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MOTTO

            
        
“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.1

1
Anonim, Al-Quran dan Terjemahannya Special For Women, (Bogor: Depertemen Agama RI,
2007), 406.
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ABSTRAK
Penelitian ini di latar belakangi oleh realitas yang tejadi di kalangan
masyarakat Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupatem Sarolangun,
yang mana pasangan pengantin harus menunda hidup bersama setelah akad nikah
sebelum adanya resepsi pernikahan, mengapa hal ini terjadi dan bagaimana
masyarakat memandang hal tersebut? penundaan hidup bersama yang dilakukan oleh
pasangan pengantin membuat mereka belum bisa melaksanakan kewajiban suami
istri dengan maksimal sehingga hak suami maupun istri ada yang dikorbankan. Hal
ini mendorong penulis untuk meneliti tentang penundaan hidup bersama setelah akad
nikah, melalui penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penundaan hidup bersama
setelah akad nikah tersebut terjadi, apa dampak positif dan negatif penundaan hidup
bersama setelah akad nikah.
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif diskriptif dengan
menekankan pada pengamatan manusia, melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling yaitu tehnik
yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang ada dalam populasi yang diperkirakan
erat sangkut pautnya dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah
diketahui sebelumnya, subjek dan penelitiannya adalah segenap staf kepala desa,
tokoh adat, tokoh agama, nenek mamak, pegawai syarak, dan masyarakat di Desa
Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.
Berdasarkan penelitian dilapangan ditemukan bahwa penundaan hidup
bersama setelah akad nikah terjadi karena berbagai faktor diantaranya yaitu faktor
sejarah, faktor adat, faktor ekonomi, dan faktor asimilasi. Faktor yang paling
dominan penyebab terjadinya penundaan hidup bersama setelah akad nikah yaitu
karena faktor ekonomi, karena belum adanya biaya untuk melaksanakan resepsi.
Kemudian muncul berrbagai persepsi dikalangan tokoh masyarakat, yang mana
mereka berpandangan bahwa penundaan hidup bersama setelah akad nikah yang
dilakukan oleh pasangan pengantin tidaklah menjadi permasalahan karena atas dasar
keinginan dari kedua belah pihak. Selain itu penundaan hidup bersama setelah akad
nikah juga menimbulkan dampak positif dan negatif, adapun dampak positif dari
penundaan hidup bersama setelah akad nikah yaitu pasangan pengantin dapat lebih
mempersiapkan diri untuk hidup berumah tangga, adapun dampak negatif dari
penundaan hidup bersama setelah akad nikah yaitu pasangan pengantin belum bisa
melaksanakan kewajibannya dengan maksimal baik sebagai seorang suami maupun
istri karena adanya batasan-batasan yang harus mereka jalani sebelum resepsi
pernikahan.
Kata kunci: Faktor, Persepsi, dan Dampak.
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C. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ini ada dua macam:
1. Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya
adalah/h/.
contoh:
Arab
Indonesia
Salaah
صالة
مراة
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2. Ta’Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
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Wizaarat al-Tarbiyah
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مراةَالزمن
3. Ta’ Marbutah yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun.
Contoh:
Arab
Indonesia
فجئة

Fajannatan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu
untuk segera melaksanakannya. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan
untuk melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan
tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinan, mawaddah, warahmah dan
diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan juga merupakan sunatullah yang umum
dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun
tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai
jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.1
Islam merupakan agama yang sempurna dimana setiap permasalahan
diatur didalamnya sampai kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Manusia adalah mahluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah
dibandingkan dengan mahluk-mahluk yang lain. Allah telah menetapkan
adanya aturan tentang pernikahan yang menyebabkan hubungan antara lakilaki dan perempuan menjadi sah dan sesuai dengan syariat Islam.2
Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh
syari’at Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang
disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang
melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki
keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan
memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus
disalurkan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surah Ar-Rum
ayat 21:

1

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Per, 2013), 6.
Abdul Azis Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih
Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), 36.
2

1

           
         
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 30).3
Allah telah meletakkan kedamaian cinta dan kasih sayang diantara
pasangan suami dan istri, dan ayat ini tentunya harus disyukuri karena
merupakan nikmat yang sangat agung. Pernikahan adalah pondasi
masyarakat, melalui pernikahan akan terbentuk keluarga yang saling
melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anggota keluarganya
tersebut sehigga menghasilkan masyarakat yang baik dan melahirkan generasi
baru yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Pernikahan adalah salah
satu cara untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan.
Hakekatnya, pernikahan memang hanya merupakan langkah untuk
menghalalkan persetubuhan. Tapi, pada hakikatnya ia merupakan pondasi
bagi berbagai hak dan kewajiban yang harus di tunaikan dan diperhatikan
secara sungguh-sungguh, agar bahtera rumah tangga dapat berlabuh di
dermaga kesejahteraan dan ketentraman. Dalam hal ini maka dapat dikatakan
bahwa pernikahan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis,
akan tetapi pernikahan juga merupakan ibadah kepada Allah SWT. dengan
menikah seseorang telah memikul tanggung jawab atau amanah baik bagi
seorang suami maupun istri.
Pernikahan selain diatur didalam hukum Islam, pernikahan juga diatur
didalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum didalam Undang-Undang
No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
3

Anonim, Al-Quran dan Terjemahannya Special For Women, (Bogor: Depertemen
Agama RI, 2007), 406.

2

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan harus dipertahankan
oleh kedua belah pihak agar mencapai tujuan perkawinan tersebut.
Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu
sama lain, untuk itu pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup
manusia. Hidup bersama setelah menikah merupakan hal yang sangat
dinantikan oleh kedua pasangan suami dan istri dan menjalin keluarga yang
harmonis yang penuh cinta kasih. Dengan hidup bersama mereka bisa saling
memahami satu sama lain. Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam
pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat
lemah lembut itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah
menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. 4 oleh karena itu
seorang calon suami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin baik lahir
maupun batin sebelum menikah, karena banyak tanggung jawab yang harus
dilakukan seorang suami setelah menikah.
Pernikahan juga merupakan pengikatan janji yang dibuat oleh dua orang
insan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk meresmikan ikatan
perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Namun
demikian peresmian pernikahan memiliki banyak variasi tradisi adat budaya
masing-masing masyarakat. Hal itu disebabkan karena banyaknya tradisi di
indonesia. begitu hal nya yang terjadi di Desa Dusun Dalam Kecematan
Bathin VIII Kabupaten Sarolangun mereka juga mempunyai adat tersendiri
dalam hal pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui banyak terjadi di
daerah-daerah tertentu pernikahan yang tidak sejalan dengan syariat Islam,
yang mana banyak masyarakat lebih mengikuti tradisi adat dari pada syari’at
islam. Pernikahan dalam syari’at merupakan suatu ibadah, dan merupakan
sunah rasul untuk melakukannya, namun di dalam tradisi adat, pernikahan
adalah hal yang harus dituntut untuk mengikuti adat yang terkadang susah
untuk di laksanakan dan terkadang adat tersebut ada yang melenceng dari
4
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syari’at agama. sehingga pernikahan menjadi hal yang menyulitkan bagi
setiap pasangan. begitu juga yang terjadi di daerah desa dusun dalam.
Pelaksanaan pernikahan di desa Dusun Dalam Kecematan Batin VIII
Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan pernikahan juga harus memenuhi
syarat dan rukun nikah sesuai dengan ketentuan islam dalam artian agar
pernikahan tersebut sah dalam pandangan hukum agama Islam. akan tetapi,
mereka juga masih memegang teguh aturan adat, yang mana pasangan
pengantin yang sudah menjalani akad nikah mereka belum boleh untuk hidup
bersama dan berhubungan layaknya suami istri dan masih hidup terpisah
tempat yaitu masih dirumah orang tua masing-masing sebelum diadakannya
resepsi pernikahan, meskipun sudah sah dalam pandangan agama Islam. Hal
tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada kedua
belah pihak baik pihak suami maupun istri untuk mempersiapkan biaya
resepsi pernikahan sehingga jarak antara akad nikah dan resepsi terlampau
jauh hingga mencapai waktu satu sampai dua bulan lama nya bahkan ada juga
pasangan yang jarak antara akad nikah dan resepsi mencapai tujuh bulan
lamanya.5
Jumlah penduduk Desa Dusun Dalam sebanyak 1879 jiwa, dari
keseluruhan penduduk peneliti mengambil pasangan pengantin yang menikah
selama tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2015-2018 yaitu sebanyak 43
pasangan pengantin. Berdasarkan hasil observasi awal, pasangan pengantin
yang menunda hidup bersama selama satu bulan sebanyak 17 pasangan
pengantin, pasangan yang menunda hidup bersama selama dua bulan
sebanyak 5 pasangan pengantin, dan pasangan yang menunda hidup bersama
selama tujuh bulan yaitu 1 pasangan pengantin.6
Penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut dilakukan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun
pihak perempuan. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan adat yang dibuat oleh
nenek moyang mereka dahulu dan aturan tersebut berlaku sampai saat ini.
5
6

Hasil observasi penulis di lapangan pada 23 september 2018.
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Dalam hal ini baik suami maupun istri belum dapat menunaikan kewajiban
dengan maksimal, sehingga hak suami maupun istri ada yang dikorbankan.
Ketika pengantin memutuskan untuk menikah maka didalamnya
terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan seperti hak dan
kewajiban suami, istri dan kewajiban bersama yang harus dilaksanakan kedua
pihak agar tercapai keluarga yang ideal. Dengan penundaan hidup bersama
yang dilakukan oleh pengantin bagaimana mereka dapat melakukan aturanaturan, kewajiban suami istri yang telah ditata dalam hukum islam sedangkan
kehidupannya tidak dalam satu atap.
Melalui pandangan Al-Quran orang yang sudah menikah apabila sudah
memenuhi syarat dan rukun nikah maka mereka berhak berhubungan
layaknya suami istri. Sesuai dengan firman Allah dalam (QS Al-Baqarah:223)

            
      
“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu
kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah: 2).7
Namun melihat kenyataan dilapangan tentu sangat berbeda karena
mereka harus menunda hidup bersama selama kurun waktu yang telah
ditentukan sebelum mengadakan resepsi. Dalam agama islam walimah
(resepsi) hanya merupakan Syi’ar dan sunnah untuk dilakukan, sedangkan
tradisi yang berlaku di Desa Dusun Dalam Kecematan Batin VIII Kabupaten
Sarolangun mereka yang sudah menajalani akad nikah akan tetapi belum
melaksanakan resepsi pernikahan, mereka harus hidup terpisah hal ini
berdasarkan aturan adat yang berlaku di desa tersebut. Aturan tersebut sudah
lama dilakukan oleh masyarakat Desa Dusun Dalam sejak dari nenek
7
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monyang mereka terdahulu dan tradisi tersebut masih diterapkan sampai saat
ini.
Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti
tentang

PERSEPSI

MASYARAKAT

TERHADAP

PENUNDAAN

HIDUP BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH (STUDI DI DESA
DUSUN

DALAM

KECEMATAN

BATHIN

VIII

KABUPATEN

SAROLANGUN).

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, tentang penundaan
hidup bersama setelah akad nikah yang terjadi di masyarakat Desa Dusun
Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupateen Sarolangun maka rumusan
masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Apa faktor penyebab terjadinya penundaan hidup bersama setalah akad
nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten
Sarolangun?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penundaan hidup bersama
pengantin setalah akad nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin
VIII Kabupaten Sarolangun?
3. Apa dampak penundaan hidup bersama setalah akad nikah di Desa Dusun
Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

C. Batasan Masalah
Sehubungan dengan banyaknya penundaan hidup bersama setelah akad
yang terjadi di desa dusun dalam, maka penelitian ini dibatasi pada usia
pernikahan yang terjadi pada tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2015
sampai 2018 dan berapa lama waktu penundaan hidup bersama setelah akad
nikah yang dilakukan oleh pasangan pengantin.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mencapai mengetahui
mengapa penundaan hidup bersama terjadi di Desa Dusun Dalam Kecematan
Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Lebih khusus penelitian ini ditujukan pula
untuk:
1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya penundaan hidup bersama setelah
akad nikah di Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten
Sarolangun.
2. Mengetahui Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penundaan hidup
bersama pengantin setalah akad nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan
Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.
3. Mengetahui dampak penundaan hidup bersama setalah akad nikah di Desa
Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: Pertama, Dari segi teoritik
dapat menjadi karya ilmiah yang mampu memperkaya wawasan pengetahuan
mengenai penundaan hidup bersama setelah akad nikah, Kedua, Dari segi
praktik, memberi sumbangan pemikiran terhadap masyarkata Desa Dusun
Dalam, Ketiga, bagi dunia pendidikan, dengan penelitian ini di harapkan akan
samakin membantu perkembangan dunia pendidikan khusus nya di jurusan
Bimbingan Penyuluhan Islam.

