. 20

3

tinggi. Al-Quran telah menerangkan hal tersebut, bahwa dalam pandangan Islam
konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang 6.
Agar tujuan dalam perkawinan tercapai, dan mampu mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Waddah, Wa Rahmah. Maka kemudian,
harus di perhatikan tentang syarat-syarat tertentunya, agar tujuan dan
disyari’atkanya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang di
tetapkan Agama. 7
Dengan demikian, pernikahan itu di artikan sebagai perbuatan hukum
yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung
nilai ibadah

kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak yang lainnya

mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara
suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun
aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh
budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan
adalah dipengaruhi oleh Adar Istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut
berdomisili.
Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur
tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Jika

6

Kamal Muktar, Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. Ke-3, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1993),Hlm 25.
7
Syarat-syarat yang dimaksud adalah : bagi calon suami harus beragama islam, laki-laki,
jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon
istri adalah harus beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, wanita, jelas orangnya, dapat diminta
persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam
, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999,) hlm. 31

4

terjadi pelanggaran maka yang akan mengalidili ialah musyawaroh masyarakat
adat setempat. Meskipun masyarakat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi mayoritas beragama Islam bahkan
tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi
yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak
mungkin untuk dilanggar .
Didalam Islam tidak di atur atau tidak dibahas secara jelas karena ini
hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah,
peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanitawanita yang

diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan

walimah untuk wujud bersyukur. Ketika hukum Islam dipraktekan di tengahtengah masyarakat yang memiliki budaya dan Adat istiadat yang berbeda
seringkali wujud yang di tampilkan tidak selalu sama dan seragam.
Begitu juga yang terjadi di dalam tradisi Adat Istiadat Di Desa Muara
Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terdapat
suatu tradisi adat yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap
dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu ketika seorang perempuan
akan melaksanakan perkawinan namun perempuan tersebut masih memiliki
saudara/kakak di atasnya yang belum menikah maka calon suami si perempuan
wajib memberikan pelangkahan barang atau uang kepada saudara/saudari.
Proses

pelaksanaan

tradisi adat

pelangkahan dalam perkawinan ini

awalnya orang tua pihak perempuan atau keluarga yang mewakili sebagai juru

5

bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak mempelai laki-laki
tentang tradisi adat langkahan Di Desa Muara Cuban Kecamatan
Kabupaten

Batang Asai

Sarolangun Provinsi Jambi dan juga tentang permintaan dari

saudara/kakak dari mempelai perempuan berupa barang atau uang sebagai
syarat pelangkahan dalam perkawinan. Pemberian tersebut bersifat wajib, artinya
apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat perkawinan tersebut.
Praktik tradisi langkahan di desa Muara Cuban yakni, setelah keluarga dari
pihak laki-laki (calon pengantin laki-laki) datang kerumah pengantin perempuan
dan pihak dari keluarga perempuan telah menjelaskan tentang tradisi langkahan
serta permintaan dari sang kakak, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak,
maka yang dilakukan berunding (duduk ninek mamak, tuo tengganai). Tengganai
dari pihak calon masing-masing datang berkumpul kerumah calon pengantin
perempuan untuk menentukan hari pernikahan dari dan uang adat (mahar) yang di
minta dari pihak calon mempelai perempuan.
Berunding yang di awali dengan membuka ‘Pliman’ dari ketua adat.
Pliman adalah peninggalan oarang tuo lamo yang berbentuk seperti sebuah
mangkok besar yang terbuat dari besi bewarna keemasan, dalam pliman berisi
sirih pinang, keris kecil, kemudian ditutup dengan jilbab atau kain yang nantinya
akan digunakan oleh tuo tengganai dan ninek mamak. Kemudian pliman dianatar
ke tangganai perempuan oleh ketua adat tentunya dengan menggunakan bahasa
melayu jambi, setelah dari tengganai perempuan pliman di antar lagi ke tengganai
laki-laki setelah selesai baru menentukan hari pernikahan, serta uang adat. Setelah
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itu kemudian acara pemberian uang langkahan atau barang langkahan dari calon
pengantin laki-laki untuk sang kakak dari pengantin perempuan.
Adapun praktik langkahan di desa Muara Cubanlah :
1. Kedua calon pengantin serta kakak dari perempuan duduk di tengahtengah tengganai dan ninek mamak serta keluarga dari kedua belah
pihak.
2. Calon

pengantin

duduk

berhadapan

dengan

kakaknya

dan

mengucapakan salam kepada kakaknya.
3. Sambil sungkem di hadapan kakak, calon pengantin menyatakan
permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu
memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah
lebih dulu.
4. Kakak calon pengantin memberi keikhlasan untuk dilangkahi,
kemudian calon pengantin mengucapakan terimkasih dan mendoakan
sang kakak agar segera menemukan jodoh.
5. Calon pengantin perempuan menyerahkan uang langkahan atau barang
langkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak
untuk tetap membimbingnya dalam menjalani kehidupan.
6. Sang kakak menerima uang langkahan atau barang lanagkahan dari
calon pengantin perempuan serta mendoakan kan sang adik smoga
menjadi keluarga yang bahagia.
7. Kemudian kedua calon pengantin, sang kakak bersalaman dengan
kedua orang tua serta kelurga dan ninek mamak, tuo tengganai.
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Itulah rangkaian prktik tradisi langkahan di desa Muara Cuban Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Kemudian di tutup dengan makan
bersama.
Tetapi disini, muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisi lebih
jauh mengenai status hukum tradisi pelangkahan dalam Perkawinan Di Desa
Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
tentang bagaimana jika adat

pelangkahan tersebut memberatkan pihak calon

suami atau sebaliknya dari sudut pandang Islam.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Praktik Tradisi Langkahan Menurut Adat Desa Muara Cuban
Kecamata Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
2. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Langkahan Di Desa
Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Langkahan Desa
Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi?
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C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang bisa dibahas, maka dipandang
perlu adanya pembahasan masalah agar pembahasan tidak melebar ke
pembahasan yang lain dari lebih terarah. Dalam pembahasan ini, penulis hanya
membahas mengenai “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Langkahan
Menurut

Adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten

Sarolangun Provinsi Jambi. Adapun batasan masalah yang penulis ambil yaitu
dari tahun 2016-2018.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya maka

dalam penelitian ini di tetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui tradisi langkahan menurut adat Desa Muara Cuban
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tradisi langkahan Di
Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun
Provinsi Jambi.
c. Untuk mengetahui Pandangan Islam tentang tradisi langkahan Menurut
adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun
Provinsi Jambi.
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2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Sebagai bahan masukan penulisan kepada pihak terkait, kepada
masyarakat dan kepada pembaca.
b. Sebagai rujukan bagi masyarakat Di Desa Muara Cuban khususnya dan
pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap
pelaksanaan tradisi pelangkahan.
c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Stara
Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang akan
digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih
terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlunya sebuah kerangka teori
sebagai landasan berfikir untuk mendapatkan konsep yang baik dan benar tepat
sasaran dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu penulis memasukkan beberapa
kerangka teori yaitu :
1. Pengertian Tradisi
Berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur
yang mendahului. Tradisi berasal dari kata “Traditium’ pada dasarnya bearti
segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan
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karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian,atau lembaga yang
di wariskan dari suatu generasi berikutnya, seperti minsalnya adat istiadat,
kesenian dan yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak bearti harus
diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris
setiap apa yang mereka warisi tidak di lihat sebagai “Tradisi”.
Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup di dalam kehidupan
para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang di pertahankan sampai
sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama inovasi-inovasi baru. Tradisi
merupakan suatu gambran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam
waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang.
Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berahlak dan berbudi
pekerti seseorang.
Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah
suatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu
kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu atau agama yang
sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang
diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa
adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan
sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis
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akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada para
anggota masyarakat. 8
2. Hubungan Tradisi Dengan Hukum Islam.
Hukum Islam yang biasa digunakan secara luas di masyarakat adalah
pengertian hukum seperti Fiqh yang dikemukankan oleh Al-Ghazal, yaitu hukum
syarak yang tetentu bagi perbuatan mukala, seperti wajib, haram, mubah
(kebolehan), sunnah, makruh, dan lain-lainnya. Memang tidak
mempersamakan

mudah

pengertian hukum dari dua macam system hukum yang

berbeda.
Bagi Hazairin yang satu menganut paham kemasyarakatan (Sistem Hukum
Romawi Dan Hukum Adat). Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam persoalan
adat memiliki aturan tersendiri untuk diterapkan, yaitu di kenal dengan adat
kebiasaan atau ‘Urf bearti memilihara kemaslahatan bagi masyarakat yang
merupakan salah satu asas dan prinsip Hukum Islam. Selama ‘Urf itu tidak
merusak dan mengubah prinsip universal syara’. 9
Adat dalam istilah ushul fiqih bisa juga di sebut dengan ‘Urf, yang mana
‘Urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh
masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalankan oleh mereka.
Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai
macam ‘Urf . ‘Urf secara bahasa bearti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang
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Http://Tasikuntan.Wordpress.Com/2012/1/30/Pengertian Tradisi/,Diakses Pada Tanggal
28 April 2018
9
Dahlan Idhami, Karakteristik Hukum Islam, Cet I. (Surabaya; Al- Ikhlas,1994), hlm.43.
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baik serta dapat diterima akal sehat. ‘Urf yang bermakna berbuat baik dapat
dikemukan dalam firman Allah QS. Surah Al-A’raf (7):199 : 10

