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“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-Ruum, Ayat 21)
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ABSTRAK
A.YANI, NIM: SHK.162092 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran
dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten
Bungo”.Skripsi ini dilator belakangi dengan adanya realita yang terjadi didalam
masyarakat bahwa dalam tinjauan tradisi ini. Penulis melihat kejanggalankejanggalan yang tidak sesuai dengan hukum Islam diantara kejanggalan didalam
pelaksanaan tersebut yaitu tradisi ini dirasakan banyak masyarakat memberatkan
seorang yang akan melakukan pernikahan hal ini disebabkanya uang hantaran
kawin, selain itu tradisi ini menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk
menikah diakibatkan tidak terpenuhinya permintaan tersebut sehingga pernikahan
dibatalkan. Didalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat
lapangan yang berlokasi di Desa Sungai Telang Kec. Bathin III Ulu Kab.
Bungo.dengan menggunakan observasi,wawancara dan data kualitatif yang
berasal dari observasi dan wawancara. Dengan menggunakan observasi,
wawancara. Setelah mengkaji dan memahami dari hasil tinjauan hukum Islam
Terhadap Uang Hantaran di Desa Sungai Telang Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo.
Dapat dipahami bahwasanya uang hantaran kawin hanyalah sebagai pemberian
dalam perkawinan saja untuk membantu pernikahan (Walimatulurs‟sy). Oleh
karena itu berdasarkan realita tersebut, penulis dapat ambil kesimpulan bahwa
tradisi penetapan uang hantaran nikah ini hukumnya makruh, namun apabila
sampai menyebabkan seseorang itu melakukan perzinaan maka tradisi permintaan
uang hantaran nikah yang sifatnya mengikat yang telah ditetapkan jumlahnya,
sehingga berakibat dibatalkannya suatu pernikahan jika tidak dipenuhi permintaan
itu sebagaimana mestinya. Akhirnya penulis dapat simpulkan, apabila seseorang
ingin menerapkan tradisi ini dalam pernikahan boleh saja dengan syarat tidak
adanya penetapan jumlah uang hantaran nikah tersebut dari dana sukarelaan
antara kedua belah pihak serta tidak merugikan dan memberatkan satu sama
lainnya. Disamping itu juga pihak laki-lakiperlujuga memperhatikan unsur kafaah
dalam pernuikahan sebagai bahan pertimbangan sebelum menikah agar tercipta
keluarga harmonis di kemudian hari.
Kata Kunci : Adat Hantaran Dalam Masyarat Sungai Telang
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PERSEMBAHAN
Senantiasa sembah sujud serta puji syukurku kepada Allah SWT yang
menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Kasih sayang serta
cinta yang begitu besar yang telah memberikanku kesehatan, kekuatan, serta
semangat pantang menyerah yang memberkatiku ilmu pengetahuan yang
beranfaat. Atas kurnia serta keudahan yang telah engkau berikan dan akhirnya
tugas akhir ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu saya limpahkan
kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Saya mengucapkan terimaksih yang tidak pernah habis kepada alaikat
yang luar biasa dalam hidupku Ibunda dan Ayahanda yang telah berkorban
tenaga dan pikiran. Dan terkadang aku tersandung dan terjatuh, namun
keyakinan tidak pernah rapuh berkat doa dan usaha dari Ibunda dan Ayahanda.
Kini study ku telah selesai berkat doa dan restumu dan hidupku, besar harapan
anakmu ini menjadi kebanggaan. Wahai Ibundaku Ibu Nuryas dan Bapak
Rahman yang telah menanti keberhasilanku, doamu membuatku seangat. Kasih
sayangmu menjadikan aku tegar menjadikan aku persembahkan karya kecil ku ini
sebagai bukti cinta dan kasih sayangku kepada Ibunda tercinta yang telah
bersusah payah demi tercapainya cita-cita dan keberhasilanku.
Sekuntum doa untuk semua guruku yang telah ikhlas memberikan ilmunya,
tulus dan selalu menuntun muridnya demi mencapai cita-cita yang diinginkan.
Terutama untuk Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI terimakasih banyak saya
ucapkan kepada Ibu yang rela menyisipkan waktu kepada mahasiswamu yang
satu ini dalam menuntun dan membimbingku dari awal pembuatan proposal
sampai akhir skripsi. Kebaikan ibu tidak akan pernah saya lupakan semoga
kebaikan Ibu dibalas oleh sang Maha Penyayang Allah SWT. Untuk keluargaku
tercinta Nenek, ilmu yang tidak pernah putus dalam memberi semangat yang
luarbiasa untuk cucumu dan juga selalu manasehati di jalan yang benar.
Sebait harapan untukadikku tersayang Eli Munauwaroh dan kakak Indra
Sasmita saya ucapkan terima kasih karena telah menjaga ibunda kita tercinta
selama saya belajar dibangku perkuliyahan. Semoga Adik dan Abang menjadi
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adik dan Abang yang soleha dan bisa membuat Ibu kita bangga dan tersenyum
dengan prestasi kita, serta jangan pernah mengecewakan ayah dan ibunda.
Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada sahabat dan
keluargaku Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 dan
sahabat-sahabatku di posko 31 Gelombang III Tahun 2019. Terkhusus untuk
sahabat terdekatku Sekaligus Keluarga Besarku La-Pasma Ukty dan Akhy, Yeses
Karnando,S.Ag Fahrizal,S.Sos, Rusly,S.Sos, Paisal Ihsan,S.Pd, Andri
Sulaiman,S.Pd, Nur Halim S.Pd A,rnindio Maulidika,S.pd, Miftah Nurchairil,SH,
M.Yunus Febrian,SH, Yaser Arafat,SH, Ahlun Naza,SH dan semua sahabatku
yang tidak bisa sya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak yang telah
mengisi hari-hari ku dengan canda tawa dan senyum terindah kalian semua.
Selalu menemaniku dalam keadaan suka dan duka. Memberi motivasi, semangat,
dan mendengar semua keluhan hidupku hingga memberi solusi disetiap masalah
yang menimpa diriku. Tanpamu wahai sahabat, aku takkan pernah berarti dan
tanpamu aku bukan siapa. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan
dapat mebanggakan orang tua serta bertemu kembali suatu saat nanti. Aku juga
berharap hubungan kita selalu terjalin walau dipisahkan oleh jarak dan waktu.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakann pedoman tranliterasi
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari
1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A.