E. Kerangka Teori
1. Persepsi
a. Pengertian Persepsi
Persepsi

adalah

proses

mengintegrasikan,

mengenali,

dan

menginterpretasikan informasi yang telah diterima oleh sensori, sehingga
menyadari dan mengetahui apa yang di indra sebagai bentuk respons dari
individu. Defenisi lain menyebutkan, bahwa persepsi adalah kemampuan
membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, perhatian terhadap
suatu objek ransang. Dalam proses pengelompokan dan mebedakan ini
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persepsi melibatkan proses interpretasi berdasrkan pengalaman terhadap suatu
peristiwa atau objek.
Persepsi dalam pandangan Al-Quran, dimana manusia sebagai mahluk
yang diberikan amanah kekhalifahan diberikan sebagai macam keistimewaan
yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan
lebih kompleks di bandingkan dengan mahluk Allah lainnya. 8 Seperti yang
termaktub dalam Q.S Al-Mu’minun ayat 12-14:

             
          
            
“dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati
(berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang
belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia
makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang
paling baik”. (QS. Al-Mu’minun: 23).9
Berikut ini beberapa faktor yang berperan dalam persepsi.
1) Adanya objek yang dipersepsi
Objek menimbulkan stimulus yang masuk melalui indra atau reseptor.
Stimulus bias berasal dari lingkungan maupun dalam diri manusia sendiri
yang lansung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor, tetapi
sebagian besar stimulus berasal dari luar individu.
2) Alat Indra
Adanya alat indra (system sensori) dan system syaraf pusat Alat indra
yang merupakan alat untuk menerima stimulus. Setelah stimulus diterima
reseptor, maka stimulus selanjutnya akan dikirim ke system syaraf pusat,
8
Abdur Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 137.
9
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yaitu otak yang merupakan pusat kesadaran memalului sel-sel saraf sensoris,
sedangkan untuk menghasilakan suatu respons diperlukan adanya sel-sel saraf
motoris.
3) Atensi (perhatian selektif).10
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses
pengindraan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi:
1) Perhatian yang Selektif
Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali
ransang dari lingkungannya. Meskipun demikian, ia tidak harus menanggapi
semua ransang yang diterimanya untuk itu, individunya memusatkan
perhatiannyapada ransang-ransang tertentu saja. Dengan demikian, objekobjek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan.
2) Ciri-ciri Ransang
Ransang yeng bergarak di antara ransang yang diam akan lebih
menarik perhatian. Demikian juga ransang yang paling besar di antara yang
kecil, yang konstrak dengan latar belakangnya dan intensitas ransangnya
yang paling kuat.
3) Nilai dan kebutuhan individu
Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam
pengamatannya disbanding seorang bukan seniman. Penelitian juga
menunjukkan, bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin
lebih besar daripada anak-anak orang kaya.
4) Pengalaman Individu
Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat memengaruhi bagaimana
seseorang memengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Cermin
bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lainnya halnya bagi orang-oarang
yang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Irian.11
2. Masyarakat
10
11

Iriani Indri Hapsani, Psikologi Faal, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 110.
Abdur Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, 129.
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Masyarakat

dalam

konteks

pemberdayaan

masyarakat

adalah

masyarakat atau community dalam bahasa inggris atau juga komunitas. Secara
etimologis “community” berasal dari kata komunitat yang berakar pada
komunete atau comman. Community mempunyai dua arti:
a. Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal dilokasi tertentu,
memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama
b. Sebagai suatu pemukiman yang terkecil diatasnya ada kota kecil, dan
diatas kota kecil ada kota besar.
Penadapat lain mengatakan bahwa komunitas identik sebagai
pemukiman kecil penduduk, bersifat mandiri dan yang satu berebada dengan
yang lainnya:
1) Komunitas memiliki kesadaran kelompok yang kuat
2) Komunitas tidak terlalu besar sehingga dapat saling mengenal pribadi
tetapi tidak terlalu kecil sehingga dapat berusaha bersama secara efisien
3) Komunitas bersifat homogeny
4) Komunitas hidup mandiri.
3. Pernikahan Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Pernikahan
Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua
kata yaitu nikah (zawaj). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan
sehar-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist nabi.
Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti
dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

            
              
  
“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
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kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya”. (QS.An-Nisa: 4).12
Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau
embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja
merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah
tangga dan keturunannya, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju
pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan
menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lainnya. Dalam fiqih
munakahat, Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan
menbatasi hak dan kewajiban antara seseorang lak-laki dan seorang
perempuan yang bukan mahram.13 Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh
Allah SWT sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang dan
melestarikan hidupnya.
b. Tujuan Pernikahan
Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan adalah mempertahankan
jenis

manusia

melalui

kelahiran,

sebagaimana

tumbuh-tumbuhan

mempertahankan jenisnya melalui penanam. Sedangkan suami laksana petani
yang

menanamkan

benih

mengibaratkan wanita

dengan

sebagai

cara

yang

dipilihnya.

Al-Quran

ladang untuk menggambarkan peran

pentingnya dalam bangunan keluarga. Sesuai firman Allah Q.S Al-Baqarah
ayat 223:

            
      
“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu
kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah

12
13
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (QS Al-Baqarah: 2).14
1) Mandapatkan Keturunan
Allah SWT menggantungkan kelangsungan dan kelestarian jenis
manusia dan pernikahan. Dan kelangsungan hidup jenis manusia itu
merupakan tujuan dan sasaran yang hendak Allah SWT wujudkan. Keturunan
yang pantas menjadi pemakmur, pemimpin dan penghuni bumi adalah
keturunan yang lahir dari lembaga pernikahan. Karena keturunan yang normal
adalah keturunan yang lahir dari lembaga pernikahan.
2) Mencapai Kesempurnaan manusiawi
Hikmah ketiga dari pernikahan adalah mencapai kesempurnaan
manusiawi. Seorang laki-laki tidak dapat mencapai kesempurnaannya sebagai
manusia kecuali dalam naungan lembaga pernikahan yang syar’i, karena hak
kewajiban dibagi secara rabbani berdasarkan prinsip keadilan, kebaikan dan
kasih sayang, bukan dibagi secara acak berdasarkan prinsip monopoli,
egoism, dan persaingan antara suami dan istri, serta menuntut hak dan
kewajiban dengan cara yang keras dan kasar.
Kenikmatan lahir dan batin itu memberikan efek lansung kepada jiwa,
pikiran dan kekuatan manusia baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga dia
merasakan kepuasan, kebahagiaan dan kenyamanan secara jasmani dan
rohani. Selain itu akan tumbuh kesetiaan dan cinta sejati antara suami dan istri
yang dibangun atas pondasi kasih sayang dan kebersamaan, bukan nafsu
binatang yang didasarkan pada hasrat untuk melampiaskan syahwat dan
mencari kesenangan belaka tanpa adanya kesetiaan dan kasih sayang.
3) Bekerja sama dan membangun kehidupan
Hidup yang kita jalani dimuka bumi ini mengharuskan kita untuk hidup
dimasyarakat. Masyarakat adalah bangunan besar yang terdiri dari batu bata.
Seorang laki-laki tidak bias hidup tanpa wanita begitu juga sebaliknya,
keduanya saling membutuhkan.

14
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c. Hikmah Pernikahan
Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi
kehidupan manusia kaeran adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa
tujuan utama yang baik bagi manusia, tujuan pernikahan dalam Islam tidak
hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu
seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial,
psikologis, dan agama.
1) Memelihara gen manusia.
Pernikahan sebagai serana utntuk memelihara keberlangsungan gen
manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa kemasa. Dengan
pernikahan inilah manusia akan dapat memkmurkan hidup dan melaksanakan
tugas sebagai kholifah dari Allah SWT.
2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.
Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat
kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian
derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya
menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan
suami istri sesunggunhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan
memandang.
3) Nikah sebagai perisai dari manusia.
Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari
pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
4) Melawan hawa nafsu.
Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan
maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan
mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan
usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.15

15

Abdul Azis Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas,
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Fiqih

d. Pengertian keluarga
Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sanagat mendasar
dalam masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak dengan anaknya, satuan
kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.16 Keluarga merupakan
sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana
untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam
suasana dan cinta kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang
didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga disebabkan karena persusuan
atau muncul prilaku pengasuh.17
Burges dan lock sebagaimana yang telah dikutip oleh oleh khairudin
bahwa ada empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semunya keluarga
dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok social
lainnya, yaitu pertama keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan
oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara suami dan
istri adalah perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya
sedarah dan kadangkala diadopsi.Kedua, anggota-anggota keluarga ditandai
dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah
tangga atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi
milik mereka. Ketiga, keluarga merupakan kesatuaan dari orang-orang yang
beriteraksi dan berkomunikasi yang mencipkatakan peran-peran sosialisasi
bagi suami dan si istri, ayah ibu putra putri saudara laki-laki dan saudara
perempuan. Keempat, keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan
bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum, tetapi masing-masing
keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan keluarga lain. Kebudayaan
dalam keluarga merupakan gabungan pola tingkah laku individual dalam
keluarga yang dikomunikasikan dengan antara keluarga lainnya. 18

hmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah “Pernikahan dan Hikmahnya Dalam
Persfektif Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No.2, Desember 2014, 308.
17
Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki
Pres, 2013), 35.
18
Khairudin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 6-7.
16
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e. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kewajiban Bersama
Suami dan istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga
adalah cikal bakal masyarakat. Bila hak kewajiban suami istri dijalankan
secara teratur, keluargapun akan teratur dan tentram. Dan bila keluarga
tentram masyarakat akan tentram, jadi harus ada batasan batasan keluarga
yang benar agar hasil yang dicapai juga benar.
Islam memberikan sejumlah hak kepada suami yang harus ditunaikan
oleh istri. Dan juga memberikan sejumlah hak lainnya kepad istri yang harus
di tunaikan oleh suami. Apabila salah satu dari mereka atau kedua-duanya
menyimpang dari ketentuan ini, keluarga itu akan menghadapi banyak
masalah. Dan berikut ini peneliti akan memaparkan sedikit menganai hak
suami istri:
a. Hak Suami
Seorang suami mempunyai hak yang sangat besar atas istrinya.
1) Hak untuk di taati
Seorang istri wajib taat kepada suaminya sepanjang tidak disuruh durhaka
kepada Allah. Dia harus mau tinggal bersama suaminya dan membuka diri
kepadanya. Jika ia tidak patuh kepada suaminya berarti ia telah melakukan
Nusyuz dan kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.
Kehidupan satu kelompok tidak akan berjalan baik tanpa adanya
seorang pemimpin yang mengatur urusan dan menjaga keberadaannya. Dan
kepemimpinan itu tidak ada artinya apabila sang pemimpin tidak ditaati.
2) Hak meminta istrinya tinggal dirumah
Keharusan tinggal dirumah itu bukanlah kerugian atau penjara bagi istri,
malainkan saran untuk membantunya dalam menunaikan tugas pokoknya
yaitu mendidik anak-anak atas dasar hidup mereka, agar mereka bisa
menjalani hidup secara benar. Bukan hanya itu keberadaan dirumah dapat
melindungi dari fitnah kejahatan. Namun bukan berarti seorang istri harus
dikurung didalam rumah dan tidak boleh keluar sama sekali. Karena hal itu
bukan lah hak Allah yang boleh ditawar, melainkan hak seorang suami yang
boleh digunakan dan boleh direlakan. Seorang suami boleh mengizinkan

15

istrinya keluar rumah sepanjang tidak menimbulkan efek negatif. Jika di
khawatirkan menimbulkan efek negatif, dia harus melarang istrinya keluar
rumah demi menjaga hukum-hukum Allah.
3) Hak menjadikan istri menjadi penjaga harta dan rahasianya
Seorang istri harus bisa menjadi penyimpan rahasia suaminya dan
pengaman harta bendanya, dan penjaga kehormatannya. Maka dia harus
menghindari hal-hal yang mencurigakan yang bisa membuat fitnah. Seorang
istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai suaminya kedalam
rumahnya. Dan tidak boleh tunduk kepada siapapun selain suaminya di rumah
suaminya.
4) Hak melarang istrinya berpuasa sunnah
Sebab bila dia berpuasa berarti dia menghalangi suaminya untuk
bersenang-senang dengannya. Dan dalam hal ini hak suami lebih diutamakan
dari amalan sunnah. Karena menunaikan hak suami adalah wajib hukumnya.
5) Hak mendapatkan pelayanan dan bantuan dari istrinya
Allah menciptakan wanita dengan fitrah mengurus, mengelola dan
memperhatikan urusan rumah tangga. Bila istri mau mengurus rumah tangga,
suaminya akan mersakan tentram dan senang hatinya.
6) Hak memberi pelajaran
Salah satu hak yang diberikan Allah kepada suami ialah hak untuk
memberikan pelajaran pendidikan kepada istrinya.
b. Hak Istri
1) Mendapatkan mahar yang telah disepakati
Mahar adalah harta yang diberikan suami kepada istrinya ketika dia
menikahinya. Mahar adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami karena
telah mengadakan akad nikah dan menjamahnya.
2) Mendapatkan nafkah
Salah satu hak istri yang harus ditunaikan suami ialah nafkah. Memberi
nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Yang dimaksud dengan nafkah
disini ialah apa yang dibutuhkan istri secara wajar, yang meliputi makanan,
pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.
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Kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada suami semenjak ia
mengadakan akad nikah yang sah dengannya. Seorang wanita itu tinggal
bersama suaminya, sehingga suaminya dapat menyalurkan hasratnya kepada
suaminya.
3) Mendapatkan perlakuan baik
Seorang istri berhak mendapatkan perlakukan baik dan adil dari suaminya.
Hak haknya harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak
pula dilebihkan. Mengingat kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala
keluarga. Allah menjadikan suami sebagi kepala keluarga dan mengharuskan
istrinya untuk patuh kepadanya dan tinggal bersamanya.
4) Tidak disuruh berbuat maksiat
Jika suaminya menyuruh istrinya berbuat maksiat dia tidak boleh
mematuhinya.19
4. Penikahan Menurut Hukm Adat
Pernikahan menurut hukum adat sebagaimana yang dituangkan dalam
pepatah adat adalah:
Kewin beradat, syarak berhukum
Adat datang, lembago menunggu
Adat naik, lembago turun.
Yang dimaksud kawin beradat syarak berhukum adalah setiap
perkawinan itu harus mamakai adat yang ada dan setiap perceraian harus
melewati hukum atau peraturan yang ada untuk menyelesaikan perkara kedua
belah pihak, dan adapun yang dimaksud dengan adat datang lembago
menunggu itu adalah apabila kita sudah memenuhi perkara adat dalam
perkawinan seperti mas kawin maka kita harus memenuhi perkara untuk
lembaga seperti uang resepsi pernikahan. Dan adapun yang dimaksud dengan
adat naik lembago turun adalah apabila semua perkara sudah dipenuhi maka
adat akan naik untuk menyelesaikan segala yang menyangkut dengan
perkawinan dan para lembaga akan turun untuk turut membantu.
19