َض َﻋ ِﻦ ْاﻟ َﺠﺎ ِھﻠِﯿﻦ
ْ ف َوأَﻋ ِْﺮ
ِ ُﺧ ِﺬ ْاﻟﻌَ ْﻔ َﻮ َوأْ ُﻣ ْﺮ ﺑِ ْﺎﻟﻌُ ْﺮ
Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengrjakan yang ma’ruf,
serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
Dalam sistem hukum Islam, Al-‘Adah dijadikan salah satu unsur yang di
pertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap
adat ini menyebabkan sikap yang tolerance dan memberikan pengakuan terhadap
hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.
Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi
syarat-syarat

tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai

prinsip-prinsip dan identitas Hukum Islam. Karena

Hukum Islam bukanlah

hukum yang menganut sitem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula sistem
tetutup secara ketat. ‘Urf yang shahih menambahkan vitalitas dan dinamika
hukum islam.
Mengamati bentuk-bentuk ‘Urf. Dilihat dari segi keberadaannya, ‘Urf
dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ‘Urf Shahih dan ‘Urf Fasid. 11
a. ‘Urf Shahih adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam
masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat
dalam ajaran islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang
diharamkan
10

dan

tidak

membatalkan

(hukum)

yang

diwajibkan,

Al-Quran Dan Terjemahannya
Suhar AM, Haji Metodologi Hukum Islam : Ushul Al-Fiqh (Jambi : Salim Media
Indonesia, 2015), Hlm 138
11
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sebagaimana ‘Urf manusia dalam bentuk aqad isishna’, ‘Urf dalam bentuk
pemberian sesuatu dari pelamar kepada perempuan yang dilamarnya
dalam bentuk perhiasan dan pakaian, merupakan hadiah bukan sebagai
mahar.
b. ‘Urf Fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat,
tetapi ajaram itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan
yang haram dan sebaliknya, membatalakan hukum yang diwajibkan.
Di tinjau dari segi pembagiannya, ‘Urf dibagi menjadi dua macam, ‘Urf
‘Am dan ‘Urf Khash, :
a. ‘Urf ‘Am (adat kebiasaan umum ) adalah adat yang pemakainya tersebar
luas ke seluruh negeri Islam dan dipergunakan oleh semua orang di negeri
itu.
b. ‘Urf Khash (adat kebiasaan khusus) adalah adat istiadat yang tersebar di
negeri tertentu tapi tidak di negeri lainnya atau di kalangan masyarakat
yang menggunakan dialek tertentu.
Di tinjau dari segi objeknya, ‘Urf di bagi menjadi dua macam, ‘Urf Lafzhi
dan ‘Urf ‘Amali :
a. ‘Urf Lafizhi adalah adalah ‘Urf yang tersebar luas di antara banyak orang
dalam menggunkan sebagai Lafazh atau susunan kalimat yang
mengandung makna tertentu dari aspek terjadinya makna itu dipahami
langsung tanpa adanya qarinah (indikasi) dan tanpa adanya ‘alaqah secara
‘aqaliyah.
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b. ‘Urf Amali adalah kebiasaan manusia tentang sesuatu dalam bentuk
perbuatan yang diadatkan atau dalam bentuk mu’amalah yang bersifat
materi. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan manusia secara
individu dalam berbagai persoalan kehidupannya dalam rangka saling
tukar kemaslahatan dan mendapatkan berbagai hak, seperti halnya makan,
minum, pakaian, dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan
Mu’amalah Al-Madaniyah adalah transaksi-transaksi yang bertujuan untuk
memperoleh berbagai hak di antara manusia, baik transaksi dimaksud
dalam bentuk aqad atau lainnya, seperti nikah, jual beli dan sejenisnya.
3. Pengertian Langkahan
Langkahan adalah suatu tradisi yang di lakukan sebelum perkawinan yang
dilaksanakan apabila calon mempelai perempuan mendahului kakak perempuan
atau kakak laki-laki, calon mempelai

perempuan melangkah terlebih dahulu

(ngelangkahi) kakaknya. 12
Langkahan menurut ketua lembaga adat desa Muara Cuban, Langkahan
adalah ‘suatu tradisi dalam adat pernikahan yang mana sang adik menikah
mendahului kakak dan sang kakak diperbolehkan minta uang atau barang dari
calon pengantin pengantin laki-laki yang disebut juga dengan uang langkahan atau
barang langkahan. 13

12

Http://Herryfaisal Blogspot.Com/2010/06/Pengertian-Langkahan,Diakses Pada Tanggal
28 April 2018
13
Wawancara Dengan Bapak Abdullah, Ketua Lembaga Adat Desa Muara Cuban
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Pada Tanggal 8 November 2018
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Pengertian langkahan menurut tokoh Agama desa Muara Cuban,
langkahan adalah suatu tradisi yang sudah menjadi turun temurun dari orang tuo
lamo (nenek moyang) yang sampai saat ini masih di pakai di dalam adat
pernikahan di desa Muara Cuban, langkahan bearti melangkahi, melangkahi atau
mendului untuk menikah. 14
Sedangkan menurut tetuo di desa Muara Cuban, langkahan yaitu
pernikahan yang dilakukan adik mendahului kakak nya, artinya adik menikah
terlibih dahulu dari kakak, dan calon dari sang adik ini harus memberikan uang
atau pelangkahan kepada sang kakak dengan maksud untuk meminta restu atau
izin untuk adik menikah terlebih dahulu. Kenapa diberikan uang atau barang
langkahan supaya sang adik bisa hidup bahagia dalam rumah tangga karena sudah
di restui dengan sang kakak. 15
Tradisi

langkahan

pada prinsipnya adalah memohon izin sang adik

kepada kakaknya untuk menikah lebih dulu. Sebagai simbol penghormatan, sang
kakak diperbolehkan memintak apa saja (yang tidak memberatkan calon suami
adiknya) sebagai syarat pelangkahan yang akan di sediakan oleh calon suami
mempelai perempuan. Pelangkahan yang diserahkan oleh adik untuk sang kakak,
dimaksud agar sang kakak dapat dengan ikhlas memberikan izin kepada adiknya
untuk menikah terlebih dahulu.

14

Wawancara Dengan Bapak Yasir, Tokoh Agama Di Desa Muara Cuban Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Pada Tanggal 8 November 2018
15
Wawancara Dengan Bapak Idris, Tetuo Di Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Pada Tanggal 22 Agustus 2018
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4. Tujuan Langkahan.
Makna dan tujuan dari langkahan ini untuk memohon restu/izin kepada
saudara/kakak karena akan mendahului untuk melaksanakan pernikahan, sebagai
pernyataan kasih sayang sang kakak kepada adiknya, maka kakaknya memberi
izin dan berkenan untuk mendo’akan adiknya yang akan melangsungkan
pernikahan terlebih dahulu, menunjukkan kebesaran jiwa sang kakak untuk rela
jika adiknya menikah terlebih dahulu karena jodoh adalah rahasia tuhan, dan
menunjukkan kepada kerabat bahwa dalam keluarga tumbuh suasana saling
mengasihi, menyayangi dan menghormati.
5. Pengertian Adat
Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hukum adat
istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam
masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada juga yang menganggap
adat-istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada
umumya adat istiadat bersifat agak sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan
suatu tradisi 16.
Adat ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun
perbuatan. Dalam perkataan lain, ialah adat kebiasaan. Adat dibagi menjadi dua
bagian yaitu :
a. Adat yang benar, yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi nas atau
tidak melalaikan kepentingan/kebaikan atau tidak membawa keburukan.
16

Lembaga Adat Provinsi Jambi, Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah,
(Jambi:2001), hlm 12.
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Syariat Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan
(‘Urf) yang berlaku pada bangsa arab, seperti syarat “seimbang” (kafaah)
dalam pernikahan dan urutan perwalian dalam nikah dan pewarisan harta
pusaka atas dasar sabah (pertalian dan susunan keluarga). Dan apa yang di
biasakan orang, baik kata-kata maupun perbuatan, menjadi pedoman hidup
mereka dibutuhkan.
b. Adat yang salah, yaitu kebiasaan yang berlawanan dengan syara atau
berlawanan dengan hukum islam sudah jelas ada nas nya, dan membawa
keburukan atau melalaikan kepentingan/kebaikan. 17
6. Adat Kebiasaan Bisa Dijadikan Sandaran Hukum.
Ada syarat-syarat yang disebutkan para ulama ketika menjelaskan tentang
syarat-syarat adat agar bisa dijadikan sandaran hukum. Yaitu 18 :
a. Adat Tersebut Harus Berlaku Umum.
Maksudnya adalah semua lapisan masyarakat memahami bahwa adat
itu berlaku di tengah-tengah mereka. Kalau adat tersebut hanya berlaku
pada sebagian orangnya saja, maka adat itu tdak bisa dijadikan dijadikan
sandaran hukum secara umum. Contohnya, ketika ada orang yang sedang
jual beli di Indonesia lalu ketika menyebut harga, dia tidak menyebut mata
uang yang dipakai.
Sedangkan adat di Indonesia, ketika seseorang menyebut nominal
uang, maka yang dimaksud uang disitu adalah uang rupiah. Sehingga akad
13 Khudary Bey,
18

usul fiqh, (Yogyakarta : Widjaya, 1962) Hlm 145
Burhanuddin, Fiqih Ibadah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) Hlm 263
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tersebut harus menggunakan mata uang rupiah. Karena itulah adat yang
berlaku di masyarakat, apabila pembeli tersebut menyerahkan mata uang
lain, maka perbuatan orang ini tidak bisa diterima, dan penjual berhak
mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat di Indonesia adalah jual beli
dengan mata uang rupiah.
Contoh lain ketika jual beli Online, minsalnya adat kebiasaannya
adalah yang menanggung ongkor kirim (Ongkir) adalah pembeli, maka
harga yang tertera di layar atau Wibsite disitu belum termasuk ongkos
kirim. Sehingga apabila calon pembeli ingin membeli maka dia harus
menambahkan harganya dengan ongkos kirimnya.
b. Tidak Bertentangan Dengan Syariat.
Bukan merupakan syarat didalam adat harus ada dalilnya, tapi yang
penting adat tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Kalau ada
adat yang bertentangan dengan Syariat Islam maka adat tersebut tidak
dianggap oleh Syariat Islam. Contohnya, adat tradisi dalam pernikahan
minsalnya tradisi langkahan.
Di dalam Islam memang tidak di atur atau di bahas secara jelas
tentang tradisi langkahan karena ini hanya sebuah tradisi dalam
pernikahan di suatu daerah. Apabila ada seorang perempuan yang mau
menikah tetapi perempuan tersebut masih memiliki saudara/kakak yang
belum menikah maka calon suami dari perempuan tersebut harus
membayar uang atau barang pelangkahan ke pada kakak dari perempuan
tersebut.
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Tradisi langkahan ini tidak dipermasalahkan dalam Islam karena tidak
bertentangan dengan syariat Islam, islam hanya menetapkan syarat
seorang muslim di syariatkan agar segera menikah ketika sudah mampu
dan sudah siap lahir dan batin. Mampu secara finansial, sehingga bisa
menangung nafkah keluarganya nanti dan mampu meneyediakan
kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tidak ada persyaratan bahwa
kakak harus menikah terlebih dahulu, kakak harus sudah menikah.
Tradisi langkahan di lihat dari hukum islam serta di tinjau dari ‘Urf
sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus yang ada, apabila
permintaan yang cukup besar dari sang kakak yang tidak bisa calon suami
perempuan tersebut untuk memenuhinya maka dapat menghambat seorang
laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan maka di anggap
sebagai ‘Urf fasid yaitu suatu kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat
tetapi ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
c. Tidak

menyebabkan

kemafsadatan

dan

tidak

menghilangkan

kemaslahantan.
d. Tidak Pada Ibadah Mahdah.
Ibadah Mahdah ialah ibadah dalam arti sempit yaitu aktivitas atau
perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunya. Maksudnya syarat
itu hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu
dilakukan. Sedangkan rukun itu hal-hal, cara, tahapan atau urutan yang
dilakukan dalam melaksanakan ibadah itu.
c. ‘Urf Tersebut Sudah Memasyarakat.
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7. Pengertian Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah

ٌاَ ْﻟﻌَﺎدَة ُ ُﻣ َﺤ ﱠﻜ َﻤﺔ
Artinya:“Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum”
Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa suatu keadaan, adat yang bisa
dijadikan pijakan untuk mencetus hukum ketika tidak ada dalil syari’. Namun,
tidak semua adat bisa di jadikan pijakan hukum. Secara bahasa Al-‘adah diambil
dari kata Al-‘awud atau Al-mu’awah yang artinya berulang, oleh karena itu tiaptiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai
adat dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan
adat.
Dalam pengertian yang sama, terdapat istilah lain dari Al-‘adah yaitu Al‘urf, yang secara bahasa bearti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan
yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau
meninggalkannya. ‘Urf adalah apa yang dikenal manusia dan mengulangngulangnya dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa
dan berlaku umum. Sedangkan “Muhakkamah” adalah putusan hakim dalam
pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan
hakim dalam memutus persoalan sengketa yang di ajukan ke meja hijau. 19
Jadi maksud dari kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik umum
maupun yang khusus itu menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum Syariat
19

Abbas, Arfan, Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam
Dan Perbankan Syariah,(Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012).Hlm.204
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Islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama
tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau
mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tida bisa
mematahkan sebuah adat.
8. Dasar Hukum Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah.
Dasar hukum dalam Al-Qur’an yaitu:

َﻋ ِﻦ ْاﻟ َﺠﺎ ِھﻠِﯿﻦ
ْ ف َوأَﻋ ِْﺮ
ِ َوأْ ُﻣ ْﺮ ِﺑ ْﺎﻟﻌُ ْﺮ
َ ض
Artinya:”Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf dan berpalinglah
dari orang-orang yang bodoh.” (QS Al-A’raf:199)

وف
ِ ﻋﺎ ِﺷ ُﺮو ُھ ﱠﻦ ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ
َ َو
Artinya:”Dan pergaulilah mereka secara patut”.(QS. An-Nisa:19).
Dasar hukum dalam Hadis yaitu:

ﷲ
ِ َﺳ ْﯿﺌًﺎ ﻓَ ُﮭ َﻮ ِﻋ ْﻨﺪ
َ َﻣﺎ َر َءاهُ اْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮنَ َﺣ
َ َﺴ ٌﻦ َو َﻣﺎ َر َءاهُ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮن
َ ﺴﻨًﺎ ﻓَ ُﮭ َﻮ ِﻋ ْﻨﺪَ ﷲِ َﺣ
ﺳ ْﻲ ٌء
َ
Artinya:“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi
Allah, dan apa saja yang di pandang buruk oleh orang Islam maka
menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. 20
9. Cabang Kaidah Al-‘Adah Al-Muhkamah. 21

20

HR. Ahmad Bazar Tabrani
Mubarok, Jaih, Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002)
21
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Adapun Cabang-Cabang dari kaidah Al-‘adah Muhkamah adalah sebagai
berikut:

ﺐ اﻟﻌَ َﻤ ُﻞ ِﺑ َﮭﺎ
ُ ﺎس ُﺣ ﱠﺠﺔٌ َﯾ ِﺠ
ِ اِ ْﺳﺘِ ْﻌ َﻤﺎ ُل اﻟﻨﱠ
Artinya:“Apa yang biasa dibuat orang banyak adalah hujjah (dalil) yang wajib
diamalkan”
Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di
masyarakat menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menantinya.
Contohnya, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai
menaikkan dan menurunkan batu bara, maka sopir diharuskan membayar ongkos
sebesar kebiasaan yang berlaku.

ﺐ اﻟ ﱠ
ﺸﺎ ﺋِﻊِ ﻻَ ِﻟﻠﻨﱠﺎد ِِر
ِ اﻟ ِﻌﺒ َْﺮة ُ ﻟ ِﻠﻐَﺎ ِﻟ
Artinya:“Ada yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang di kenal oleh
manusia bukan dengan jarang terjadi”
Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu :

اﻟ ُﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِﺎ ﻟ ُﻤ ْﻌﺘَﺎ ِدﻻَ ﺑِﺎ اﻟﻨﱠﺎد ِِر
Artinya:”Hukum itu dengan
terjadi”

yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang

Contohnya, menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada
kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan
pada kebiasaan atau adat di desa tesebut.
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ً ﻋ ْﺮﻓَﺎ َﻛ ْﺎﻟ َﻤ ْﺸ ُﺮ ْو ِط ﺷ َْﺮ
طﺎ
ُ ف
ُ اﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو
Artinya: Sesuatu yang telah dikenal ‘Urf seperti yang disyaratkan dengan suatu
syarat”
Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat
seperti suatu syarat yang dibuat. Contohnya, menjual buah dipohon tidak boleh
karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para
ulama membolehkannya.

ﺎر َﻛ ْﺎﻟ َﻤ ْﺸ ُﺮ ْو ِط َﺑ ْﯿ َﻨ ُﮭ ْﻢ
ُ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو
ِ ف ﺑَﯿْﻦَ ﺗ ُ ﱠﺠ
Artinya:”Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat
di antar mereka”
Sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti disyaratkan dalam
transaksi. Contohnya, transaksis jual beli batu bata, bagi penjual untuk
menyediakan angkutan sampai kerumah pembeli, biasanya harga batu bata yang
dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

ف َﻛﺎﻟﺘ ﱠ ْﻌ ِﯿﯿ ِْﻦ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺺ
ِ اﻟﺘ ﱠ ْﻌﯿِﯿ ُْﻦ ﺑﺎ ِْﻟﻌُ ْﺮ
Artinya:”Ketentuan berdasarkan ‘Urf seperti ketentuan berdasarkan nash”
Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada ‘urf dan telah
memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan
penetapan suatu hukum yang di dasarkan pada nash. Contohnya, apabila
memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu
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dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua
untuk yang punya, dan begitulah selanjutnya secara berganti-ganti.

ًﻋﺎدَة ً َﻛ ْﺎﻟ ُﻤ ْﻤﺘَﻨَﻊ َﺣ ِﻘ ْﯿﻘَﺔ
َ اﻟ ُﻤ ْﻤﺘَﻨَ ُﻊ
ِ
Artinya:”Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasan seperti yang
tidak berlaku dalam kenyataan”
Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat
kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi kenyataannya. Contohnya
seseorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu miliknya, tetapi dia
tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut.

ِاﻟ َﺤ ِﻘ ْﯿﻘَﺔُ ﺗُﺘْ َﺮكُ ﺑِﺪَﻻَﻟَ ِﺔ اﻟﻌَﺎدَة
Artinya:”Arti hakiki yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti
menurut adat”
Contohnya, Apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerah uang
muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka penjual
batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meskipun harga batu bata naik.
5. Hukum Islam
Hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya
pada mulanya berasal dari bahasa Arab yaitu, hukum dan Islam. Akan tetapi,
penggunaan kedua kata tersebut dalam kata majemuk, hanya digunakan dalam
Bahasa Indonesia, sedangkan dalam Bahasa Arab sendiri, penggunaan kata
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majemuk tersebut tidak dikenal. Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ditemukan
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukum islam adalah peraturan-peraturan
dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab AlQuran dan Hadist.
F. Tinjaun Pustaka
Buku-buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan
dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada buku
yang membahas tentang tradisi langkahan sebelum perkawinan di Desa Muara
Cuban secara khusus, penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang
berhubungan dengan penelitian ini :
Skripsi Dewi Masyitoh mahasiwa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal AlSyakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Tinjaun Hukum Islam
Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman
Yogyakarta” dalam skripsi ini Dewi Masyitoh membahas mengenai dampak adat
pelangkahan dalam perkawinan terhadap pasangan yang melaksanakan tradisi
langkahan 22.
Dari hasil penelitiannya bahwa dampak adat pelangkahan terhadap
pasanagan yang melaksanakannya yaitu memberikan ketenangan bagi pihak calon
suami dan istri karena telah mendapat restu dari sang kakak untuk melangsungkan
pernikahan.

22

Dewi Masyitoh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam
Perkawinan Di Desa Minomartini Slema Yogyakarta” Fakultas Syariah UIN Salatiga
Yogyakarta:2009
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Skripsi Siti Nur Aini Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang
berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi ‘Ngalangkahi’ Dalam
Pernikahan Didesa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”
Dalam Skripsinya Siti Nur Aini Membahas Tentang Apa Yang Menyebab
Masyarakat Menyakini Tentang Tradisi ‘Nglangkahi’ Dalam Pernikahan”Desa
Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bjonegoro dan bagaimana
pandangan hukum Islam tentang hal itu 23.
Dari hasil penelitiannya

bahwa ada beberapa penyebab atau faktor

masyarakat desa Sumber Tlaseh melakukan tradisi langkahan salah satunya ialah
karena faktor budaya atau tradisi daerah, maksudnya disini penulis menjelaskan
bahwa di desa Sumber Thlaseh ini dari lingkungan dan kosdisi situasi masyarakat
bahwa kecil-kecil sudah menikah, tanpa itu melihat bahwa dia masih mempunyai
kakak di atasnya yang belum menikah.
Skripsi Nur Anggraini Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Yang Berjudul “Larangan Perkawinan ‘Ngalangkahi’ Di Desa Karang
Duren Kecamatan Pakisaji Kebupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam”
dalam skripsinya Nur Anggraini membahas tentang Faktor-faktor apa yang
mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan ‘ngalangkahi’ di Desa Karang
Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 24.