B.

C.

Konsonan Tunggal
Huruf Nama
Huruf Latin
Arab
Alif
Tidak dilambangkan
ا
Ba´
B
ة
Ta´
T
ت
Sa´
Ṡ
ث
Jim
J
ج
Ha´
Ḥ
ح
Dal
D
د
Źal
Ż
ذ
Ra´
R
ر
Zai
Z
ز
Sin
S
س
Syin
SY
ش
Sád
Ṣ
ص
Dad
Ḍ
ض
Ta´
Ṭ
ط
Za´
Ẓ
ظ
Ain
´
ع
Gain
G
غ
Fa
F
ف
Qāf
Q
ق
Kāf
K
ك
Lam
L
ل
Mim
M
م
Nun
N
ى
Wawu
W
و
Ha´
H
ٍ
Hamzah
'
ء
Ya´
Y
ى

Keterangan
Tidak dilambangkan
Be
Te
Es (dengan titik di atas)
Je
Ha (dengan titik di bawah)
De
Zat (dengan titik di atas)
Er
Zet
Es
Es dan Ye
Es (dengan titik di bawah)
De (dengan titik di bawah)
Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik di atas
Ge
Ef
Qi
Ka
El
Em
En
We
Ha
Apostrof
Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap
Ditulis
Muta„adiddah
هتعد دّة
Ditulis
„Iddah
عدّة
Ta„ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan tulis h
Ditulis
Hikmah
حكوة
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Ditulis
„illah
علة
Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang
sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat,dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
Ditulis
Karamatul al-auliya‟
كر هة األ و ليب ء
Bila ta’ marbutha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis t

ز كبة الفطر
D.

E.

F.

G.

Vokal Pendek
َ
َ
َ
Vokal Panjang
Fathah alif
جب هلية
Fathah ya‟ mati
يسعي
Kasrah ya‟ mati
كرين
Dammah wawu mati
فروض
Vokal Rangkap
Fathah alif
بيٌكن
Fathah wawu mati
قول

Ditulis

Ditulis
Ditulis
Ditulis

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

Zakatul fitri

A
I
U

Ā
Jāhiliyyah
Ā
yas‟ā
Ĭ
Karĭm
Ũ
Furũd

Ai
Bainakum
Au
Qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan
Apostrof
Ditulis
A‟antum
ااًتن
Ditulis
U‟iddat
اعد ت
Ditulis
La‟in syakartum
لئي شكرتن
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KATA PENGANTAR