S.M Al-Falaqi, Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, (Surabaya: Pustaka
Yassir), 96.
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Pernikahan merupakan peristiwa yang amat penting dalam kehidupan
manusia, sebab masalah pernikahan itu tidak hanya menyangkut antara pria
dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua,
saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.
Hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum
yang menentukan prosedur ayang harus ditempuh oleh dua orang yang
bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah
tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.20
Seperti yang telah penulis uraikan diatas, bahwa pernikahan itu bukan
saja hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup
saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat sakral
sehingga mereka setelah menikah diharapkan dapat hidup rukun serta
berbahagia sebagai suami istri sampai maut memisahkan.

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kaulitatif, yang lebih menekankan
perahatian pada proses dari pada hasil, makna merupakan hal yang esensial,
data didekati melalui instrumen manusia bukan inventaris, memiliki latar
yang alami yang bersifat diskriptif dan proses penelitian yang bsersifat
induktif.21
Penulis mangarahkan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif
eksplanotaris. “Diskriptif untuk menjelaskan apa yang terjadi secara lengkap,
sedangkan eksplanotaris untuk menjwab mengapa dan bagaimana suatu
peristiwa terjadi”.
2. Setting dan Subjek Penelitian
a. Setting Penelitian
Setting dalam hal ini adalah lokasi tempat penelitian lapangan
dilakukan. Pemilihan setting harus disertai pertimbangan tertentu, misalnya
20
Edi Sudrajat, “Syari’ah: Tradisi Ulur Anta Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut
Hukum Islam”, Skripsi (Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 26.
21
Patilimia, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), 60.
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pertimbangan rasional, praktis, ataupun ekonomis. Peneliti mengambil lokasi
penelitian di Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten
Sarolangun. Alasan peneliti memilih Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin
VIII Kabupaten Sarolangun sebagai setting penelitian, yaitu karena
berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti menemukan sesuatu yang sangat
unik dan menarik.
Terlebih lagi alasan yang paling mendasar kenapa peneliti ingin sekali
melakukan penelitian di Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII
Kabupaten Sarolangun adalah karena fenomena tersebut sangat unik untuk di
teliti dan fenomena tersebut sangat jarang terjadi di daerah-daerah
lain.Terlebih lagi tempatnya yang strategis dan merupakan tempat tinggal
peneliti sendiri membuat peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang
lebih akurat.
b. Subjek Penelitian
Subjek adalah responden dan imforman yang akan diminta keterangan.
Pemilihan subjek ini dilandasi teori bahwa subjek yang baik adalah subjek
yang lama terlibat aktif dalam medan dan aktivitas yang diteliti, cukup
mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas-aktivitas yang
akan diteliti, serta memiliki banyak waktu untuk memberikan informasi
secara benar kepada peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti
menggunakan

Tekhnik

pengambilan

sampel,

yaitu

menggunakan

Nonprobabilility Sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk
dipilih menjadi sampel. Tekhnik sampel ini meliputi, sampling sistematis,
kuota, aksidental, purposive, jenuh dan snowball.22 Dan dalam penelitian ini
menggunakan tekhnik purposive sampling yaitu tekhnik pengambilan sumber
data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

22

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung:
Alfabeta, 2015), 218-219.
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mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti
menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.23
Dalam penelitian ini masyarakat (tokoh adat) adalah sebagai subjek
paling penting untuk memberikan informasi yang peneliti harapkan,
sedangkan perangkat desa dan komponen lain hanya menjadi faktor
pendukung untuk menguji validitas data dan menjadi perbandingan antara
jawaban masyarakat (tokoh adat) dan realita yang ada.
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data
diperoleh. Sumber data diperoleh dalam penelitian ini yaitu manusia
(masyarakat), peristiwa (situasi) dan dokumentasi. Sumber data dari
masyarakat yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan, yang didapat melalui
wawancara. Sumber data peristiwa (situasi) yang didapat melalui observasi.
“Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh lansung
dari sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan
data sekunder yaitu diperoleh dari literatur-literatur serta sumber-sumber lain
yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data sekunder dapat
diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat
lisan dan tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap atau
data pendukung dari data primer. Data primer juga diartikan sebagi data
pendukung penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga
tehnik yang dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan datanya dapat
dipertanggung jawabkan, yaitu:

23

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, 218-219.
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Pertama Observasi, tehnik observasi yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah observasi nonpartisipan. Dalam observasi nonpartisipan
peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independe. Observasi
nonpartisipan ini tidak akan tidak akan mendapatkan data yang mendalam,
dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai dibalik prilaku
yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis. 24
Kedua, wawancara mendalam, wawancara mendalam atau di sebut
dengan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur bersifat luwes,
susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat
diubah pada saat wawancara, disesuaikan pada dengan kebutuhan dan kondisi
saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya.25
Ketiga, Dokumentasi, dari asal katanya adalah kumpulan data verbal
berupa catatan transkip, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainy.
Dokumentasi yang peneliti ambil adalah yang berhubungan dengan masalah
penelitian, seperti: Letak Geografis, keadaan penduduk, sejarah, dan
sebagainya.
5. Metode/ Tehnik Analisi Data
Analisis data dalam penenlitian ini dilakukan sejak pengumpulan data
secara keseluruhan. Data kemudian dicek kembali, secara berulang, dan untuk
mencocokkan data yang diperoleh, data disistematiskan dan diinterpretasikan
secara logis, sehingga data absah dan kredibel.
Tehnik Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses
berfikir dengan mengemukakan permaslahan yang berangkat darai kasuskasus yang bersifata umum berdasarkan pengalaman nyata, untuk kemudian
kita rumuskan menjadi konsep, teori, proposisi, atau defenisi yang bersifat
umum.26

24

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 145-146.
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008), 181.
26
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 156.
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G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat dipercaya, maka
peneliti melakukan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas
sejumlah kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan
data dapat dilakukan lewat empat cara yaitu:
1. Perpanjang Keikutsertaan
Dalam artian memperpanjang waktu dilapangan sehingga keabasahan
data tercapai. Jika hal ini dilakukan maka membatasi gangguan dari dampak
peneliti

pada

konteks,

membatasi

kekeliruan

peneliti,

dan

mengkompensasikan pengaruh dari kejadian atau peristiwa yang memiliki
pengaruh sesaat. Perpanjang waktu di lapangan akan memungkinkan
penungkatan derajat kepercayaan data yang dikumpul.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan

pengamatan

dilakukan

dengan

cara

mengadakan

pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesenambungan terhadap faktor-faktor
yang menonjol dalam penelitian. Faktor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah,
sehingga peneliti dapat memahami faktor-faktor tersebut. Ketekunan
pengamatan dilakukan dalam upaya mendapatkan karakteristik data yang
benar-benar relevan dan terfokus pada objek penelitian. Hal ini dimaksudkan
untuk menghindari kesalah responden yang memberikan data secara tidak
benar, mislanya berdusta, menipu, dan berpura-pura.
3. Diskusi Dengan Teman Sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan
melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data yang
diterima benar-benar real dan bukan persepsi sepihak dari peneliti atau
informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan mendapatkan
sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan konstruktif dalam
meninjau keabsahan data.
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H. Studi Relevan
Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa buku dan karya
ilmiah yang memiliki tema hamper relevan dengan tema yang diangkat
peneliti dinataranya:
Skripsi Nafisatul Hamidah “Penundaan Hidup Bersama Setalah Akad
Oleh Pasangan Santri Penghapal Al-Quran” 2016, Jurusan Al-Ahwal AsySyakhsiyaah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrohim Malang. Pada penelitian ini terdapat persamaan mengenai penundaan
hidup bersama setelah akad hanya saja penelitian ini dilakukan terhahadap
santri penghapal Al-Quran, penulis bertujuan untuk mendiskripsikan dan
mengkritisi dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang pelaku
yang mengalami penundaan hidup bersama setelah akad nikah dan yang
kedua sudut pandang pengasuh dalam menyikapi penundaan hidup bersama
setelah akad nikah oleh pasangan santri pengahapal Al-Quran.
Selanjutnya skripsi Nufi Khairun “Analisis Terhadap Penundaan
Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di
Desa Ngetuk Kecematan Nalumsari Kabupaten Jepara)” 2017 Jurusan
Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang. Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang
bagaimana praktik penundaan karena tidak memenuhi tuntutan mahar.
Pernikahan akan tertunda sampai pihak laki-laki mampu membeli mahar
tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu.
Kemudian Skripsi Ririn Anggreany “Persepsi Masyarakat Islam
Terhadap Pernikahan Dini di Kecematan Pattallassang Kabupaten gowa”
2016. Jurusan Peradilan Fakultas Syar’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Alaudin Makasar. Pada penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana
persepsi masyarakat islam terhadap penundaan hidup bersama dan apa
dampak yang di tumbulkan dari pernikahan dini.
Melihat adanya berbagai perbedaan, objek, model, dan masalah yang
di teliti oleh penulis terdahulu tentu saja penelitian yang dilakukan akan
berbeda. Dan pada kasus penundaan pernikahan yang dilakukan di berbagai
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tempat dan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana yang terlihat dari studi
relevan diatas bahwa belum ada diantara kajian yang membahas tentang
Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Pengantin Setelah
Akad Nikah, tentunya karya-karya diatas berbeda dengan karya penulis
selesaikan, karya diatas fokus kepada hukum penundaan pernikahan. Melihat
adanya perbedaan setting dan juga fokus penelitian, tentu saja penelitian yang
dihasilkan akan berbeda.
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BAB II
PROFIL DESA

A. Sejarah Desa
Pada awal mulanya nenek moyang dahulunya kakak beradik dengan
orang tanjung, yang satu tinggal di tanjung dan satu pindah ke mudik, lama
tunggal di mudik di bentuklah sebuah perkampungan yang di beri nama
Dusun Tuo, seiring perkembangan zaman masyarakatpun berkembang dan
bertambah banyak, menurut tokoh masyarakat dahulu Dusun Tuo ini terletak
jauh didalam maka dusun ini di ubah namanya menjadi Dusun Dalam
kemudian dibentuklah kalbu dan kalbu ini di bentuk 4 bagian yaitu Kalbu Ilir,
Kalbu Mudik, Kalbu Tengan dan Kalbu Rio Mudo. Kalbu Ilir berasal dari
orang-orang koto rayo, Kalbu Tengah bersal dari orang minang, Kalbu Mudik
berasal dari orang ulu tembesi.27
Sekitar tahun 1974 Desa Dusun Dalam di pimpin oleh seorang Rio,
orang yang pertama menjabat sebagai Rio adalah Abdul Majid pada masa
kepemimpinan

beliau

masyarakat

mulai

terbuka

wawasannya

serta

mendahulukan pendidikan dan adat isitiadat masyarakat Desa Dusun Dalam,
pada tahun 1980 beliau mengusulkan gedung SD dan baliau juga
menghibahkan tanah kalbu mudik dengan persetujuan orang-orang yang
terdapat di dalam kalbu tersebut, maka terbentuklah sebuah SD Inpres, pada
masa kepemimpinannya Abdul Majid menjabat selama dua priode dari tahun
1974-1984 setelah masa jabatanya berakhir kemudian beliau digantikan
dengan H. Hasan Basri beliau dilantik menjadi kepala desa Dusun Dalam
untuk priode 1984-1994. Dan sejak dilantiknya beliau menjadi kepala desa
dusun dalam, beliau bertekad bersama BPD, lembaga adat, pemuda serta
seluruh perangkat desa untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, berilmu
pengetahuan, serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam
kepemimpinannya desa dusun dalam banyak mengalami kemajuan yang pesat
27