23

Siti Nur Aini “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi’ngangkahi’ Dalam Pernikahan
Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” Fakultas Syariah IAIN
Salatiga:2015
24
Nur Anggraini “Larangan Perkawinan “Ngalangkahi” Di Desa Karang Duren
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologo Hukum Islam)” Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga:2010
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Dalam penelitian di atas, sejauh pengrtahuan penyusun, belum ada kajian
yang membahas status hukum tentang tradisi langkahan ditinjau dari hukum Islam
dengan mengunakan beberapa buku kajian Islam, maka dari itu penulis tertarik
untuk membahas tentang tradisi langkahan sebelum perkawinan di tinjau dari
hukum Islam.
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BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam
pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode
diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.
Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan
untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan
sistematis untuk mewujudkan kebenaran”. 25 Adapun metode yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
A. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi yang ditentukan penulis untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian maka sebagai lokasi penelitian di
lingkungan Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun
Provinsi Jambi dengan seluruh perangkat yang mendukung dan diperlukan.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif
ditunjukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan
menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan
penelitian. Lingkungan Penelitian yaitu di Desa Muara Cuban Kecamatan Batang
Asai yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

25

Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), hlm. 24.
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Penelitian ini mengunakan pendekatan yang memadukan dua jenis
penelitian di dalamnya yaitu:
1. Penelitian Lapangan (field Reserch)
Penelitian ini dilakukan dengan cara lapangan yang dilakukan di Desa
Muara Cuban untuk memberi informasi yang berkaitan dengan tradisi langkahan
di tinjau dari hukum islam. Kaidah

penelitian ini membantu penulis untuk

mendapatkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan. Selain itu, kaidah ini
juga digunakan untukmendapatkan informasi tambahan dan penyelesaian kepada
masalah yang dihadapi.
2. Penelitian Pustaka (Library Research)
Kaidah penelitian ini penting dalam mengumpulakan data dan informasi
bagi penelitian ini terhadap semua bab serta menjadi pedoman kepada penulis
untuk mengetahui dengan lebih rinci tentang apa yang bakal dikaji dalam
penelitian ini. Informasi diperoleh dari bahan bacaan, jurnal, hasil penelitian,
kertas kerja seminar, dan sumber-sumber lain, sebagai bahan rujukan dan acuan
bagi penyelesaian penelitian ini.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data
primer dan data skunder.
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a. Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik
yang dilakukan melalui wawancara. Data primer diperoleh peneliti sendiri
secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih
lanjut. Adapun yang menjadi data primer yang dikumpulkan meliputi tokoh-tokoh
adat, ketua adat, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Muara
Cuban.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip,
mencatat

buku-buku

menalaah

Undang-Undang

yang

berkaitan

dengan

permasalahan penelitian. 26
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan
sumber data sekunder.
Yang termasuk sumber data primer adalah:
a. Kepala Desa.
b. Tokoh-Tokoh Agama.
c. Ketua Adat.
26

Ishaq, 2017, Metode Penelitian
Disertasi,(Bandung:Alfabeta), hlm, 99

Hukum

Penulisan

Skripsi,

Tesis,

Serta
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d. Tokoh-Tokoh Adat.
e. Tokoh-tokoh masyarakat
f. Masyarakat yang ada di Desa Muara Cuban
Sedangkan data sekunder adalah:
a. Al-Qur’an
b. Materi yang terdapat dalam buku-buku dan literature yang ada kaitannya
dengan permasalahan.
c. Untuk menggali kelengkapan informasi dan data, tidak menutup kemungkinan
penulis juga menggali informasi dengan pihak-pihak diluar unit analisis yang
secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.
D. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. 27 Adapun untuk pengumpulan datadatanya maka dalam penelitian ini digunakan tiga instrumen pengumpulan data,
yaitu :
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan-percakapan yang dilakukan atas dasar
maksud tertentu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh

27

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi,(Jambi : Syariah Press. 2014),

hlm. 37
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pewawancara guna mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan
dengan penelitian. 28 Wawancara yang peneliti wawancarai adalah meliputi :
a. Kepala Desa.
b. Ketua Adat.
c. Tokoh Agama.
d. Tokoh Adat.
e. Tokoh-tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Muara Cuban.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, buku surat kabar, laporan program kerja, transkip, agenda dan
lain-lain.
a. Situasi dan kondisi Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai.
b. Struktur Organisasi pemerintah Desa Muara Cuban Kecamatan Batang
Asai.
E. Populasi dan Sampel
Istilah populasi dan sampel dapat digunakan

jika penelitian yang

dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Populasi dalam setiap
penelitian harus disebutkan

secara

besarnya

serta wilayah penelitian yang dicakup. Dalam

anggota populasi

tersurat yaitu yang berkenaan dengan

penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh Masyarakat Desa Muara
28

hlm. 186.

Lexi J. Elong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),
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Cuban Kecamatan Batang Asai. Yang sebelum perkawinan terjadi sebuah tradisi
langkahan. Mengingat luasnya populasi dalam penelitian ini, maka penulis
mengambil sampel.
Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti, sampel dalam
penelitian ini adalah orang yang melakukan tradisi langkahan

yang berada di

Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
F. Teknik Pemilihan Informan
Informan penelitian maksudnya adalah orang yang memberikan data
kepada penulis yang diambil dengan cara wawancara. Untuk memperoleh data
yang otentik penulis melakukan interview/wawancara dengan para key informan
yang posisinya sebagai pelaku yang pernah melakukan tradisi langkahan. Untuk
Memperoleh data yang menunjang juga penulis melakukan wawancara kepada
tokoh-tokoh masyarakat. Dengan cara demikian penulis dapat memperoleh
informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian.
G. Teknik Analisis Data
Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga
dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya
ke dalam unit-unit melakukan sistem, menyusun ke dalam pola, mana yang
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penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat
diceritakan kepada orang lain. 29
Analisis data yang penulis gunakan ada beberapa tahap, yaitu:
1. Deskripsi, penulis akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan
bidang yang diteliti.
2. Reduksi Data, penulis mempertegas, memperpendek, membuat pokus,
membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan
pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Proses ini
berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.
3. Penyajian Data, dari data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian
disajikan menjadi informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang
meliputi berbagai jenis keterangan.
H. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri
dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi
tetap saling berkaitan antar satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika
pembahasan adalah sebagai berikut:
BAB 1, Berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan
sehingga bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini.
Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan
sehingga bab akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini.

29

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan
(Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 336.

R dan D,
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Yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan
Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori.
BAB II, Penulis membahas mengenai metode penelitian. Bab ini terdiri
dari sub-sub sebagai berikut: Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Jenis Dan Sumber
Data, Instrument Pengumpulan Data, Teknik Pemilihan Informan, Teknik Analis
Data, Sistematika Penulisan.
BAB III, Penulis akan menjelaskan gambaran umum Lokasi Penelitian,
Geografis, Keadaan Penduduk dan Mata Pencahariannya, Keadaan Agama dan
Pendidikan, Keadaan Tanah dan Iklim, dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
BAB IV, Yaitu bab akhir dari pembahasan masalah pokok dan analisis
berikut: skripsi ini membahas tentang Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi
Langkahan Menurut Adat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi.
BAB V, Penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil
penulisan skripsi, saran-saran dan penutup.
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BAB III
GAMBARAN UMUM DESA MUARA CUBAN
A. Sejarah dan Geografis Desa Muara Cuban
Gambaran umum kondisi wilayah memberikan informasi penting dalam
merencanakan pembangunan karena kita dapat mengindentifikasi faktor-faktor
atau berbagai aspek yang mempengaruhi optimalsasi pencapaian keberhasilan
pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Cuban. Menjelaskan secara singkat
tentang sejarah Desa Muara Cuban, kondisi geografis, keadaan penduduk dan
struktur organisasi pemerintahan desa.
Menurut sejarahnya diberi nama Desa Muara Cuban berkaitan dengan
sungai yang mengalir di desa ini yaitu air sungai Cuban. Menurut pengakui tetuo
(orang yang dianggap paling tua) di Desa Muara cuban, penduduk Desa Muara
Cuban berasal dari Kerinci dan Palembang.
Pada mulanya mereka berangkat dari daerah asal mereka ke Desa Muara
Cuban untuk berladang (membuka hutan untuk bercocok tanam), dan selanjutnya
mereka menetap dan mendirikan sebuah dusun yang dinamakan Dusun Muara
Cuban. Tidak ada yang tau pasti kapan sebenarnya tahun berdirinya Desa Muara
Cuban. Sejak zaman belanda desa ini telah berdiri, ini dibuktikan adanya jalan
yang dirintis oleh penjajah Belanda dan cerita dari masyarakat bahwa mereka juga
merasakan bagaimana susahnya saat dijajah oleh belanda. 30

30

Wawancara Dengan Bapak Idris , Tetuo Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun Jambi. Pada Tanggal 12 September 2018.
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Secara administratif, Desa Muara Cuban termasuk dalam wilayah
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Luas wilayah
Desa Muara Cuban secara administratif. 31 Jarak dari ibu kota Kecamatan 15 km,
dari ibu kota Kabupaten lebih kurang 85 km, dan dari ibu kota provinsi lebih
kurang 268 km. Secara geografis, Desa Muara Cuban berbatasan dengan:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Siau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Baung
3. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Muara Pemuat
4. Sebelah Timur berbatasan deangan Desa Cermin Nan Gedang
Iklim desa Muara Cuban sebagaimana umumnya iklim wilayah Indonesia
adalah Tropis. Ketinggian desa Muara Cuban: 935 m, rata-rata curahan hujan: 130
mm / th, suhu rata-rata 23 c. Penduduk Desa Muara Cuban memiliki tanah kas
desa seluas: 1 ha, tanah wakaf: 8 ha, pekarangan: 75 ha, persawahan: 10 ha,
perladangan: 1500 ha, perkebunan rakyat: 660 ha 32
Untuk mencapai ke Kecamatan Batang Asai kita dapat melewati dua jalur
perjalanan yaitu jalur darat dan jalur perairan (sungai). Pada jalur darat dapat
ditempuh dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan roda dua dan
roda empat, sedangkan pada jalur sungai dapat ditempuh dengan menggunakan
ketek (perahu motor). Ketek merupakan istilah perahu mesin yang di gunakan
masyarakat sebagai alat angkutan umum.

31

Arsip Kantor Desa Muara Cuban
Monografi Desa Muara Cuban Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun

32
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Jarak tempuh antara Ibu Kota Kabupaten dengan pusat pemerintahan
Kecamatan Batang Asai adalah 112 km, dan jarak tempuh Ibu Kota Kabupaten
untuk sampai ketempat penelitian (Desa Muara Cuban) adalah 120 km, dan waktu
yang dibutuhkan untuk sampai ke Kecamatan Batang Asai terdapat perbedaan
jarak tempuh yang berbeda-beda dengan menggunakan transportasi yang telah
disebutkan di atas untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.1 33
Jarak waktu tempuh ke Kecamatan Batang Asai
Ibukota
kabupaten

No
1
2

Sarolangun

3

Transportasi
yang
digunakan
Mobil

waktu tempuh (jam)
Kecamatan
Lokasi penelitian
batang asai
3,5
5

Sepeda motor

3

4

Perahu motor

2,5

3,5

Berdasarkan tabel diatas perbedaaan jarak tempuh di sebabkan oleh
beberapa faktor, faktor utama yang membedakan jarak tempuh tersebut adalah
kondisi jalan yang rusak sehingga pengguna jalan jalur darat (mobil) sangat
mengeluhkan kondisi jalan tersebut, bahkan sewaktu-waktu musim penghujan ada
pengendara mobil yang terpaksa bermalam di sepanjang area jalan karena becek
sehingga tidak bisa dilewati.

33

Kantor Camat Kec. Batang Asai ‘Data Monografi Kecamatan 2016’.