Nahrudin.HR, Kepala Desa, Wawancara dengan penulis, pada tanggal 13 Januari
2019, Desa Dusun Dalam, wawancara tertulis.
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banyak proyek-proyek yang masuk desa. Setelah masa jabatan baliau berakhir
diganti dengan Samsu selama satu priode yaitu pada tahun 1994-1999, setelah
itu diganti dengan H.Sargawi, kemudian Darwis IB sampai tahun 2011, dari
tahun 2011 kepala desa diganti dengan Hj. Istoqmah, kemudia diganti dengan
Naharu sampai sekarang.28

B. Letak Geogarfis
Secara geografis Desa Dusun Dalam terletak di bagian barat kabupaten
sarolangun dengan luas wilayah 40.000 Ha KM² dan berada pada posisi 2 11’
Lintang Selatan sampai denga 2 51.7, Lintang Selatan dan di antara 102 29’
Bujur Timur sampai denga 104 Bujur Timur dengan batas wilayah:
Sebelah timur

: Desa Tanjung

Sebelah utara

: Trans SPC

Sebelah selatan

: Desa Teluk Rendah

Sebelah barat

: Desa Limbur Tembesi

Luas wilayah Desa Dusun Dalam dilihat secara umum merupakan daerah
yang di aliri sungai yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten
Sarolangun, yang mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut
mempunyai pengaruh lansung terhadap pola tanam pertanian yang ada di
Desa Dusun Dalam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah
ini:

28

Dokumen Kantor Kepala Desa Dusun Dalam. 2018
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Gambar 1.2 peta wilayah Desa Dusun Dalam

C. Visi dan Misi
1. Visi
Visi

Desa

Dusun

Dalam

terutama

dalam

membangun

dan

mengembangkan desa dalam perpektif Globalisasi serta didasari
elemensi kelembagaan adat dan budaya asli desa, terlebih lagi undangundang nomor 6 tahun 2014 yang melegitimasi kedudukan asal-usul
dan hak tradisional, maka visi desa tak akan terlepas dari kultur dan
budaya desa yang mengakar berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
visi desa dusun dalam adalah:
“Mewujudkan Pemerintah Desa Yang Berbudaya Hukum Adat,
Professional Administratif, Transparansif, Dan Partisipatif Dalam
Pembangunan Desa Serta Mewujudkan Kesejehteraan Dan Keamanan
Masyarakat”
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2. Misi
Misi pelaksanaan pemerintah Desa Dusun Dalam mengedepankan
beberapa bidang yang ingin dicapai, diantaranya:
a. Mewujudkan pemerintah desa yang berlandaskan hukum, baik
produk hukum melalui undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah ataupun peraturan desa yang berlandaskan hukum
adat atau kearifan local lainnya
b. Menciptakan aparatur desa yang professional dalam bidang
administrasi dan keuangan desa terutama dalam memberikan
pelayanan publik yang prima
c. Mengembangkan pembangunan partisipatif dengan melibatkan
semua stack holder dan semua lapisan masyarakat terutama bidang
sarana dan prasarana, infra struktur dan jalan usaha tani
d. Mengembangkan

potensi

desa

dalam

bidang

ekonomi

kemasyarakatan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat.29

D. Keadaan Sosial Desa Dusun Dalam
1. Kepadatan dan Persebaran Penduduk
Persebaran penduduk di Desa Dusun Dalam relatif merata, secara
absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Dusun (Kadus) terlihar relatif
berimbang, namun karena luas wilay masing-masing Dusun berbeda maka
tingkat kepadatan penduduk penduduknya pun relatif berbeda. Untuk lebih
jelasnya dapat penulis uraikan pada tabel berikut:
Tabel. 2.2 kepadatan dan persebaran penduduk
No

Dusun

1.
2.
3.
4.

Dusun I
Dusun II
Dusun III
Dusun IV
29

Luas
(Km²)

Jumlah
penuduk
(Orang)
542
414
509
270

2950
2250
2750
2050

Dokumen Kantor Desa Dusun Dalam. 2018

28

Kepadatan
(Orang
Km²)
18.37
18.40
18.50
13.17

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa kepadatan dan persebaran
penduduk di Dusun I berjumlah 545 orang, Dusun II berjumlah 414 orang,
Dusun III berjumlah 509 orang, dan Dusun IV berjumlah 270 orang, maka
dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah di Dusun I yang
berjumlah 542 orang.30
2. Keadaan Mata Pencarian
Penduduk Desa Dusun Dalam mayoritas mata pencariannya adalah
menanam padi sayur-sayuran serta berkebun karet dan sawit, kebanyakan dari
mereka berkebun, menanam karet dan sawit dikarenakan letaknya yang
strategis dan mudah tumbuh di daerah tersebut. terlebih adanya pabrik sawit
dan pabrik karet yang beroperasi baru-baru ini yang berada dekat dengan
Desa Dusun Dalam sehingga memudahkan masyarakat untuk menjual hasil
panen mereka.
Selain berkebun, tani, dan motong karet masyarakat Desa Dusun Dalam
juga ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, wiraswuasta, bidan,
dan honorer.31

3. Keadaan pendidikan
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia pada
umumnya dan masyarakat Desa Dusun Dalam Khususnya, maka pendidikan
agama islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan sahari-hari untuk
membentuk manusia yang berakidah, berakhlak mulia, dan meningkatkan
ilmu pengetahuan masyarakat dibidang keagamaan, sehingga dengan adanya
pendidikan akan membuka wawasan dan pikiran masyarakat baik langsung
maupun tidak langsung akan mempegaruhi cara berpikir dan bertindak
seseorang.

30
31

Dokumen Kantor Desa Dusun Dalam. 2018
Hasil observasi penulis pada 23 Desember 2018.
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Tingkat pendidikan suatu daerah dan wilayah mencerminkan pola dan
taraf berfikir. Hal ini juga mempengaruhi proses pembangunan suatu bangsa
dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan
suatu masyarakat, maka semakin tinggi maju dan berkembang pola
masyarakat tersebut dan akan mudah mencerna hasil pembangunan.
Desa Dusun Dalam pada dasa warsa dewasa ini pendidikan telah
menjadi bagian dari pada kebutuhan masyarakat, khusus pendidikan agama
islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengajian rutin setiap hari kamis dan
jum’at. Tidak hanya itu kehadiran lembaga pendidikan yang ada di Desa
Dusun Dalam juga merupakan hal penting untuk kemajuan masyarakat
tersebut. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini dapat penulis uraikan tingkat
pendidikan masyarakat Desa Dusun Dalam pada table dibawah ini:
Table. 3.2 keadaan dan tingkat pendidikan Desa Dusun Dalam
NO

Tingkat pendidikan

Jumlah

1.

Belum Sekolah

170 orang

2.

Buta Huruf

75 orang

3.

Tidak Tamat SD

430 orang

4.

Tamat SD/Sederajat

635 orang

5.

Tamat SMP/Sederajat

353 orang

6.

Tamat SMA/Sederajat

251 orang

7.

Tamat Universitas/PT

40 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan
masyarakat Desa Dusun Dalam dari keseluruhan yaitu berjumlah 1954 jiwa,
yang terdiri dari belum masuk sekoleh sebanyak 170 orang, buta huruf
sebanyak 75 orang, tidak tamat SD sebanyak 430 orang, tamat SD/sederajat
sebanyak 635 orang, tamat SMP/sederajat sebanyak 353 orang, tamat
SMA/sederajat sebanyak 251 orang, dan yang tama Universitas/PT sebanyak
40 orang. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa
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Dusun Dalam masih dikategorikan kurang baik, karena kebanyakan dari
masyarakat Desa Dusun Dalam tersebut hanya Tamat SD/Sederajat.32

4. Keadaan Agama
Berdasarkan penelitian penulis bahwasanya penduduk Desa Dusun
Dalam keseluruhannya beragama islam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang
keadaan agama penduduk Desa Dusun Dalam maka dapat dilihat dari tabel
dibawah ini.
Tabel. 4.2
Keadaan Agama Masyarakat Desa Dusun Dalam
NO

Agama

Jumlah

1.

Islam

1954

2.

Kristen

-

3.

Budha

-

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa masyarakat Desa Dusun
Dalam 100% beragama Islam, Dalam hal tentang agama yang ada di Desa
Dusun Dalam berdasarkan hasil observasi yang penulis peroleh cukup baik,
sebagai sudah di jelaskan diatas bahwa adanya pengajian rutin setiap hari
kamis dan juma’at.33
Partisifasi masyarakat dalam kegiatan peringatan Hari Besar Islam
(PHBI), seperti peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW,
dimana masyarakat Desa Dusun Dalam tidak pernah ketinggalan untuk
memperingatinya baik di masjid, di langgar-langgar maupun di sekolahsekolah yang ada di desa Dusun Dalam. Setiap ada acara PHBI di masjid
maupun di langgar-langgar insya Allah kan penuh oleh para jamaah untuk
mendengar hikmah dari acara PHBI yang di selenggarakan tersebut.34

32
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Hasil observasi penulis pada 23 Desember 2018.
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Mauammar, Masyarakat Desa Dusun Dalam, wawancara dengan penulis, 10 Januari
2019, Desa Dusun Dalam, wawancara tertulis.
33
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Desa ini juga memiliki tempat-tempat peribadahan yang dibangun atas
swadaya masyarakat sebagai sarana menjalankan ibadah. Adapun tempat
peribadahan tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5.2
Keadaan tempat peribadahan Desa Dusun Dalam
NO.
Tempat Beribadah
Jumlah
1.
Masjid
2 Buah
2.
Langgar
6 Buah
3.
Gereja
Jumlah
8 Buah

Berdasarkan tabel di atas Desa Dusun Dalam memiliki tempat
peribadahan yang jumlahnya Delapan buah terdiri dari 2 buah Masjid dan 6
Langgar yang semuanya masih digunakan oleh masyarakat dalam
melaksanakan ibadah. Sedangkan tempat peribadahan agama lain tidak
terdapat di desa ini karena keseluruhan dari masyarakat Desa Dusun Dalam
adalah beragama Islam.
E. Struktur Organisasi Desa
Pada dasarnya setiap lembaga ataupun persatuan pastilah memiliki
struktur organisasi tersendiri yang gunanya untuk mempermudah dalam
mengetahui tugas dan kewajiban setiap anggotanya. Susunan organisasi ini
dibentuk tentu berdasarkan beberapa pertimbangan ataupun hasil musyawarah
dari lembaga itu sendiri.
Begitulah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dusun Dalam, yang
tentunya bagian-bagiannya sesuai dengan fungsinya masing-masing dan
mereka menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat disekelilingnya, mereka
sebagai perwakilan tentu ingin mengupayakan dalam meningkatkan kualitas
atau mutu tata pemerintah dalam mengayomi masyarakat di Desanya. Untuk
lebih terinci seorang Kepadala Desa untuk menjalan roda pemerintahnya
dibantu oleh staf-staf pemerintahan yang ada di Desa Dusun Dalam. Hal ini
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dapat dilihat pada gambar Struktur Pemerintah Desa Dusun Dalam
Kecematan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun:
Gambar 5.4. Struktur Pemerintah Desa Dusun Dalam Kecematan
Bathin VIII Kebupaten Sarolangun
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STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA DUSUN DALAM
KECAMATAN BATIN VIII – KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DESA

BPD

NAHRUDIN. HR

SEKRETARIS DESA

AMIN NUDARI

KEPALA DUSUN RIO MUDO

ANIZOM

KETUA UMUM

KAUR PEMERINTAHAN

KAUR PEMBANGUNAN

ARZAD

HERMAN PELANI

HJ. MUKLIS

KEPALA DUSUN TENGAH

KEPALA DUSUN ILIR

M.DARMADI

SARBANI

KEPALA DUSUN MUDIK

AZHARI

KETUA RT 1

KETUA RT 2

KETUA RT 3

KETUA RT 4

KETUA RT 5

KETUA RT 6

KETUA RT 7

KAILANI

SUARDI

AZHAR

MAISAL AMAN

MARWAN

ZULHAM

DESI HERMAN

KETUA RT 8

KETUA RT 9

KETUA RT 10

34 RT 11
KETUA

KETUA RT 12

KETUA RT 13

KETUA RT 14

FERI HERDIANTO

AMIN

IRWAN SUHADA

M. HASBI

M. JUNAR

M. AMEL

MUAMMAR

BAB III
FAKTOR PENYEBAB PENUNDAAN HIDUP BERSAMA SETELAH
AKAD NIKAH

A. Faktor Sejarah
Undang-undang adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, berdasarkan
dengan konsitusi kerajaan Jambi yang diatur undang-undang yang mengatur
kehidupan masyarakat, untuk menjamin hak perseorang, golongan untuk
hidup dalam satu kampung, berumah tangga memiliki harta, mata
pencaharian, tata guna tanah dan pemampaatan kekayaan alam serta undangundang kewajiban masyarakat terhadap pemimpinnya dan sebaliknya
kewajiban pemimpin terhadap masyarakatnya dan lain sebagainya, dituanglah
dalam undang-undang hukum yang dinamakan hukum adat. Atau dalam
istilah adat:
“Adat bersendi syarak syarak syarak bersendi kitabullah
Adat tepas pusako data, pegang pakai yang berlainan, betali undang
betambang teliti”35
Undang-undang hukum adat inilah yang merupakan adat lamo pusako
usang, menjadi pegangan masyarakat daerah Jambi sejak zaman dahulu
sampai sekarang dan selalu cocok dalam semua keadaan dan masa hukum
adat ini dinamakan hukum tersirat. Setelah terbentuknya kerajaan jambi
dengan adat istiadatnya oleh masyarakat pembuatnya maka masyarakat jambi
terdiri dari beberapa suku yaitu, Suku Bathin, Suku Kerinci, dan Suku Melayu
Jambi.
Adat istiadat Jambi jika ditinjau dari asal tumbuhnya maka ada adat
yang sifatnya alamiyah dan ada juga adat yang bersifat ilmiyah. Adat yang
bersifat alamiyah adalah suatu kebiasaan yang tumbuh secara spontanitas
menurut naluri serta tidak diajarkan oleh seseorang atau dimusyawarahkan
sebelumnya, hanya semata-mata kehendak dari dari sifat alam itu sendiri.
35

Hukum Adat Jambi, jilid 11 LAD 2001. Hal. 7.
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Adat yang sifatnya ilmiyah yaitu ia tumbuh apabila manusia itu telah
berkelompok dalam suatu desa (kampung), negeri, dan lain sebagainya yang
sifatnya mengelompok maka kelompok tersebut mebuat suatu ketentuan adat
dengan hukum adatnya. Kemudian disepakati bersama oleh kelompok itu
sendiri, serta sama-sama mematuhinya. Hukum adat tersebut dilaksanakan
sehingga membudaya dalam kehidupan masyarakat.
Adat yang sifatnya ilmiyah, dinamakan adat istiadat yang berarti suatu
kebiasaan yang sama-sama dikehendaki berdasarkan hasil keputusan didalam
musyawarah bersama yang telah disepakati, karena telah diuji bahwa adat
kebiasaan itu menjamin ketertiban, kerukunan serta keamanan masyarakat
pembuatnya, itulah sebabnya adat istiadat membudaya dalam kehidupan
masyarakat dan adat itu dibagi atas beberapa bagian yaitu: Adat Istiadat, Adat
Yang Diadatkan, Adat Yang Teradat.36 Sebagaimana yang telah diungkapkan
oleh salah seorang tokoh adat Desa Dusun Dalam beliau mengatakan:
“[Z]aman dulu nenek monyang kito memang banyek yang baumo dan
jugo zaman dulu rimbo masi banyek sehinggo kalau orang tuo kito
baumu dulu samapai bahektar-hektar selain baumo nanam padi mereka
jugo sambil nanam para, orang tuo dulu kalau nyo nanam padi itu
dapeknyo sampai beratus-ratus karung sehinggonyo memang dapek
ngurang biaya kalau anaknyo nak kawit”.37
Dari hasil wawancara diatas dapat di fahami bahwa masyarakat Desa
Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun sejak zaman
nenek moyang mereka terdahulu, yang mana pada zaman dahulu masyarakat
yang mayoritasnya bertani menanam padi, sehingga apabila akad nikah
dilaksanakan pada saat masyarakat sibuk bertani maka resepsinya
dilaksanakan setelah panen padi selesai, sehingga dapat membantu
mengurangi biaya untuk resepsi pernikahan meraka. Hal ini senada dengan
pengungkapan salah satu masyarakat Desa Dusun Dalam beliau mengatakan:
“[D]ulu orang tua kito baumo ngapo nyo nak jauh-jauh kareno selain
nanam padi orang tua dulu jugo namam para, zaman dulu itu masih
banyek lahan yang kosong jadi siapo yang buka lahan itu lansung untuk
dio lah kareno dakdo yang punyo semakin banyek nyo buka lahan
36
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Jamaat, tokoh adat, wawancara dengan penulis, 10 januari 2019, Desa Dusun
Dalam, wawancara tertulis.
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malah semakin banyek nyo dapet kebun para, jadi kalau anaknyo lah
besak-besak lahan tu dibagi untuk anak-anaknyo. Makonyo pada zaman
dulu kalau anakanyo nikah sebelum orang panen padi mako resepinyo
setelah orang panen padi bia dak nganggu orang yang lagi baumo
kareno umonyo yang jaun dari tempat tinggal”.38
Dari hasi wawancara diatas dapat difahami bahwa resepsi yang
dilaksanakan setelah panen padi selain dapat membantu biaya resepsi
pernikahan juga tidak menganggu aktifitas masyarakat yang sedang bertani
menanam padi hal ini disebabkan karena jarak yang terlampau jauh antara
ladang dan rumah tempat tinggal mereka.
Penundaan hidup bersama setelah akad nikah yang dilakukan oleh
pasangan pengantin pada awalnya karena disebabkan oleh kondisi masyarakat
akan tetapi karena sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Dusun
Dalam sehingga semakin melekat dikalangan mayarakat Desa Dusun Dalam.
Mereka mengikuti aturan adat berdasarkan adat istiadat Jambi karena Desa
Dusun Dalam tersebut masih dalam wilayah Jambi untuk itu aturan adat yang
mereka lakukan tidak terlepas dari adat istiadat jambi, akan tetapi dikarenakan
keadaan dan kondisi masyarakat yang berbeda-beda membuat aturan-aturan
tersebut mengalami beberapa perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakat tersebut. Seperti contonya penundaan hidup bersama setelah akad
nikah yang terjadi karena berbagai faktor yang membuat mereka menunda
hidup bersama setelah akad nikah. Karena sudah menjadi tradisi dikalangan
masyarakat Desa Dusun Dalam sehingga berlansunglah sampai dengan saat
ini.

B. Faktor Adat
Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk
dari suatu masyarakat atau daerah yang anggap memiliki nilai dan dijunjung
serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Adat adalah kebiasaan normative
dan diperintahkan oleh masyarakat, maka walaupun adat tidak terus berulang
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dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan
mengadakan reaksi.39
Adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis, karena adat mengatur
seluruh kehidupan anggota masyarakat maka secara pasti adat juga mengatur
masalah-masalah dalam masyarakat.40 Dari beberapa pendapat tersebut
penulis menyimpulkan bahwa pengertian adat adalah kebiasaan-kebiasaan
yang mengatur norma-norma dalam masyarakat yang tidak tertulis dan
sebagai pedoman dalam bertingkah laku didalam masyarakat ataupun sebagai
anggota masyarakat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik
berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan warga
masyarakat dengan persaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang
menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Oleh karenanya di setiap
daerah terdapat tokoh adat untuk mengatur, dan panutan didalam masyarakat.
Tokoh adat adalah suatu yang sentral dalam sebuah komunitas
masyarakat. Tokoh adat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang
bisa jadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang bisa dijadikan rujukan
atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat, penokohan
tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya
yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya, seseorang yang karena latar
belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Memiliki kualitas subyektif dan
obyektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur
organisasi resmi namun ia dapat mempengaruhi kelakukan dan tindakan suatu
kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun negatif. Peran tokoh
adat memang penting dalam berbagai hal, contohnya dalam melestarikan
budaya. Karena tokoh adat diyakini penting dalam mengajak masyarakat
dalam hal positif.
Adat istiadat merupakan aturan yang dianut secara turun temurun dan
berlaku sejak lama. Adat istiadat juga termasuk aturan yang mengikat yang
harus dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Adat istiadat yang diakui dan
39
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ditaati oleh masyarakat sejak berabad-abad dapat menjadi hukum yang tidak
tertulis yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat adalah sejumlah
aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat tersebut, dan
apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka akan
dikenakan sanksi.
Pada kehidupan masyarakat jambi berkembang berbagai istilah adat,
ada beberapa istilah yang digunakan dalam sebutan adat, sebutan tersebut
terbagai atas empat macam yaitu:
1. Adat Yang Teradat
Adat yang teradat adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang
dilaksanakan oleh seseorang atau keluarga yang mana tidak mengganggu atau
merusak orang banyak, namun pekerjaan atau perbuatan tersebut memerlukan
orang banyak. Sebagai contoh, seseorang atau keluarga mengadakan
berselang atau gotong royong membangun rumah, menanam dan memanen
padi, syukuran dan walimatul urs dan lain sebagainya pekerjaan atau
perbuatan adat yang teradat ini tidak disalahkan kepada seseorang atau
golongan yang tidak melaksanakannya.
Dalam hal ini di tegaskan pada setiap pemuka masyarakat, pemuka
adat, dan sebagainya untuk betul-betul dapat meneliti dan menyimak atas
semua kejadian yang terdapat dimasyarakat daerahnya masing-masing apabila
sampai pada menghukum supaya dapat memisahkan yang mana adat istiadat,
adat yang diadatkan dan yang mana pula adat yang teradat, sehingga ketelitian
dalam mengkaji hukum adat betul-betul menetapkan suatu masalah kepada
tempat yang benar, dengan demikian terwujudlah ketertiban, kerukunan, dan
keamanan kehidupan di daerah masing-masing. 41
2. Adat Yang Diadatkan
Adat yang diadatkan adalah sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang
didalamnya terlibat banyak orang, itulah yang dikehendaki adat yang
diadatkan dengan falsafah sebagai berikut;
Alah seko dek buek, alah buek dek samo bakeembuh
41
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Maksud kata-kata diatas adalah mengalah seko itu oleh karena dibuat
bersama dan mengalah perbuatan bersama oleh karena sama-sama setuju.
Contoh setiap pernikahan itu beradat, setiap kepercayaan itu berhukum.
Dalam kata tersebut tidak dinyatakan berapa jumlah nilai adat perkawinan
tersebut, yang mutlak adalah setiap perkawinan itu beradat, bukan nilai
jumlah, seumpama di berapa negeri maupun daerah sudah memiliki batasan
sebagai patokan jumlah adat perkawinan yang harus di penuhi. Dari jumlah
tersebut di gariskan oleh nenek mamak pemangku adat, apabila ada
persetujuan antar kedua belah pihak

untuk menambah atau mengurangi

dalam bentuk nilai atau jumlah yang sudah ditentukan oleh adat maka tidaklah
dianggap melanggar oleh adat, karena mereka telah sama-sama setuju. Dalam
adat mengatakan;
Dikit dianduk jadi hutang, banyak dibagi bulih bae
Maksud dari kata-kata diatas adalah walaupun sedikit jika kita
tangguhkan tetap menjadi hutang kita, kemudian apabila kita diberi walaupun
banyak maka itu akan diperoleh dengan Cuma-Cuma. Yang dimasuk kategori
adat yang diadatkan maka setiap yang ingin menikah harus membayar adat.
Bukan jumlah nilainya maupun dalam pembayaran adat perkawinan tersebut,
karena semua itu bermacam-macam tergantung kemampuan atau persetujuan
antar kedua belah pihak, apabila yang diadatkan ini dilanggar tetap salah
menurut adat baik kecil maupun besar.
3. Adat Istiadat
Adat istiadat ialah suatu kebiasaan yang telah dipakai dari nenek
moyang kita terdahulu dan kita setia untuk melaksanakannya sampai
sekarang. Dalam adat dikatakan; adat lamo pusako usang yang diwarisi
dijawat dari nan tuo sebab kholifah dijunjung dari nabi, batiti tereh,
batanggo batu, bacermin gedang nan dak kabua, lantak yang idak goyah,
idak lapuk dek hujan idak lekang dek paneh, kato benar kato mufakat, diasak
layu dianggua mati, salah berhutang, doso bertobat, dengan filsafah sebagai
berikut;
Wajib kato syara’ harus kato adat (wajib kata syara’ harus kata adat)
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Mengerjokan suruh, menghentikan tegah (mengerjakan perintah,
menghentikan mencegah).
Itulah pokok adat istiadat
4. Adat Yang Sebenarnya Adat
Yang dimaksud adat yang sebenarnya adat adalah yang dak lapuk dek
hujan, yang dak lekang dek paneh. Maksudnya adalah adat yang berpedoman
pada Al-Quran dan Hadist Nabi. Yang di sebutkan dengan syara’. Dari
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adat yang sebenarnya adalah adat
bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, karena syara’ mengato adat
memakai.42
Ketiga istilah adat diatas merupakan tolak ukur bagi masyarakat dalam
bertindak, begitu halnya yang terjadi di Desa Dusun Dalam mereka masih
memegang teguh keempat aturan tersebut. Seperti contohnya dalam hal
perkawinan yang mana menjadi pembahasan bagi penulis, sebagaimana yang
sudah di jelaskan pada bab terdahulu tentang pasangan pengantin yang
menunda hidup bersama setelah akad nikah hal tersebut merupakan aturan
adat yang termasuk kedalam jenis adat yang diadatkan.
Penundaan hidup bersama setalah akad nikah adalah pasangan suami
istri yang sudah menikah akan tetapi belum melaksanakan resepsi pernikahan
tidak boleh hidup bersama dalam satu atap dan berhubungan layaknya suami
istri dikarenakan belum diresmikan secara adat atau belum dilaksanakannya
ulur antar. Aturan yang dibuat tersebut termasuk kedalam istilah adat yang
diadatkan artinya suatu pekerjaan atau perbuatan yang melibatkan orang
banyak akan tetapi mereka sama-sama setuju aturan tersebut dilaksanakan.
Adat yang ada di Desa Dusun Dalam, dalam melaksanakan perkawinan
itu ada tingkatan atau tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap yang
melaksanakannya. Salah satunya yaitu ulur antar, sebagaimana yang
diungkapkan oleh salah seorang tokoh adat beliau mengatakan:
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“[U]lur anta tu berasal dari dua suku kato yaitu ulur dan anta ulur
berarti melepaskan dan anta berarti mengantar yang mano pihak yang
jantan melepaskan anaknyo yang dianta oleh sanak saudaro, nenek
mamak, tenganai, lalu disambut oleh pihak yang batino”.43
Dari hasil wawancara diatas dapat difahami bahwa ulur anta terdiri dari
dua suku kata yaitu ulur dan antar yang mana ulur berarti melepaskan dan
antar yang berarti mengantar. Dan adapun pengertian ulur antar secara umum
adalah melepaskan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang
mana diantar oleh sanak saudara, nenek mamak, tuo tenganai atau sesepuh
dari pihak mempelai laki-laki dan diterima oleh sanak saudara nenek mamak,
tuo tenganai atau sesepuh dari pihak perempuan. Ulur antar di Desa Dusun
Dalam sangat diperlukan sebagaimana yang diungkapkan oleh took adat
beliau mengatakan:
“[U] lur antar dalam adat kito ko yo harus dilaksanakan kareno dalam