39

B. Kondisi Kemasyarakatan
Sistem kemasyarakatan Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai dalam
kehidupan sehari-hari masih berpegang teguh dengan adat yang bersendikan
syarak “, yaitu dalam adat tersebut masih berlandaskan nilai-nilai Islami. Hal ini
tercermin dari pola hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi,
bergotong-royong saling membantu satu sama lain.
Sifat saling membantu ini dapat dilihat ketika salah satu keluarga yang
ditimpa musibah maka masyarakat di desa ini akan saling memberi bantuan baik
moril maupun materil, guna untuk meringankan beban orang tersebut. 34 Dalam
sisi lain dapat juga kita lihat dalam acara pernikahan maka mulai dari kaum
kerabat, masyarakat setempat maupun masyarakat desa tetangga, semuanya akan
memberi sumbangan mulai dari mempersiapkan kebutuhan acara tersebut hingga
selesai, dan waktu yang digunakan dalam menyelenggarakan acara pernikahan
didesa Muara Cuban dan sekitarnya bukanlah waktu yang sebentar yakni hingga
mencapai tujuh hari tujuh malam. 35
Sumbangan materil yang diberikan oleh masyarakat yaitu berupa beras,
kelapa, ayam dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk makan dan
minuman selama peyelenggaraan acara pernikahan tersebut.
C. Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk merupakan parameter untuk menghimpun besarnya
kebutuhan hidup yang diperlukan masyarakat seperti ladang, pangan, pendidikan

34

Wawancara Dengan Bapak Ahlal ,Tokoh Masyarakat Desa Muara Cuban Kec.Batang
Asai, 22 Agustus 2018
35
Observasi Acara Pernikahan (Ennila Dan Salihin) Di Desa Muara Cuban Kec.Batang
Asai, 29 Agustus 2018
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dan sarana prasarana penunjang lainya, dimana itu dapat direncanakan
berdasarkan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang bersangkutan. Jumlah
penduduk pada suatu wilayah erat hubunganya dengan daya dukung wilayah
tersebut, dimana pemrataan penyebarannya berpengaruh terhadap ekonomi tingkat
kesejahteraan masyarakat, pertahanan dan keamanan.
Penduduk asli desa Muara Cuban adalah suku Melayu, sedangkan jumlah
penduduk secara keseluruhan adalah 885 jiwa, yang terdiri dari 441 jiwa (46%)
adalah laki-laki dan 444 jiwa (54%) perempuan. 36 Dapat dilihat dari tabel
dibawah ini:
Tabel.II 37
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
NO

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

1.

Laki-Laki

441 jiwa

46%

2.

Perempuan

444 jiwa

Jumlah

885

54%

100%

(Sumber : Arsip Kantor Desa Muara Cuban)
Masyarakat desa Muara Cuban secara keselurahan pemeluk agama Islam.
Artinya, tidak ada seorangpun dari penduduk Desa Muara Cuban penganut agama
lain selain agama Islam. Hal ini terjadi memang sudah turun temurun sejak nenek
moyang dahulu. Bagi masyarakat Desa Muara Cuban, masalah agama merupakan
masalah yang sangat penting, oleh karenanya pindah agama merupakan aib besar.
36
37

Arsip Kantor Desa Muara Cuban
Kantor Desa Muara Cuban ‘,Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan’
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Oleh karena itu penduduk desa Muara Cuban keseluruhannya dalam umat
islam, maka sarana ibadah yang ada hanya untuk umat Islam yang terdiri dari
masjid dan musholla. Secara dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel.III 38
Sarana Peribadatan Desa Muara Cuban
NO

Sarana Ibadah

Jumlah

Keterangan

1.

Masjid

5 buah

Kondisi Baik

2.

Musholla

3 buah

Kondisi Baik

Jumlah

8 buah

(Sumber : Arsip Kantor Desa Muara Cuban)
Dari segi pendidikan, masyarakat desa Muara Cuban mau ketinggalan.
Mayoritas penduduk desa ini menyekolahkan anak-anaknya dari daerah desa
Muara Cuban ataupun keluar dari daerah Kecamatan, sampai ke Perguruan
Tinggi. Ini menunjukan tingkat pengetahuan dan keinginan mereka untuk maju
sangat besar 39

38

Kantor Desa Muara Cuban, ‘Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan.
Wawancara Dengan Bapak Rusmin Nuryadin, Kepala Desa Muara Cuban Kec. Batang
Asai. Pada Tanggal 3 September 2018
39
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Tabel.IV 40
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO

Pendidikan

Jumlah

Keteranagan

1.

SD sederajat

171

Berijazah

2.

SLTP sederajat

61

Berijazah

3.

SLTA sedrajat

99

Berijazah

4.

Perguruan Tinggi

80

Berijazah

Jumlah

441

(Sumber: Arsip kantor Desa Muara Cuban)
Karena kondisi alam yang sangat mendukung dalam bidang pertanian,
maka pada umumnya masyarakat desa Muara Cuban hidup bertani, disamping itu
ada juga yang hidup sebagai pedagang, pertukangan, honorer, pensiunan, dan
pegawai negeri.
Untuk jelasnya distribusi penduduk berdasarkan mata pencarian dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. V 41
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian
NO

Jenis Pekerjaan

Jumlah

Keteranagan

1

Pegawai Negri

31

Orang

2

Honorer

10

Orang

3

Pertukangan

10

Orang

4

Petani

300

Orang

40

Kantor Desa Muara Cuban, ‘Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Da Kelurahan’.
Kantor Desa Muara Cuban, ‘Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa DanKelurahan’.
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5

Pensiunan

1

Orang

(Sumber: Arsip Kantor Desa Muara Cuban)
Untuk menunjang kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa Muara
Cuban, pemerintah desa mendirikan sarana diantaranya 42:
1. Bidang perhubungan dengan membuat jembatan disetiap dusun yang
membutuhkan agar masyarakat mudah menjual hasil pertanian dan
peternakannya.
2. Bidang kesehatan dengan mendirikan Puskesmas Pembantu.
3. Bidang pendidikan dengan mendirikan sarana pendidikan dari jenjang
pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah
Dasar (SD).
4. Mendirikan Koperasi Desa
5. Bidang Seni dan Budaya
6. Sarana Olah raga
D. Sruktur Organisasi Pemerintah Desa
Desa Muara Cuban dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh segenap
perangkat desa, mulai dari sekretaris, Kepalan Urusan (KAUR) yang bertugas
melayani masyarakat dalam bidang pelayanan tertentu, termasuk dibantu juga
Kepala Dusun (KADUS) dan ketua Rukun Tetangga (RT).
Selain dari itu, untuk menopang jalannya pemerintahan desa, didesa Muara
Cuban dilengkapi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga
42

Wawancara Dengan Bapak Rusmin Nuryadin, Kepala Desa Muara Cuban
Batang Asai. Pada Tanggal 3 September 2018

Kec.
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Ketahan Desa (LKMD) Badab Usaha Milik Desa (BUMD) Dan Pendidikan
Kesejarahtaraan (PKK). Adapun struktur lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat
pada bagan berikut:
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STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA MUARA CUBAN KECAMATAN
BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN 43
KEPALA DESA
RUSMI NURYADIN

SEKDES
EDI SUKARNI

KAUR PEMERINTAHAN

KAUR UMUM

KAUR PEMBANGUNAN

WIRA DINATA

ALI WARDANA

ZULKARNI

KADUS SEGATAL ULU

KADUS MUARA CUBAN

KADUS R. ALAI

ASIAN

JUNAIDI

NAWAWI

KADUS TELUN BERINGIN

KADUS SUNGAI PINANG

KADUS PD ATAP SENG

ARIPIN

YAHABI

HASAN

KADUS PAYO KUMBANG
ASNAWI

43

Dokumen Kantor Kepala Desa Muara Cuban, ‘Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Muara Cuban Kec. Batang Asai Kab.Sarolangun Jambi’.
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STUKTUR ORGANISASI PERGERAKAN PKK DESA MUARA CUBAN
KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN 44
BADAN PENASEHAT
KEPALA DESA

KETUA
SUKMA YANTI
WAKIL KETUA
ROJIATUL RAHMA

SEKRETARIS 1

BENDAHARA

MAHDALENA

NURHAWATI

SEKRETARIS II
TUTI WATIKA
ANGGOTA PKK

POKJA 1

POKJA II

POKJA III

POKJA IV

KETUA

KETUA

KETUA

KETUA

NURWATI

YUSRIBA

ROSDIYANA

ERNI

SEKRETARIS

SEKRETARIS

SEKRETARIS

SEKRETARIS

YANTI

MIMI DWI P.

HUSNUL PUTRI

ENI DEWITA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

44

Dokumen Kantor Kepala Desa Muara Cuban. ‘Struktur Organisasi Pergerakan Pkk
Desa Muara Cuban Kec. Batang Asai. Kab. Sarolangun Jambi’.
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STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMD)
“ALAM BERKAH” DESA MUARA CUBAN KECAMATAN BATANG
ASAI KABUPATEN SAROLANGUN MASA BAKHTI 2017 – 2020 45