ulur antar tu banyak arti nyo, yang namo orang asing yang nak masuk
kerumah orang, tentu ado maksud dan tujuannyo, dan jugo ado tata
caronyo, macam tu jugo jiko jantan yang nak masuk kerumah calon
mertuonyo harus ado tata caronyo, bak kato pepatah adat cepat kaki
salah langkah, cepat tangan salah limbay, cepat mulut salah kato,
cepat duduk salah letak. makonyo dalam lek kito di siko ado yang
namonyo ulur antar bia jantan tu tau apo larang pantang di rumah
mertuo bilo lah barumah tango”.44
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkn bahwa dalam
melaksanakan pernikahan harus adanya ulur antar, karena dalam ulur antar
tersebut banyak terdapat kebaikan untuk kedua mempelai demi menegakkan
rumah tangga yang sakinan, mawadah, warohmah. Dan dengan ulur antar
pasangan suami istri tersebut baru bisa dikatakan resmi sebagai suami istri
secara adat.
Hukuman bagi yang melanggar ulur antar yaitu tahutang yang mana
bagi yang melanggar atau meninggalkan ulur anta dalam perkawinan yaitu,
tidak berupa materi atau sebagainya, akan tetapi dia tidak diakui oleh sanak
saudara, nenek mamak, tuo tenganai atau sesepuh tidak mengetahui segala
43
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apapun yang dipermasalahkannya atau mengacuhkannya. Alasan adat
melarang hidup bersama setelah menikah dan berhubungan layaknya suami
istri sebelum ulur antar antara lain:
a.

Agar diakui oleh sebagai orang semendo didalam keluarganya
Yang dimaksud dengan semendo menyemendo adalah status
seseorang dalam pandangan sanak saudara nenek mamak, tuo
tenganai, atau sesepuh beserta masyarakat

umum setelah

perkawinan.
b.

Agar kedua mempelai mengetahui sanak saudara dari kedua belah
pihak

c.

Terdapatnya nasehat perkawinan dari nenek mamak atau sesepuh
dan lembaga adat.45

C. Faktor Ekonomi
Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi,
distribusi, pertukaran, dan kosumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum
atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.
Ekonomi juga dikatakan ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan,
mengedarkan, membagai serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat
sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.
Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan
baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.46
Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis
pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri
adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat
kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja
yang dapat diusahakan.
Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap keluarga adalah
bagaimana dengan penghasilan yang masuk dapat mencukupi segala
kebutuhan keluarga, baik saat sekarang maupun yang akan datang, atau
45
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bagaimana menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran bagi
setiap keluarga hal ini menjadi masalah. Entah karena penghasilan memang
kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak, entah karena
kebutuhannya yang begitu besar.47
Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan
mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita
tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang
yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan
dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang
memerlukan.
Setiap orang harus menggunakan kekuatan dan keterampilan sendiri
untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah
SWT. Sebagai kholifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah
mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan umat. Namun di
tegaskan-Nya bahwa tidak ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya
sendiri. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah SWT memberikan manusia
anugerah yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan guna mewujudkan
kemakmuran dan kesejehteraan.
Agama islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih
pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik. Banyak ayat AlQuran yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha
untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana
dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mulk:

            
  
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.48
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Dari ayat diatas dapat simpulkan bahwa diwajibkan untuk berusaha
memperoleh Rizki

dari Allah, tanpa adanya usaha manusia tidak akan

memperoleh apa yang ia inginkan, karena pada hakekatnya Riski dapat
diperoleh dengan berusama. Pada kasus yang penulis angkat kecenderungan
pasangan pengantin yang menunda hidup bersama salah satunya adalah
faktor ekonomi, karena belum adanya biaya untuk melasanakan resepsi, jadi
penundaan hidup bersama tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada kedua belah pihak untuk mempersiapkan biaya resepsi. Sebagaimana
hasi wawancara penulis bersama tokoh agama beliau mengatakan:
“[M]enunda hidup basamo setalah nikah itu semato-mato kareno
kehendak antaro duo belah pihak kareno belum adonyo biaya untuk lek,
jadi kami selaku tokoh agamo, orang adat, nenek mamak, maupun
pegawai syarak memberi kesempatan dengan mereka untuk mencari
biaya untuk lek”.49
Menunda hidup bersama tidak dilakukan begitu saja oleh pasangan
suami istri akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan mereka menunda
hidup bersama, seperti yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa mereka
menunda hidup bersama salah satunya karena faktor adat. Salain itu faktor
ekonomi juga menjadi penyebab penunandaan hidup bersama tersebut.
Akad nikah yang dilakukan oleh pasangan pengantin akan membuat
mereka bersungguh-sungguh untuk bekerja karena adanya rasa tanggung
jawab yang belum terlaksanakan, jika akad nikah tersebut belum dilaksanakan
dalam artian pasangan tersebut berhubungan tanpa adanya ikatan pernikahan
membuat mereka merasa belum terbebani untuk bekerja secara maksimal
karena merasa belum adanya tanggung jawab yang harus dulakukan, begitu
tutur salah satu masyarakat Desa Dusun Dalam. Hal ini seperti yang telah
diungkapkan oleh salah seorang masyarakat Desa Dusun Dalam beliau
mengatakan:
“[D]usun kito kenapo dibuat kawit dulu baru lek itu supayo jantu tu nak
berusaho dan jugo kalau dio lah kawit dio bisa bapiki kedepannyo
macam mano kareno dio lah meraso punyo tanggung jawab, itu
sebenanyo kenapo orang tuo kito dulu muke kawit dulu baru lek
daripado bamain-bamain be sedangkan dak tau tujuannyo apo kalau dio
49
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lah kawit jadi jantan tu nak berusaho kareno lah meraso punyo
tanggung jawab”.50
Penyebab penundaan hidup bersama setelah manikah di sebabkan
karena faktor ekonomi yaitu belum adanya biaya untuk mengadakan resepsi,
penundaan tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan
untuk memperseiapkan biaya resepsi dan yang terpenting adalah agar laki-laki
tersebut benar-benar mau berusaha karena adanya rasa tanggung jawab.

D. Faktor Asimilasi
Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, memiliki
keanekaragaman yang tidak terkira. Keanekaragaman budaya tersebut
meliputi bahasa, adat istiadat, ekspresi seni, serta berbagai aspek kehidupan
yang lain, seperti tata cara dalam berpakaian dan makanan, kegiatan seni
budaya, kekerabatan, organisasi masyarakat dan lain-lain.
Berbagai jenis ragam budaya ditemukan di seluruh nusantara yang
memiliki makna dan simbol tertentu, bahkan kadang-kadang mengandung
unsur magis yang menjadi ciri khas dari masing-masing penganut kebudayaan
tertentu dan mencapai ratusan jumlahnya.51
Dalam proses asimilasi orang-orang mengindentifikasikan dirinya
dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Jika dua
kelompok manusia mengadakan asimilasi ditandai dengan pengembangan
sikap-sikap yang sama walaupun terkadang bersifat emosional dalam
tujuannya untuk mencapai kesatuan atau paling tidak mencapai integritas
dalam organisasi, pikiran dan tindakan.
Setiap daerah, Negara dan dimanapun masyarakat bermukim yang
terdiri beragam suku bangsa, ras dan golongan pasti akan mengalami yang
namanya pembauran sehingga terjadi suatu perubahan. Bila pada masyarakat
asli atau tempatan maupun pendatang yang mengalaminya, itu semua akan
50
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menimbulkan fenomena golongan mayoritas dan minoritas yang akan
mengalami persentuhan budaya satu dengan lainnya.
Dalam proses asimilasi terjadi peleburan kebudayaan, sehingga pihakpihak atau warga-warga dari dua atau tiga kelompok yang sedang berasimilasi
akan merasakan adanya kebudayaan tunggal yang diarasakan sebagai milik
bersama.
Asimilasi akan benar-benar mengarah kepada lenyapnya perbedaanperbedaan yang ada dan akan digantikan oleh kesamaan faham budayawi, dan
juga akan digantikan oleh kesamaan pikiran, perilaku dan tindakan. Proses
asimilasi akan timbul apabila terdapat perbedaan kebudayaan antar kelompok,
mereka bergaul secara intensif dalam jangka waktu tertentu dan demi
kelangsungan pergaulan sosila, maka masing-masing pihak berusaha
menyesuaikan kebudayaan masing-masing sehingga terjadi proses pembauran
kebudayaan yang melahirkan kebudayaan bersama.
Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan
hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.
Asimilasi tandai oleh usaha untuk mengurangi perbedaan orang atau
kelompok berupa upaya untuk mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan
perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.
Asimilasi juga bisa diartikan sebagai proses penyesuaian sifat-sifat asli
yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar. Sifat-sifat tersebut pada
akhirnya akan membentuk keteraturan sosial, termasuk budaya dan kebiasaan
dikarenakan adanya pembaharuan yang dianggap sesuai.52
Defenisi dan pemaknaan asimilasi itu mencerminkan adanya relasi
antara dua kelompok, dimana satu kelompok sebagai komunitas pribumi yang
biasa dominan dan mayoritas dengan satu kelompok minoritas yang biasanya
merupakan komunitas atau individu pendatang atau migran. Dalam kondisi
seperti ini biasanya kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan
identitas dirinya.
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Melihat dari tinjauan teori diatas, bahwa asimilasi ini kerap terjadi di
tengah masyarakat, baik itu masyarakat jawa, melayu, dan lain sebagainya hal
ini sesuai dengan kebudayaan yang ada di Indonesi yang terdiri dari beragam
suku bangsa sehingga memungkinkan untuk terjadinya asimilasi.
Fenomena asimilasi ini juga terjadi di Desa Dusun Dalam, seperti
contohnya dalam hal pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan dari hasil
observasi penulis di lapangan apabila seorang laki-laki yang bukan
merupakan penduduk asli Desa Dusun Dalam hendak menikah dengan
seorang wanita yang merupakan penduduk asli Desa Dusun Dalam maka lakilaki tersebut harus membayar uang adat, uang adat tersebut bervariasi
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi laki-laki yang
hendak menikahi perempuan jika permepuan tersebut masih penduduk asli
Desa Dusun Dalam dia hanya diwajibkan membayar mahar berupa cincin
emas berjumlah satu mayam, dan hantaran berupa alat mek-up dan lain
sebagainya.53
Uang adat adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada
pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada saat
peberian uang adat tersebut kedua belah pihak bermusyawarah mengenai
berapa jumlah uang adat yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. Dalam adat
istiadat jambi pemberian uang adat ini pada saat prosesi lamaran, lamaran
biasanya di hadiri oleh tuo tenganai dari kedua belah pihak baik pihak lakimaupun pihak perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh
salah seorang tokoh adat beliau mengatakan:
“[U]ang adat itu uang yang wajib di baye oleh jantan yang nak kawit
dengan batino dusun kito uang adat itu jugo berlaku untuk jantan dusun
kito ketiko nyo kawit dengan orang lua dan itu sudah menjadi tradisi di
daerah Bathin VIII ko cuman kalau orang lua itu jiko nyo kawit samo
dusun, dio tetap banye uang adat, kalau orang dusun kito idak pakai
macam itu”.54
Penundaan hidup bersama setelah menikah yang dilakukan oleh
pasangan pengantin merupakan suatu tradisi yang unik yang ada di Desa
53
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Dusun Dalam sebagaimana penulis jelaskan pada bab terdahulu bahwa
pasangan pengantin tersebut belum boleh untuk hidup bersama dan
berhubungan layaknya suami istri sebelum di resmikan secara adat (ulur
antar) dilaksanakan. Akan tetapi hal ini bisa saja berubah dengan adanya
asimilasi yang terjadi di Desa Dusun Dalam, apabila masyarakat lokal yang
hendak menikah dengan masyarakat pendatang penundaan hidup bersama
tersebut jarang dilakukan di karenakan adanya uang adat yang wajib dibayar
oleh masyarakat pendatang apabila hendak menikah dengan masyarakat lokal.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh adat beliau
mengatakan:
[P]ernikahan dari setiap daerah memang kadangnyo dak samo tata
caronyo, yo semuanyo tergantung daerah masing-masing. Di dusun kito
ko macam tu jugo, kalau dalam kato pepatah adat, “adat nak diisi
lembago nak dituang” maksudnyo bilo ado perkaro adat dalam berlek
nak itu mas kawin ataupun uang adat harus di penuhi misalnyo orang
yang bukan dusun kito nak kawin dengan dusun kito harus ada uang
adatnyo kareno itu aturan adat. Makonyo kebanyakan orang dusun kito
bilo dio kawin dengan orang yang bukan orang dusun kito itu dakdo
lagi ditunda kareno biaya resepsi sudah dibantu dengan uang adat.55
Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kebanyakan
masyarakat Desa Dusun Dalam, jika seorang anak perempuannya menikah
dengan orang pendatang maka penundaan hidup bersama tersebut jarang
terjadi karena adanya uang adat yang harus di bayar oleh seorang laki-laki
pendatang sehingga dapat membantu biaya resepsi tersebut. Berdasarkan hasil
observasi penulis dilapangan jika seorang perempuan menikah dengan lakilaki pendatang selain harus membayar uang adat, dia juga harus mempunyai
orang tua angkat yang merupakan penduduk asli dari calon istri. Dalam hal ini
pihak calon istri berhak untuk mencari orang tua angkat untuk calon suami.
Tujuan adanya orang tua angkat untuk calon suami agar calon suami
mempunyai tempat untuk mengadu meskipun jauh dari orang tua
kandungnya. Dan orang tua angkat tersebut harus bertanggup jawab sama
seperti anak kandungnya sendiri.
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BAB IV
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENUNDAAN HIDUP
BERSAMA SETELAH AKAD NIKAH
Kehidupan masyarakat sangat
kebiasaan yang di sebut

berhubungan dengan aturan dan

dengan adat istiadat, seperti yang terjadi di

masyarakat Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten
Sarolangun, yang masih berpegang teguh dengan adat istiadat setempat dalam
melakukan penundaan hidup bersama di kalangan pasangan pengantin baru
diantaranya ada beberapa persepsi tokoh masyarakat:

A. Persepsi Tokoh Adat
Aturan-aturan dan kebiasaan yang ada di masyarakat diatur oleh adat
istiadat setempat dengan kesepakatan bersama. Seperti hal nya fenomena
yang ada di Desa Dusun dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten
Sarolangun mereka melakukan penundaan hidup bersama sebelum resepsi di
laksanakan yang sudah menjadi adat istiadat di desa tersebut. sebagaimana
wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat istiadat setempat di bawah
ini.
Memaparkan argument tentang persepsi penundaan hidup bersama
sebelum melakukan resepsi, salah satu tokoh adat istiadat Desa Dusun Dalam
menyatakan:
“[D]usun ko, yo memang lah lamo adonya orang muek kawit dengan
barelek tu bajarak antaro nikah dengan leknyo kareno pado zaman
nenek moyang kito dulu macamtu sebab orang dulu tu banyak yang
baumo, nak jago padi diumo tentu tiap harinyo dio nak kumo jadi orang
tu susah nak pegi lek, kalu orang susah nak pegi lek yo tentulah susah
lek tu nak di buek sebab lek tu butuh orang banyak karena banyak nak
di kerjo mulai dari muek ladeng muek pentas tentu dak biso di buek
limo enam orang, dan nak hadir nenekmamaknyo tenganainyo baru lah
biso lek tu tajadi”.56
Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penundaan
hidup bersama yang dilakukan oleh pasangan pengantin itu sudah merupakan
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tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu mereka
menganggap bahwa penundaan hidup bersama tersebut dilakukan kerena
alasan-alasan tertentu seperti contohnya, bahwasanya mayoritas penduduk
sejak dahulu mereka bertani menanam padi atau dalam artian berladang, jadi
ketika hendak melaksanakan resepsi tersebut tentunya membutuhkan orang
banyak untuk membantu kegiatan resepsi tersebut jadi ketika pasangan
pengantin melakukan akad nikah pada waktu masyarakat sibuk bertani maka
resepsinya dilakukan setelah musim panen dilakukan. Dan juga setelah
dilakukannya panen padi dapat membantu meringankan biaya resepsi
tersebut. hal ini serupa yang dilakukan oleh pasangan pegantin baru-baru ini
ia merupakan anak dari kepala Desa Dusun Dalam mereka melakukan akad
nikah pada saat masyarakat sedang sibuk bertani akhirnya mereka melakukan
akad nikah terlebih dahulu yaitu pada bulan januari 2019 dan resepsinya pada
bulan April 2019, hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara
masyarakat biasa dan pejabat desa karena hal ini sudah merupakan tradisi.
Wawancara penulis dengan narasumber:
“kenapo orang yang lah nikah dido boleh hidup basamo saumah ?
“Pernyataan argumentasi narasumber:
“[S]ebenanyo itu bukanlah atauran adat, adat dido pernah melarang
nak dio kawin dulu baru lek atau kawin lansung lek, orang yang
kawin dulu baru lek itu karena belum ado biaya untuk lek atau
kareno keadaan masyarakat kito ko kadang yo seperti yang aku kato
tadi ado yang baumo, nah, jadi kenapo adat itu melarang belum
boleh hidup basamo kareno belum sah secaro adat kenapo di
katokan belum sah dalam adat kareno belum adonyo ulu anta, waktu
kawin tu belum ado ulu anta makonyo dikatokan belum sah secaro
adat”.57
Hasil wawancara diatas, bahwa penundaan hidup bersama setelah
akada nikah itu bukan merupakan aturan adat, akan tetapi berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak saja, karena alasan-alasan tertentu salah satu
karena biaya, jadi tokoh adat tersebut memberikan kesempatan kepada kedua
belah pihak untuk mempersiapkan biaya dan juga mengapa mereka belum
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boleh untuk hidup bersama karena belum sah secara adat atau belum
dilaksanakannya ulur anta dan ulur anta tersebut dilaksanakan pada waktu
resepsi pernikahan.

B. Persepsi Toko Agama
Kehidupan masyarakat Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII
Kabupaten Sarolangun yang mayoritas beragama Islam. Dalam menjalankan
kehidupan selalu berpedoman kepada aturan agama yang dianut mereka akan
tetapi mereka juga masih berpegang teguh pada aturan-aturan adat. Hal ini
tidak menjadi pertentangan diantara mereka karena sudah merupakan
kesepakatan bersama. Salah satu tokoh agama di Desa Dusun Dalam
Kecematan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang menjadi narasumber
penulis untuk mendapatkan data, Beliau merupakan seorang ustadz disana
beliau juga membuat kajian rutin pada setiap hari jum’at dan dilaksanakan
setelah sholat jum’at, selain kajian rutin yang dilakukan di Desa Dusun Dalam
beliau juga sering melakukan kajian di luar Desa Dusun Dalam.
Memaparkan argument tentang penundaan hidup bersama setelah akad,
beliau mengatakan bahwa:
“[P]enundaan hidup besamo setalah nikah memang dak ado aturan
dalam agamo kito, itu hanyo di buat-buat oleh masyarakat itu sendiri.
Jiko nyo melakukan penundaan hidup besamo kareno alasan ekonomi,
atau kareno masyarakat lagi sibuk sehinggo dakdo dapat menghadiri
lek orang tu itu sah-sah sajo, tapi bilo nyo melakukan penundaan hidup
besamo kareno supayo nak lek itu mewah itu yang dakdo boleh kareno
lek itu sunah, yang wajib itu akad nikah”.58
Hasil wawancara bersama tokoh agama tersebut bahwa penundaan
hidup bersama setelah akad nikah tidak terdapat dalam aturan agama, akan
tetapi aturan tersebut hanya di buat-buat oleh masyarakat itu sendiri. Jika
penundaan hidup bersama setalah akad nikah dilakukan karena alasan
ekonomi dan kedua belah pihak meminta diberi kesempatan untuk
mempersiapkan biaya resepsi pernikahan maka hal tersebut sah-sah saja,
akan tetapi jika penundaan hidup bersama tersebut dilakukan dengan alasan
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untuk mempersiapkan resepsi yang mewah maka hal tersebut tidak boleh,
karena resepsi merupakan sunah untuk dilakukan.
Masyarakat Desa Dusun Dalam berpandangan bahwa dengan adanya
penundaan hidup bersama setelah akad nikah akan lebih bermakna, karena
selama masa penundaan hidup bersama tersebut akan membuat mereka lebih
matang dalam menjalankan hidup berumah tangga karena pada saat
penundaan hidup bersama tersebut mereka bisa saling mengenal keluarga
masing-masing, hal tersebut tidak menjadi permaslahan karena mereka sudah
sah menjadi suami istri. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh tokoh
agama Desa Dusun Dalam beliau mengatakan:
“[W]alaupun penundaan hidup besamo dakdo dalam ajaran Islam
namun jiko melihat dari yang sudah-sudah bahwo penundaan hidup basamo
bise muek orang tu lebih siap ketiko nyo berumah tanggo anti”.59
Seperti contohnya jika mertua si perempuan mengadakan acara
syukuran maka ia diajak datang kerumah untuk membantu acara tersebut
sekaligus bisa membangun kedekatan diantara mereka. Melihat adanya
dampak-dampak positif yang terjadi selama masa penundaan hidup bersama
setelah akad nikah tersebut maka mayarakat Desa Dusun Dalam tidak
mempersalahkan akan adannya penundaan hidup bersama tersebut.60

C. Persepsi Nenek Mamak
Perkawinan dalam adat istiadat jambi ada beberapa tata cara
pelaksanaannya, yang dalam istilah adat jambi perkawinan yaitu:
Kawin beradat, syarak berhukum
Adat datang, lembago menunggu
Adat naik, lembago datang.
Istilah perkawinan menurut adat istiadat jambi adalah bahwa
pernikahan tidak terlepas dari aturan adat yang mangatur perkawinan tersebut,
dan setiap yang namanya aturan tentu ada sangsinya bagi setiap yang
melanggar.
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Tata cara perkawinan menurut salah satu nenek mamak Desa Dusun
Dalam yang termasuk kedalam adat pegang pakai Desa Dusun Dalam. Adat
pegang pakai adalah adat yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan
disepakati oleh adat dan seluruh masyarakat sehingga adat tersebut dilakukan
didalam masyarakat secara terus menerus. Ada beberapa bentuk perkawinan
adat antara lain:
a. Duduk batunang
Duduk batunang adalah musyawarah yang dilakukan oleh pihak
laki-laki dan pihak perempuan dan dihadiri oleh perangkat-perangkat
desa, nenek mamak dan tenganai dari kedua belah pihak. Didalam
musyawarah tersebut pihak laki-laki memberi tanda berupa barang
yang berbentuk cincin emas sebagai bukti bahwa laki-laki tersebut
benar-benar ingin menikahi perempuan tersebut.
b. Beciri tuo
Tata caranya hamper sama dengan duduk batunang hanya saja
dalam peksanaannya yang berbeda. Pihak laki-laki hanya membawa
kain songket atau barang berharga lainnya.
c. Kawin kambang
Yang dimaksud dengan kawin kambang adalah pelaksanaan
awalnya sama seperti duduk batunang hanya saja kedua belah pihak
sudah menemukan kata sepakat dan ditentukanlah tanggal akad
nikahnya. akan tetapi belum ditentukan hari dan tanggal peresmiannya.
d. Kawin selaju berlek
Kawin selaju berlek adalah lamaran diterima oleh pihak
perempuan, dan kedua belah pihak lansung menetapkan hari, tanggal
perkawinan dan peresmiannya.
Perkawinan yang penulis angkat dalam beberapa tata cara perkawinan
diatas termasuk kedalam istilah kawin kambang yang mana pasangan
penganting melakukan akad nikah terlebih dahulu kemudian mereka baru
melaksanakan peresmian pernikahan. Penundaan hidup bersama setelah akad
nikah yang dilakukan oleh pasangan pengantin merupakan adat pegang pakai
atau adat yang diadatkan, jadi bagi setiap yang melanggar aturan tersebut
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akan tetap dikenakan sangsi. Bagi pasangan pengantin yang melukan
penundaan hidup bersama setelah akad nikah dalam aturan adat belum boleh
hidup bersama dalam satu atap dan melakukan hubungan suami istri maka
akan dikenakan sangsi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang
nenek mamak Desa Dusun Dalam beliau mengatakan:
“[A]adat dalam lek kito ko memang macam-macam, ado yang
batunang dulu, ado yang kawin dulu, ado yang kawin langsung lek, nah
itu boleh-boleh bae, kareno kami selaku nenek mamak yo terserah yang
punyo hajat asalkan tetap dalam aturan kito, jadi jiko nyo nak kawin
dulu baru lek mako nyo belum boleh untuk hidup basamo kareno kalau
nak lek tu harus ado perundingan nenek mamak keduo belah pihak
dulu, jiko nyo hidup besamo tanpa sepengetahuan nenek mamak mako
nyo dado diakui oleh nenem mamak kareno nyo melangkah nenek
mamak”.61
Hasil wawancara penulis bersama salah seorang nenek mamak Desa
Dusun Dalam bahwa pasangan pengantin yang melakukan akad nikah terlebih
dahulu itu boleh-boleh saja, akan tetapi mereka belum boleh untuk hidup
bersama sebelum adanya resepsi, karena saat hendak melakukan resepsi,
nenek mamak kedua belah pehak bermusyawarah terlebih dahulu untuk
menentukan hari dan tanggal resepsi. Akan tetapi bila pasangan pengantin
hidup bersama dalam satu atap maka pasangan tersebut dikenakan sangsi.
Sangsi tersebut tidak berupa barang, materi, atau hukuman yang bersifat
manyakiti fisik seperti hukuman-hukuman pada umumnya akan tetapi mereka
tidak diakui oleh nenek mamak sebagai kemenakan/keponakan mereka,
sehingga apabila terjadi perselisihan antara pasangan tersebut pada kemuadian
hari

maka

nenek

mamak

tidak

mau

bertanggung

jawab

untuk

menyelesaikannya.