PEMBINA
KEPAA DESA

BADAN
PENGAWAS

PELAKSANA OPERASIONAL

BPD

KETUA
HASIM LUKMI

MAHPUD

SEKRETARIS

BENDAHARA

HERMAN

ANDI SOFWAN

ASRI

SA’AD
UNIT-UNIT DESA

PEMBIBITAN

PERTANIAN

PERDAGANGAN

SEWA

SYEHALIK

SUPARTO

DEDI ARYANTO

FITRIANI

KUSAM

TISOH

ENNILA

SITI HAWA

SITI HANIDAS

ETI MARIA

MAHDALENA

LENI

45

Dokumen Kepala Desa Muara Cuban ‘Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik
Desa “Alam Berkah” Desa Muara Cuban Kec. Batang Asai. Kab. Sarolangun Jambi Masa Bahkti
2017-2020’.
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BAB IV
PEMBAHASANAN HASIL PENELITIAN
A. Praktik Tradisi Langkahan Di Desa Muara Cuban Kecamatan Batang
Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
Tradisi langkahan dalam perkawinan adalah suatu adat pernikahan yang
masih di terapkan Di Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai. Didalam Islam
memang tidak dibahas secara jelas tentang tradisi langkahan ini. Langkahan ialah
suatu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan yang dilaksanakan apabila calon
mempelai perempuan mendahului kakak perempuan atau kakak laki-laki, calon
mempelai perempuan melangkah terlebih dahulu dari kakaknya. Menurut ketua
adat Desa Muara Cuban, Bapak Abdullah mengatakan :
“Langkahan adalah ‘suatu tradisi dalam adat pernikahan yang mana sang
adik menikah mendahului kakak dan sang kakak diperbolehkan minta
uang atau barang dari calon pengantin pengantin laki-laki yang disebut
juga dengan uang langkahan atau barang langkahan”.
Di dalam Desa Muara Cuban khususnya, orang tua tidak menolak atau
melarang jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya yang
mau menikah, karena jodoh itu dari allah SWT. Di samping itu juga tidak ada
dalil-dalil dan Syariat Islam yang mengatur orang tua utuk mengatur masalah
pernikahan anak-anaknya harus secara tertib atau harus berurutan yang lebih tua
dahulu baru yang muda. Pernikahan melangkahi kakak kandung tersebut sebagai
kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu tradisi yang sampai
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saat ini masih dipakai, begitu juga yang terjadi di desa Muara Cuban. Menurut
Abdullah Ketua Lembaga Adat Desa Muara Cuban, Beliau Mengatakan :
“Tradisi yang sudah menjadi turun temurun dari orang tuo lamo (nenek
moyang) yang sampai saat ini masih kita pakai dan tidak akan pernah di
hapus dari adat pernikahan di desa kita ini. melangkahi kakak kandung
sebenarnya tidak baik karena kita harus menghormati yang tua untuk
menikah terlebih dahulu, namun jika sang adik lebih dahulu mendapat
jodohnya dan sudah siap lahir dan bathin untuk menikah terlebih dahulu,
maka sang kakak juga harus mengikhlaskan adiknya untuk mendahuluinya.
sang adik juga harus memintak izin menikah lebih dahulu kepada
kakaknya.” 46
Beliau juga mengatakan :
“Bahwa pandangan masyarakat desa Muara Cuban tentang tradisi
langkahan juga baik-baik saja tidak ada masalah karena jodoh itu pemberian
dari yang maha kuasa tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Jadi
dalam hal ini tidak mempermasalah kan selama masih dalam norma-norma
agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam
agama”.
Bapak Yasir (salah satu Tokoh Agama Desa Muara Cuban) mengatakan :
“Tidak ada salahnya jika sang adik mendahului kakaknya menikah karena
jodoh, maut dan rezeki kita tidak tahu kapan datangnya, dan semua sudah
di atur oleh yang maha kuasa, kalau jodoh sang adik yang dulu datang
maka sang kakak juga harus mengikhlaskan untuk sang adik menikah
terlebih dahulu darinya, namun harus ada kesepakatan dari keluarga
juga.” 47
Praktek tradisi langkahan di Desa Muara Cuban ialah ketika calon istri atau
calon mempelai perempuan memiliki seorang kakak baik itu perempuan maupun
laki-laki yang belum menikah maka calon suami wajib memberikan uang atau
46

Wawancara Dengan Abdullah, Ketua Adat Desa Muara Cuban Kec. Batang Asai Kab.
Sarolangun Jambi. 8 November 2018
47
Wawancara Dengan Yasir (Masyarakat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun Jambi) Pada Tanggal 8 November 2018
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barang pelangkahan kepada sang kakak sebagai tanda penghormatan dan tanda
kasih sayang.
Proses pelaksanaan tradisi langkahan ini Pihak calon suami datang untuk
melamar calon istri, dan pada saat itu orang tua pihak calon istri atau keluarga
yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga
pihak calon suami tentang tradisi adat langkahan dan mejelaskan bahwa calon
istrinya tersebut masih mempunyai kakak/saudara yang belum menikah maka di
situ keluarga pihak calon istri juga menjelaskan bahwa calon suami harus
memberikan uang atau barang pelangkahan kepada calon kakak iparnya sesusai
dengan permintaan sang kakak.
Sebelum proses ijab kabul pihak calon suami sudah memberikan uang
atau barang pelangkahan kepada kakak calon istri. Pemberian tersebut sebagai
tanda penghormatan kepada sang kakak sembari memintak izin dan kerelaan dari
sang kakak karena telah melangkahi dan mohon doa restu untuk melaksanakan
pernikahannya terlebih dahulu.
Setelah keluarga dari pihak laki-laki (calon pengantin laki-laki) datang
kerumah pengantin perempuan dan pihak dari keluarga perempuan telah
menjelaskan tentang tradisi langkahan serta permintaan dari sang kakak, setelah
ada kesepakatan kedua belah pihak, maka yang dilakukan berunding (duduk ninek
mamak, tuo tengganai). Tengganai dari pihak calon masing-masing datang
berkumpul kerumah calon pengantin perempuan untuk menentukan hari
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pernikahan dari dan uang adat (mahar) yang di minta dari pihak calon mempelai
perempuan.
Berunding yang di awali dengan membuka ‘Pliman’ dari ketua adat.
Pliman adalah peninggalan orang tuo lamo yang berbentuk seperti sebuah
mangkok besar yang terbuat dari besi bewarna keemasan, dalam pliman berisi
sirih pinang, keris kecil, kemudian ditutuop dengan jilbab atau kain yang nantinya
akan digunakan oleh tuo tengganai dan ninek mamak. Kemudian pliman dianatar
ke tangganai perempuan oleh ketua adat tentunya dengan menggunakan bahasa
melayu jambi, setelah dari tengganai perempuan pliman di antar lagi ke tengganai
laki-laki setelah selesai baru menentukan hari pernikahan, serta uang adat. Setelah
itu kemudian acara pemberian uang langkahan atau barang langkahan dari calon
pengantin laki-laki untuk sang kakak dari pengantin perempuan.
Adapun Praktik dari tradisi langkahan di desa Muara Cuban yang peneliti
dapat dari hasil observasi pada salah satu pernikahan masyarakat Desa Muara
Cuban yang melakukan tradisi langkahan, yakni dengan melalui beberapa cara :
1. Kedua calon pengantin serta kakak dari perempuan duduk di tengahtengah tengganai dan ninek mamak serta keluarga dari kedua belah
pihak.
2. Calon

pengantin

duduk

berhadapan

dengan

kakaknya

dan

mengucapakan salam kepada kakaknya.
3. Sambil sungkem di hadapan kakak, calon pengantin menyatakan
permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu
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memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah
lebih dulu.
4. Kakak calon pengantin memberi keikhlasan untuk dilangkahi,
kemudian calon pengantin mengucapakan terimkasih dan mendoakan
sang kakak agar segera menemukan jodoh.
5. Calon pengantin perempuan menyerahkan uang langkahan atau barang
langkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak
untuk tetap membimbingnya dalam menjalani kehidupan.
6. Sang kakak menerima uang langkahan atau barang lanagkahan dari
calon pengantin perempuan serta mendoakan kan sang adik smoga
menjadi keluarga yang bahagia.
7. Kemudian kedua calon pengantin, sang kakak bersalaman dengan
kedua orang tua serta kelurga dan ninek mamak, tuo tengganai.
Itulah rangkaian prktik tradisi langkahan di desa Muara Cuban Kecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Kemudian di tutup dengan
makan bersama.
Mengenai uang atau barang pelangkahan di Desa Muara Cuban, bahwa
kalau untuk uang itu tidak di patokkan (ditentukan) harus bayar berapa, begitu
juga dengan barang langkahannya tidak di tentukan harus memberi barang yang
mahal atau harus memberi barang yang bagus. Untuk uang atau barang
pelangkahn itu sudah diserahkan kepada sang kakak, sang kakak meminta apa saja
dibolehkan asalkan tidak mebertakan calon dari suami adiknya. Bapak Abdullah
juga menjelaskan tentang uang atau barang langkahan :
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“Untuk uang atau barang langkahan itu tergantung dari permintaan dari
sang kakak, asal tidak memberatkan calon suami adiknya minsalnya dengan
meminta uang dengan jumlah yang banyak atau minta barang yang mahalmahal yang mana calon suami adiknya tidak mampu memberi maka itu dapat
menghambat pernikahan adiknya, selama ini yang terjadi di desa Muara
Cuban alhamdullah tidak ada yang meminta uang ataupun barang
pelangkahan yang memberatkan calon suami, ada yang memintak hanya
seperangkat alat sholat, dan dan lainnya. 48
Ibu Eti Gusweri (orang yang melakukan tradisi langkahan) Ibu Eti
melangkahi kakak perempuannya, yang pada waktu itu dia tamat sekolah dan
tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang berikut nya karena keterbatasan
ekonomi, setelah tamat sekolah ibu Eti membuka usaha kecil-kecilan di
kampungnya dengan berjualan, dia pacaran sama suaminya sudah lama jadi
selesai tamat sekolah dia meminta suaminya untuk segera menikahininya karena
dia juga mikir pacaran sudah lama, umur juga sudah mapan untuk menikah
akhirnya si suaminya melamar dia dan melangsungkan pernikahan, sedangkan
kakak nya seorang pegawai negeri yang hidup di kota dan bekerja di sebuah
perkantoran yang pada waktu itu belum ada kepikiran untuk menikah karena mau
fokus dulu pada kerjanya.
“Saya bersaudara 6 orang saya anak yang ke tiga adik saya masih sekolah
semua, kakak saya no satu sudah menikah dan kakak saya no 2 lagi di kota
dan bekerja, saya menikah melangkahi kakak saya yang no dua, karena
pada waktu itu setelah saya tamat sekolah saya tidak melanjutkan kuliah
karena faktor ekonomi juga, saya hanya membuka usaha kecil-kecilan
dikampung dengan berjualan membuka toko manisan, saya pacaran sama
suami saya semenjak dari sekolah karena pacaran sudah lama dan saya

48

Wawancara Dengan Abdullah, Ketua Adat Desa Muara Cuban Kec. Batang Asai Kab.
Sarolangun Jambi, Pada Tanggal 8 November 2018
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juga sudah mapan untuk menikah akhirnya saya meminta kepada suami
untuk menikahi saya”. 49
Ibu Eti juga menceritakan tentang permintaan kakaknya untuk barang langkannya:
“Alhamdullah kakak saya memberikan izin dan restu pada kami, karna jodoh
kita tidak ada yang tahu kapan datangnya itu sudah diatur sama yang maha
kuasa. kakak saya hanya meminta mukena dan hijab seabagi barang
pelangkahannya”. 50
Apabila ada yang meminta uang dengan jumlah yang banyak atau barang
yang bagus atau yang mahal yang mana calon pengantin laki-laki tidak mampu
untuk mengabulkannnya maka otomasi ini dapat menghambat pernikaha. Dan
pemecahan masalah disini yang dilakukan adalah sang adik meminta tolerance
kapada sang kakak untuk menurunkan permintaan darinya, kalau sang adik tidak
berhasil membujuk sang kakak, maka di bantu dengan kedua orang tua dan
keluarga untuk membujuk sang kakak agar meringankan permintaan darinya
supaya pernikahn adiknya tetap berjalan dengan lanacar.
Setelah penulis meneliti tentang tradisi langkahan di Desa Muara Cuban
ini, ternyata tidak sedikit yang melakukan tradisi langkahan dapat penulis
buktikan dengan pengakuan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang
melakukan tradis langkahan di desa Muara Cuban tercatat di pemuka adat. Dari
Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

49

Wawancara dengan Ibu Eti (orang yang melakukan tradisi langkahan di desa muara
cuban) pada tanggal 9 november 2018
50
Wawancara Dengan Ibu Eti (Orang Yang Melakukan Tardisi Langkahan Di Desa
Muara Cuban) Pada Tanggal 9 November 2018
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Tabel. VI
Yang Melakukan Tradisi Langkahan Di Tahun 2016
No

Nama

Tahun

1.

Hanidar

2016

2.

Maswati

2016

3.

Eti Gusweri

2016

4.

Yessi

2016

5.

Nurjannah

2016

6.

Erni

2016

7.

Hanidas

2016

Tabel. VII
Yang Melakukan Tradisi Langkahan Di Tahun 2017
No

Nama

Tahun

1.

Nira

2017

2.

Novi

2017

3.

Yulyani

2017

4.

Mutmainnah

2017

5.

Inis Wati

2017

Tabel. VIII
Yang Melakukan Tradisi Langkahan Di Tahun 2018
No Nama

Tahun

1.

Ennila

2018

2.

Bella Andriyani

2018

3.

Okta Amelia

2018
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4.

Desi

2018

5.

Anggita Saputri

2018

Tradis adat yang telah berlaku hendaklah senantiasa di budidayakan dan
terus ditanamkan melaui pendekatan sosial kemasyarakatan agar adat yang ada
tidak terkikis oleh perubahan dan penyesuai dengan keadaan zaman, hendaknya
tidak merubah azaz-azaz hukum adat yang telah terbentuk sejak ratusan tahun
yang silam yang telah ditumbuh kembangkan oleh pendahulu-pendahulu kita.
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Langkahan Di Desa Muara Cuban
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Tradisi langkahan artinya suatu aturan yang dilakukan atau ditaati oleh
masyarakat stempat sejak dulu kala mengenai pemberia barang atau uang yang si
berikan oleh calon sang adik kepada sang kakakyang dilangkahi. Masyarakat
meyakini pernikahan dengan tradisi langkahan dikarena memang dahulunya
tinggalan dari nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan (menjadi suatu
adat) di dalam masyarakat.
Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi sangat kuat, ketaatan yang
berbau adat nenek moyang mengakibatkan sulit menerima pembaharuanpembaharuan dari luar. Kehidupan sehari-hari masyarakat desa Muara Cuban
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi memang tidak
jauh berbeda dengan masyarakat ummnya di daerah-daerah lain yang sudah maju,
akan tetapi dalam hal yang berupa aturan tradisi sangatlha di patuhi apalagi di
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dalamnya terdapat suatu hukuman bagi yang melanggarnya, baik itu hukuman
nyata maupun hanya mitos belakang.
Contohnya tradisi langkahan ini, tradisi ini memang masih belum ada satu
masyarakat pun yang melanggar dan belum ada dampak buruk yang riil bagi yang
melanggar seperti mitos yang berlaku dan berkembang di masyarakat, bagi pelaku
yang melanggar tradisi langkahan di dalam adat perkawinan jika melanggar tradisi
tersebut hubungan rumah tangga yang akan dibangun tidak akan harmonis, juga
yang dilangkahi karena tidak ada menerima barang langkahan dari adik yang
melangkahinya, mitosnya akan susah untuk mendapatkan jodoh.
Kebiasaan ‘Urf Shahih adalah suatu kebiasan yang telah dikenal baik di
dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat di
dalam ajaran agama islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang
diharamkan dan tidak membatalkan (hukum) yang di wajibkan, minsalnya seperti
tradisi langkahan ini sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dikenal bahkan
dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Cuban yang tidak bertentangan dengan
norma-norma agama.
Berdasarkan penjelasan dari ketuo lembago adat, pelaku (orang yang
melakukan tradisi langkahan), orang tua pelaku, dan juga Tokoh Agama di Desa
Muara Cuban tentang
Cuban ialah

faktor penyebab terjadinya langkahan di Desa Muara

bahwa adanya rasa hormat terhadap sang kakak karena telah

mendahului atau melangkahi untuk menikah terlebih dahulu, maka dari itu sang
kakak diperbolehkan meminta apa saja yang tidak memberatkan calon dari suami
adiknya.
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Kemudiaan ada

Rasa ta’dhim dan patut terhadap pertuah orang tua.

Masyarakat Desa Muara Cuban yang mayoritasnya penduduknya adalah
beragama Islam dan tergolong taat dalam beragama, juga terkenal masyarakat
yang selalu berpeguh teguh kepada petuah orang-orang tua mereka.
Faktor budaya dan tradisi daera juga menjadi salah satu faktor penyebab
dari tadisi langkahan Di Desa Muara Cuban. Doktri yang kuat dari lingkungan dan
situasi kondisi suatu masyarakat. Biasanya adat didalam desa sini kecil-kecil
sudah nikah.
Faktor Etika Rasa Menghormati Saudara Sedarah, sebenarnya pada etika
yang lebih tua menikah terlebih dahulu, akan tetapi yang lebih muda yang lebih
siap bahkan mendapat jodoh lebih dulu dari pada yang tua dan juga disebabkan
keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu
meskipun harus melangkahi yang lebih tua.
Menurut Islahiyah (orang tua dari pelaku tradisi langkahan) bahwa tradisi
langkahan yang dilakukan adiknya karena kakaknya masih sibuk bekerja dan
belum ada jodoh untuk menikah, sedangkan adiknya sudah lama punya pacar dan
sudah lama pacaran dengan calon suaminya maka dilangsungkan pernikhan,
karena tidak mau terjadi apa-apa. Dan sang adik juga sudah siap lahir batin untuk
menikah begitu juga dengan calon suaminya sudah mapan untuk menikahi calon
isrtrinya.
Nurmiyanti adalah seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah
terlebih dahulu. Nurmiyanti menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi orang
melakukan tridisi langkahan ialah bahwa pacaran sudah lama dan suka sama suka
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untuk lebih memantapkan kedalam hubungan yang serius, kalau tidak di
selenggarakan takut terjadinya banyak kemaksiatan, walaupun resikonya
melangkahi kakak kandung. Tradisi langkahan menurut nurmiyanti boleh-boleh
saja, karena sudah tradisi dari nenek moyangseperti yang terdapat dalam kitab
qowaiddul fiqhiyah yaitu al-adatul muhakkamah, tradisi (kebiasaan) dapat di
tetapkan.
Pemaparan di atas menunjukan bahwa adanya tradisi langkahan di desa
Maura Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
terkait dengan masyarakat disana yang mana jika siadik menikah melangkahi
kakaknya maka siadik harus memberi uang langkahan atau barang langkahan
sesuai dengan permintaan dari sikakak jika tidak maka bagi sikakak akan
kesulitan mendapat jodoh sedangkan siadik akan rumah tangganya tidak akan
harmonis. Mitos ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana Allah berfirman
dalam surah Ar-Rum 30:21 yang artinya :
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadik-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
Dari ayat di atas bahwa mitos sulitnya mendapat jodoh bagi kakak yang
dilangkahi dan rumah tangga yang tidak akan harmonis bagi adik yang tidak
memberikan uang langkahan atau barang langkahan kepada sikakak, hal ini tidak
tidak dibenarkan dalam Islam karena jodoh ada di tangan Allah SWT dan
harmonisnya rumah tangga tergantung sikap diantara suami siterinya.
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C. Pandangan Islam Tentang Tradisi Langkahan Di Desa Muara Cuban
Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang larangan bagi kaumnya
untuk menikah, justru Allah

SWT sangat menganjurkankan untuk adanya

pernikahan. Sebenarnya langkahan dalam pernikahan hanyalah sebuah tradisi
yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat karena sudah dikenal lama
dan sudah turun temurun masyarakat menjadikannya sebuah adat yang digunakan
di daerah mereka salah satunya di desa Muara Cuban.
Karena dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa
dijadikan patokan bahwa tradisi langkahan dilarang menurut hukum islam
meskipun juga ada kaidah Al-Adatul Mukhakkamh. Dengan maksud kaidah ini
bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetus hukum ketika
tidak dalil dari syari’ tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.dengan
dasar yang seperti ini adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu
pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum.
Ada banyak aturan disekitar kita yang ditetapkan berdasarkan adat dan
budaya. Hal

ini tidak menjadi masalah, karena islam menghargai adat dan

budaya, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan tidak ada unsur
kedzaliman. Ketika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, tentu saja adat dan
budaya itu tidak boleh diperlakukan. Salah satunya masalah melangkahi kakak
dalam menikah.Bagi sebagian masyarakat, ini pantangan atau bahkan tindakan
kedurhakaan.
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Seorang adik dianggap melanggar hak kakaknya, ketika dia mendahului
menikah sebelum kakaknya. Tetapi ada sebagian masyarakat yang apabila
seseorang adik mendahului kakak atau saudara perempuannya untuk menikah
terlebih dahulu maka calon sang adik harus memberi barang pelangkahan kepada
kakaknya, dan ini yang terjadi Di Desa Muara Cuban bahwa langkahan itu sudah
menjadi tradisi adat di desa tersebut. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini :

1. Islam Menganjurkan Dan Memotivasi Kaum Muslimin Agar Segera Menikah.

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,

َ َب َﻣ ِﻦ ا ْﺳﺘ
ﯾَﺎ َﻣ ْﻌﺸ ََﺮ اﻟ ﱠ
 ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ أَﻏ ﱡ، ْع ْاﻟﺒَﺎ َءة َ ﻓَ ْﻠﯿَﺘ َﺰَ ﱠوج
َ ﻄﺎ
ِ ﺸﺒَﺎ
َ  َوأَ ْﺣ، ﺼ ِﺮ
َ ََﺾ ِﻟ ْﻠﺒ
ِﺼ ُﻦ ِﻟ ْﻠﻔَ ْﺮج
 ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻟَﮫُ ِو َﺟﺎ ٌء، ﺼ ْﻮ ِم
 َو َﻣ ْﻦ ﻟَ ْﻢ َﯾ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ﻓَ َﻌ َﻠ ْﯿ ِﮫ ِﺑﺎﻟ ﱠ،
Artinya“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu
menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan
lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa
yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa.Karena itu bisa menjadi
tameng syahwat baginya.”(HR. Bukhari 5065 dan Muslim 1400).
Islam juga menganjurkan agar kaum muslimin saling bekerja sama untuk
mewujudkan pernikahan. Ketika ada diantara mereka yang belum menikah, yang
lain dianjurkan untuk membantunya agar bisa segera menikah.
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Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32: 51

ﺼﺎ ِﻟ ِﺤﯿﻦَ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِد ُﻛ ْﻢ َو ِإ َﻣﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ ِإ ْن َﯾ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻓُﻘَ َﺮا َء ﯾُ ْﻐﻨِ ِﮭ ُﻢ ﱠ
ُ�ا
َوأَ ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮا ْاﻷَﯾَﺎ َﻣﻰ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َواﻟ ﱠ
ﻀ ِﻠ ِﮫ َو ﱠ
ﻋ ِﻠﯿ ٌﻢ
ْ َِﻣ ْﻦ ﻓ
َ ا�ُ َوا ِﺳ ٌﻊ
Artinya“Nikahkahlah orang yang bujangan diantara kalian serta orang baik dari
budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,
Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya.
Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.
2. Islam Hanya Menetapkan Syarat,

Seorang muslim disyariatkan agar segera menikah ketika dia sudah
mampu. Mampu secara finansial, sehingga bisa menanggung nafkah keluarganya,
mampu dalam menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. 52 Tidak ada
persyaratan bahwa kakak harus sudah menikah. Juga tidak pernah ada larangan
untuk

melangkahi

sang

kakak.