D. Persepsi Pegawai Syarak
Penundaan hidup bersama setelah akad nikah berbeda dengan persepsi
penundaan hidup bersama yang dijelaskan oleh pegawai syarak Desa Dusun
Dalam Kecematan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun, bahwa penundaan
hidup bersama setelah akad nikah memanglah tidak baik untuk dilakukan
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karena setelah akad dan sighat taklik diucapakna oleh seorang suami maka
seorang suami maupun istri sudah wajib untuk melakukan kewajibannya
masing-masing terlebih seorang suami, karena dia merupakan kepala
keluarga. Akan tetapi hal tersebut susah untuk dirubah karena sudah menjadi
tradisi yang sudah melekat dikalangan masyarakat. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh salah seorang pegawai syarak beliau merupakan imam
Masjid mengatakan bahwa:
“[M]enurut aturan syarak yo memang dido salah kalau suami istri
untuk hidup basamo kareno nyo lah sah, walaupun sebenenyo dido iluk
jugo dalam tunang lamo-lamo, tapi jugo kami selaku orang syarak dido
bisa nak melangkah orang adat kareno dalam lek kito ko orang adat
jugo penting dan jugo orang tu melakukan penundaan kareno
kesepakatan nyo lah bukan tuntutan dari orang adat cuman orang adat
beri kesempatan dengan orang tu kareno kebanyakan belum adonyo
biaya jadi konsekuensinyo dari orang adat mereka belum boleh untuk
hidup besamo dalam satu umah kareno belum diresmi secara adat”.62
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pasangan pengantin yang
sudah melakukan akad nikah boleh untuk bersama dalam satu atap. Akan
tetapi selain aturan agama juga terdapat aturan adat yang harus dilaksanakan
oleh masyarakat, dan juga penundaan hidup bersama tersebut atas dasar
kehendak dan kesepatan antara kedua belah pihak, jadi mereka selaku
pegawai syara’ juga tidak dapat melarang karena atas keinginan mereka
sendiri hanya saja terdapat konsekuensi dari adat ketika pernikahannya belum
diresmikan secara adat mereka belum boleh untuk hidup bersama dalam satu
atap.
Dalam hukum adat ada adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat
istiadat, dan adat yang sebenarnya adat, larangan hubungan suami istri
sebelum adanya resepsi bukan merupakan adat yang sebenarnnya karena adat
yang sebenarnya adat adalah adat yang bersendi syara’, syara’ bersendi
kitabullah. Jika larangan hubungan suami istri sebelum adanya resepsi
merupakan adat yang sebenarnya adat tentu hal ini bertentangan dengan
hukum Islam, akan tetapi larangan hubungan suami istri setelah akat nikah
merupakan adat yang diadatkan karena hal tersebut atas dasar kehendak
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mereka sendiri dan disepakati oleh semua orang. Sebagaimana yang telah
diungkapkan oleh salah seorang pegawai syarak beliau mengatakan:
“[D]alam adat kito ko ado namonyo adat yang diadatkan, adat yang
teradat, adat istiadat, dan adat yang sebenaranyo adat. Jadi menunda
hidup besamo itu termasuk adat yang diadatkan yaitu adat yang dibuatbuat oleh manusia, kalau manunda hidup besamo itu termasuk kedalam
adat yang sebenarnyo tentulah melanggar hukum agamo kareno adat
yang sebenarnyo adat itu berdasarkan Al-Quran dan Hadist sedangkan
dalam Al-Quran dan hadist itu dakdo aturannyo”.63
Penundaan hidup bersama setelah akad nikah dari hasil wawancara
penulis bersama pegawai syarak, bahwa penundaan hidup bersama tersebut
bukanlah aturan yang dibuat oleh pegawai syarak, tokoh agama, maupun
tokoh adat akan tetapi aturan tersebut hanya dibuat-buat oleh masyarakat itu
sendiri karena berbagai faktor tertentu sehingga pegawai syarak, tokoh agama,
maupun tokoh adat memaklumi hal tersebut.

E. Dampak Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah
1. Dampak Positif
Penundaan hidup bersama setelah akad nikah yang dilakukan oleh
pasangan pengantin jika dilihat dari berbagai faktor diatas, memunculkan
beberapa dampak yaitu dampak positif dan negatif, adapun dampak positif
dari penundaan hidup bersama setelah akad nikah yang dilakukan oleh
pasangan pengantin hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu
pasangan pengantin yang mana ia menunda hidup bersama selama satu bulan
lamanya ia mengatakan:
“[K]ami menunda hidup basamo walaupun memang waktunyo lamo
namun ado baiknyo jugo, kami baduo jadi lebih kenal dengan keluarga
masek-masek beda dengan waktu kami agi baciwek dulu kami agi
malu-malu nak kenal dengan keluarga masek-masek kalau lah kawit tu
senang kami dakdo malu-malu agi kareno kito lah sah walaupun belum
boleh saumah”.64
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Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa penundaan hidup
bersama yang dilakukan oleh pasangan pengantin memberikan dampak
positif terhadap mereka, karena dengan adanya penundaan hidup bersama
yang mereka lakukan membuat mereka lebih leluasa untuk beradaptasi
dengan keluarga masing-masing. Dengan adanya ikatan yang sah tersebut,
juga memberi peluang kepada mereka untuk saling mengenal. Walaupun
pada hakekatnya mereka belum boleh untuk hidup bersama dalam satu rumah
karena belum adanya peresmian secara adat sehingga membuat mereka
bersungguh-sungguh untuk bekerja karena adanya kewajiban yang belum
terpenuhi. Selain itu penundaan hidup bersama yang mereka lakukan
membuat mereka lebih matang dalam mejalani kehidupan berumah tangga.
Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu pasangan pengantin
sebagai berikut:
“[K]ami selaku jantan jiko ado tanggung jaweb yang belum kami buit
itu jadi tantangan untuk kami sehinggo kami jadi sungguh-sungguh untuk
kerjo bia cepat-cepat lek tu dilakukan”.65
Melihat akan adanya dampak-dampak positif dari penundaan hidup
bersama setelah akad nikah tersebut membuat masyarakat Desa Dusun Dalam
masih menerapkan penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut
walaupun seiring berjalannya waktu dan pengatahuan masyarakat semakin
maju sehingga penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut tidak
berjalan begitu lama hanya sampai satu atau dua bulan saja. Berbeda dengan
yang dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu yang mana penundaan
hidup bersama setelah akad nikah tersebut mencapai kurun waktu tujuh bulan
lamanya.66
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2. Dampak Negatif
Penundaan hidup bersama setelah akad nikah juga memberikan dampak
negatif terhadap pasangan pengantin, dengan adanya penundaan hidup
bersama setelah akad nikah tersebut, membuat mereka belum bisa untuk
memenuhi kewajiban masing-masing secara baik karena adanya batasanbatasan yang harus mereka jalani sebelum adanya resepsi pernikahan.
Penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut meskipun sudah
menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Dusun Dalam, akan tetapi
penundaan hidup bersama setelah akad nikah tersebut membuat suami
maupun istri belum dapat menunaikan kewajiban dengan maksimal, sehingga
hak suami maupun istri ada yang dikorbankan dengan adanya larangang
hubungan suami istri meskipun mereka sudah sah dalam pandanngan agama,
karena pada hakekatnya pernikahan adalah akad yang menghalalkan untuk
melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan sehingga
mereka dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan mereka.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pasangan yang menunda
hidup bersama selama tiga bula lamanya, mereka mengatakan:
“[Y]ang dakdo inek kalau dalam tunang tu kito belum bebas nak
ngapo-ngapo, kalau kito pegi baduo lamo-lamo dikato orang padahal
nyo kito lah sah dan jugo kalau dalam tunang tu, kito belum bisa nak
muek lebih dengan pasangan kito”.67
“[P]enundaan hidup basamo sudah kawit tu kadang kami meraso siosio be kami kawit sedangkan kami belum buleh untuk hidup basamo
sedangkan tujuan dari kawit tu yo hidup basamo dan juga kami selaku
jantan ni juga meraso badoso pulak kareno kalau lah kawit kan
kewajiban laki tu berat sedangkan itu belum kami jalani”.68
Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dipahami penundaan hidup
bersama yang mereka lakukan membuat mereka belum bisa untuk
melaksanak kewajiban sepenuhnya dengan baik, baik sebagai seorang suami
maupun istri karena adanya aturan-aturan yang harus mereka jalani.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setalah penulis melakukan pembahasan tentang penundaan hidup
bersama setelah akad nikah di Desa Dusun Dalam Kecematan Bathin VIII
Kabupaten Sarolangun bahwa penundaan tersebut tidak serta merta dilakukan
oleh pasangan pengantin tersebut akan tetapi karena berbagi faktor dan sudah
menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan terkait masalah pokok diantaranya:
1. Penundaan hidup bersama yang terjadi di Desa Dusun Dalam Kecematan
Bathin VIII Kabupaten Sarolangun terjadi karena berbagai faktor, hal ini
disebabkan karena situasi dan kondisi masyarakat setempat sehingga
dalam menentukan suatu perkara harus sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakat sehingga tidak memicu terjadinya konflik di kalangan
masyarakat, adapun faktor penyebab penundaan hidup bersama setelah
akad nikah diantaranya: karena Faktor Sejarah, Faktor Adat, Faktor
Ekonomi, Dan Faktor Asimilasi.
2. Penundaan hidup bersama yang terjadi di Desa Dusun Dalam Kecematan
Bathin VIII Kabupaten Sarolangun menimbulkan berbagai persepsi
dikalangan tokoh masyarakat, yang mana mereka berpandangan bahwa
penundaan hidup bersama setelah akad nikah tidaklah menjadi
permasalahan karena atas dasar keinginan dari kedua belah pihak.
3. Penundaan hidup bersama setelah akad nikah yang terjadi di Desa Dusun
Dalam Kecematan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun memberikan
dampak positif dan negatif terhadap pasangan pengantin. Adapun dampak
pasotif yaitu mereka lebih leluasa untuk saling mengenal antara keluarga
masing-masing dan membuat mereka lebih matang dalam menjalani
kehidupan berumah tangga, adapun dampak negatif yaitu mereka belum
bisa melaksanakan kewajiban secara maksimal baik sebagai seorang suami
maupun istri karena adanya batasan-batasan yang harus mereka jalani.
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B. Saran
Akhirnya, sebagai penutup rangkaian penelitian ini, perlu kiranya
peneliti memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semuanya.
Tentunya tidak lepas dari permasalahan yang ada, saran-saran penulis tersebut
antara lain:
1. Untuk masyarakat
kepada

anak-anak

terutama para orangtua, hendaknya menanamkan
mereka

sebagai

generasi

selanjutnya

untuk

meningkatkan pendidikan, lebih-lebih halnya ilmu agama. Peran seorang
pemuda didalam masyarakat itu sangatlah penting dalam pendidikan dan
pergaulan di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang
luas.
2. Untuk pemangku adat, hendaknya tidak hanya mendalami ilmu adat. Ilmu
agama juga hendaknya dipahami lebih mendalam sehingga adat dan
syari’at bisa berjalan bersama dan tidak terjadi tumpang tindih hukum.
3. Untuk tokoh agama, tetap kumandangkan dakwah Islam, kepada
masyarakat, serta mengajak masyarakat, pemangku adat serta pejabat
Desa untuk duduk bersama atau bermusyawarah dan mengkaji bersama
lagi akan hukum adat dalam perkawinan sehingga filasafah “adat bersendi
syarak, dan syarak bersendi kita kitabullah” benar-benar teraplikasikan
didalam masyarakat.
4. Untuk nenek mamak, dalam menetap suatu aturan-aturan hendaklah
mempertimbangkan terlebih dahulu apakah aturan tersebut benar-benar
akan berdampak baik terhadap masyarakat sehingga tidak terjadi
perselisihan diantara masyarakat.
5. Untuk pegawai syarak, hendaklah saling bekerja sama antara tokoh
agama, tokoh adat, mapun nenek mamak dalam menetapkan suatu hukum,
dan

mempertimbangkan

kembali

apakah

aturan-aturan

tersebut

bertentangan dengan hukum agama atau tidak, sehingga tidak terjadi
kesalah pahaman didalam masyarakat.
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C. Kata Penutup
Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
karena atas rahmat, karunia dan izinnya lah skripsi ini dapat penulis
selesaikan. Kendati cukup banyak rintangan, namun dengan rahmatnya dapat
terlaksana dengan baik dan lancar.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan atau
pemikiran, suku kata, pembahasan yang menurut penulis bukanlah suatu hal
yang sengaja, akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan
penulis.
Kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat
bermamfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jambi, 04 April 2019

Masturoh
Ub.150107
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