Sehingga,

ketika

sebagian

masyarakat

mensyaratkan, pernikahan adik harus dilakukan setelah kakak menikah, berarti
mereka menetapkan syarat yang bukan menghalangi terwujudnya pernikahan.

Dan Rasulullah SAW melarang menetapkan syarat yang bertentangan
dengan aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda: 53

ب ﱠ
ﺎط ٌﻞ
ِ ﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎنَ ِﻣﺎﺋَﺔَ ﺷ َْﺮطٍ ﻓَ ُﮭ َﻮ َﺑ
ِ ْﺲ ِﻓﻲ ِﻛﺘَﺎ
َ ِ�ا
َ ُﻛ ﱡﻞ ﺷ َْﺮطٍ ﻟَﯿ
51

Al-Quran dan Terjemahannya
M.Sanusi, Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islam, (Banguntapan : Jogjakarta),

52

Hlm, 108

53

(HR. Ahmad 26248, Ibn Majah 2617)
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Artinya“Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu bathil, meskipun
jumlahnya seratus syarat.
3. Menghalangi Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Yang Dianjurkan Dalam
Syariat, Tanpa Alasan Yang Dibenarkan, Termasuk Tindakan Kedzaliman.

Ketika adik dilarang menikah selama kakak belum menikah. Sementara
terkadang si kakak belum menemukan jodohnya. Lalu sampai kapan sang adik
akan menikah? Sementara batas mencarikan jodoh bagi si kakak belum jelas
waktunya. Kita tidak boleh membela orang lain dengan cara mendzalimi orang
lain. Membela kakak dengan cara mendzalimi adik, jelas tindakan yang
bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kita bisa semakin jelas memahami ini, jika kita tetapkan pada kasus lain.
Minsalnya contoh berikut, Adik tidak boleh lebih kaya dibandingkan kakak. Jika
adik lebih kaya dari pada kakak, maka kekayaan adik harus diberikan ke kakak.
Adik tidak boleh lebih sukses dari pada kakak. Jika adik lebih sukses, adik harus
menurunkan prestasinya agar kakak tidak kalah saing. Aturan semacam ini tidak
boleh diterapkan, Karena jelas sangat mendzalimi adik. Dan sebenarnya jika kita
pertimbangkan, tidak jauh berbedanya dengan tradisi langkhan ini, Adik tidak
boleh menikah sebelum kakak. Jika adik sudah punya calon, harus ditunda
pernikahannya atau dibatalkan.
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4. Barang Langkahan

Sebagai tanda hormat adik kepada sang kakak dan dapat dengan Ikhlas
memberi izin kepada adiknya untuk menikah terlebih dahulu Barangkali bisa
sebagai pelipur kesedihannya yang belum menemukan jodohnya. Sebagaimana
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 54

ﺼﺪ ِْر
ُ ﺗَ َﮭﺎدَ ْوا ﻓَﺈِ ﱠن اﻟ َﮭ ِﺪﯾﱠﺔَ ﺗ ُ ْﺬ ِھ
ﺐ َو َﺣ َﺮ اﻟ ﱠ
Artinya :“Hendaknya kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat
menghilangkan kebencian yang ada dalam dada.”
Penikahan dengan tardisi langkahan tidak ada masalah atau bukan jadi
masalah yang harus diperdebatkan jika masih siap lahir bathin dari pada kakaknya
maka dipersilakan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada
yang mengatur seperti yang terkandung di dalam Alquran Ar-Rum Ayat 21 yang
artinya :
“Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”.(Qs. Ar-Ruum : 21)
Dan juga selama masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika
sang adik mendahului kakaknya untuk menikah tetapi harus dengan kesepakatan

54

(HR. Turmudzi 2130)
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dari keluarga artinya keluarga juga setuju kalau adiknya menikah terdahulu dan
sang kakak juga mengikhlaskan adiknya untuk menikah.
Dapat disimpulkan bahwa tradisi langkahan di lihat dari hukum Islam serta
dengan tinjauan ‘Urf sebagai pendekatan di sesuaikan dengan kasus yanng ada di
desa Muara Cuban apabila permintaan dari uang atau barang pelangkahan
memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak
calon mempelai perempuan dan menghambat seorang laki-laki dan perempuan
untuk melangsukan pernikahan maka di anggap sebagai ‘Urf Fasid’ yaitu suatu
kebiasan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi ajaran itu bertentang
dengan ajaran islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya membatalkan
hukum yang diwajibkan.
Maksudnya disini tradisi langkahan sudah menjadi sebuah kebiasan dalam
adat pernikahan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang jadi
permaslahan disini jika permintaan uang atau barang langkahan dari sang kakak
yang memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar maka
dapat menghambat untuk adiknya menikah karena uang atau barang langkahan
dari sang kakak belum terpenuhi, ini bertentangan dengan hukum Islam dan telah
menghambat untuk seseorang menikah sedangkan Allah menganjurkan kepada
umatnya untuk segera menikah karena menikah itu ibadah. Di sisi lain dapat di
pandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan tradisi langkahan ini
karena dapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perermpuan
memberi kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait (pihak calon suami).
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Dengan demikian maka jelaslah bahwa tradisi langkahan menurut adat
Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi tidak dilarang dan dibolehkan hanya saja dia bertentangan dengan hukum
islam jika permintaan uang atau barang langkahan itu cukup besar yang bisa
memberatkan pihak dari laki-laki dan dapat menghambat pernikahan laki-laki dan
perempuan yang sudah mampu untuk menikah.
Dapat disimpulkan bahwa tradisi langkahan ini tidak di permasahkan di
dalam Islam karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi langkahan ini
termasuk dalam ‘urf shahih yakni ‘urf yang baik yang dapat diterima di
masyarakat.
Akan tetapi jika permintaan uang langkahan atau barang langkahan dari
sang kakak ini yang dapat memberatkan pihak laki-laki denagn permintaan yang
cukup besar yang manacalon suami dari adiknya ini tidak dapat memenuhinya
maka permintaan tersebut dapat menghambat untuk adinya menikah karena uang
atau barang pelangkahan belum terpenuhi. Dan ini termasuk dalam ‘urf Fasid
yakni suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat tetapi ajaran tersebut
bertentangan denagn ajaran Islam dan membatalakan hukum yang diwajibkan,
karena

telah

menghambat

seseorang

untuk

menikah

sedangkan

Islam

menganjurkan dan memotivasi agar kaum muslim segera menikah, karena
menikah itu ibadah.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada
akhirnya dapat di simpulkan akhir tentang tradisi langkahan :
1. Praktek tradisi langkahan Masyarakat Desa Muara Cuban adalah ketika
calon istri memiliki seorang kakak baik perempuan atau laki-laki yang
belum menikah maka calon suami wajib memberikan uang atau barang
pelangkahan kepada sang kakak sebagai tanda penghormatan atau tanda
kasih sayang dan juga memohon izin kepada sang kakak untuk menikah
terlebih dahulu.
2. Penyebab terjadinya tradisi langkahan di Desa Muara Cuban :
a. Rasa Ta’dim Dan Patuh Terhadap Petuah Orangtua.
b. Faktor Budaya Dan Tradisi.
c. Faktor Etika Menghormati Saudara Sedarah.
3.

Tradisi langkahan ini tidak di permasahkan di dalam Islam karena tidak
bertentangan dengan syariat Islam, tradisi langkahan ini termasuk dalam
‘urf shahih yakni ‘urf yang baik yang dapat diterima di masyarakat.
Akan tetapi jika permintaan uang langkahan atau barang langkahan
dari sang kakak ini yang dapat memberatkan pihak laki-laki denagn
permintaan yang cukup besar yang manacalon suami dari adiknya ini tidak
dapat memenuhinya maka permintaan tersebut dapat menghambat untuk
adinya menikah karena uang atau barang pelangkahan belum terpenuhi.
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Dan ini termasuk dalam ‘urf Fasid yakni suatu kebiasaan yang telah
berjalan dalam masyarakat tetapi ajaran tersebut bertentangan denagn
ajaran Islam dan membatalakan hukum yang diwajibkan, karena telah
menghambat seseorang untuk menikah sedangkan Islam menganjurkan
dan memotivasi agar kaum muslim segera menikah, karena menikah itu
ibadah.
B. SARAN-SARAN
Melalui skripsi ini penulis akan memberikan beberapa saran mudahmudahan dapat di jadikan dan masukan kepada para pembaca, terutama bagi
masyarakat Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.
Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :
1. Kepada pemuka adat hendaklah menetapkan uang langkahan dan barang
apa saja yang boleh di minta dari sang kakak agar apabila permintaan tidak
memberatkan calon dari pihak pengantin laki-laki.
2. Untuk orang tua, tugasnya meresti serta membimbing anaknya menikah
karena menikah adalah hak dari seorang anak. Untuk masalah jodoh sang
kakak yang telah dilangkahi adiknya, sebagai orang tua harus yakin jodoh,
rezeki dan maut itu sudah di atur tidak ada keliru dalam mengatur, tidak
akan mungkin sang kakak jauh dari jodohnya karena manusia diciptakan
berpasang-pasangan dan tidak ada yang bisa merubah ketentuannya hanya
mungkin sang adiklah yang terlebih dahulu ditentukannya jodoh oleh
Allah SWT.
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3. Untuk sang kakak yang mempunyai adik, hendaklah jangan melarang sang
adik untuk menikah terlebih dahulu juga jangan berkecil hati, turut
mendoakanlah untuk kebahagian rumah tangga sang adik, merasa berat
tetapi jangan sampai memberatkan si adik dengan meminta barang atau
sesuatu apapun secara berlebih-lebihan.
C. PENUTUP
Dengan mengucapkan alhamdulillah, serta segenap puji dan syukur
kehadirat Allah SWT akhirnya Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan
segenap usaha dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT yang Maha
Kuasa. Walaupun ada beberapa rintangan dan cobaan yang harus dihadapi, tetapi
semua itu merupakan penulis anggap sebagai motivasi untuk meraih kejayaan dan
kecemerlangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam
penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan
yang sifatnya membangun dari seluruh pembaca, guna menyempurnakan Skripsi
ini di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Terimakasih kepada Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI sebagai dosen
pembimbing 1 dan Bapak Drs. Ibnu Kasir, M.HI Sebagai Dosen pembimbing II
dan telah berpartisipasi membimbing dan membantu penyelesaiaan skripsi ini dari
awal hingga akhir, semoga Allah membalas kebaikan dan menjadi amal jariyah
untuk Bapak dan Ibu. Amiin
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