بسى هللا انز حًٍ انز حٍى
ٍٍ ٔنصال ة ٔانسال و عهى اشزف اال َبٍاء ٔانًزسه.ٌانحًد هلل انذي اَزل قزاٌ خهق االَساٌ ٔعهًّ بٍا
 اشٓد اٌ ال انّ اال هللا.ٌٍ سٍد َا دمحم ٔعهى انّ ٔصحبّ ٔانتا بعٍٍ نٓى باحسا ٌ انى ٌٕيد
ّٔاشٓد اٌ شٍد َا دمحما عبدِ ٔرسٕ ن
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan sholawat
serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi
ini yang berjudut “ Tinjauah Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam
Tradisi Desa Sungai telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.”
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan
ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata
satu (SI) Pada fakultas sayariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan
semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan
ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggaan dan
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
ribuan terimakasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof.Dr.H.Su‟aidi ,MA,Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.

xi

2. Bapak Dr. Sayuti Una,S.Ag,.MH Dekan Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
3. Bapah Agus Salim,S.Th.I,.MA,.M.IR,.Ph.D Selaku Wakil Dekan I Bidang
Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr.Ruslan Abdul Gani, SH,.MH Selaku Wakil Dekan II Bidang
Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH,.M.Hum Selaku Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Mustiah,RH,.S.Ag.,M.Sy Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Irsadunas Noveri, SH,.MH Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Ibu Dr.Rahmi Hidayati,S.Ag.,M.HI Selaku Pembimbing I dan Bapak Elvi
Alfian, A.SH.,MH Selaku pembimbing II
9. Bapak /Ibu Dosen Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10.Bapak/Ibu Kariawan dan Karyawati Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Di samping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan layaknya karya tulis ilmiyah, oleh karena itu diharapkan kepada
semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun
demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan
atas semua kesalahan dalam skripsi ini dan kepada sesama masnusian penulis
mohon maaf. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa
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yang kita lakukan hari ini menjadi nilai positif untuk melakukan perubahan yang
lebih baik kedepannya untuk menuju ridho Allah SWT. Amin.

Jambi,

2020

Penulis

A.YANI
NIM: SHK.162092
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Tradisi masyarakat di Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu
Kabupaten Bungo, setiap pernikahan identik dengan uang hantaran dari
calon mempelai pria kerumah mempelai wanita uang hantaran ini sudah
menjadi syarat (wajib dalam melaksanakan perkawinan adat Desa Sungai
Telang Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo). 1Sebagaimana yang di ungkapkan
Duya selaku kepala adat Desa Sungai Telang:
Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya di tempat kami ini ada
yang namanya pemberian uang hantaran ataupun uang adat dari mempelai
pria kepada mempelai wanita dimana pemberian uang adat ini merupakan
suatu kewajiban bagi mempelai pria terhadap mempelai wanita pemberian
uang adat ini belum termasuk mahar.2
Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwadalam perkawinan
adat Sungai Telang mempelai pria harus memenuhi uang adat yang telah
ditentukan selain mas kawin yang diserahkan lansung oleh pihak keluarga
calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Uang hantaran ini
dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak mempelai pria. Tradisi
uang hantaran ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria
yang telah diminta oleh calon mempelai wanita. Sehingga mempelai

1
2

http://id.m.wikapedia.org/wiki/Jambi/.Diakses 14 Februari 2018 2:58pm
Wawancara dengan Duya. Kepala Adat Sungai Telang,Kec. Bathin III Ulu,27 Maret 2019
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priaharus berusaha memenuhi uang hantaran tersebut, tidak banyak dari
para mempelai pria yang dengan mudahnya melang sungkan pernikahan.3
Sebelum

adanya

pernikahan meminang adalah pendahuluan

perkawinan tetapi bukan akad nikah kadang-kadang orang yang meminang
memberikan hadiah-hadiah sebagai penguat ikatan untuk memperkokoh
hubungan baru antara peminang dengan pinangannya, secara etimologi
mahar juga berarti maskawin sedangkan pengertian mahar menurut ilmu
fikih adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai
ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan cinta kasih sayang kepada
istri.
Kita harus memenuhi bahwa meminang hanyalah janji untuk
mengadakan perkawinan tetapi bukan akad yang mempunyai kekuatan
hukum, memenuhi janji untuk menikah adalah kewajiban bagi kedua belah
pihak yang berjanji, agama tidak menetapkan hukuman tertentu bagi
pelanggarnya tetapi melanggar janji adalah tercela,

Islam sangat

memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan
memberihak kepadanya di antaranya hak untuk menerima mahar, mahar
yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan wanita lainnya
ataupun siapapun walaupun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh
menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri
kecuali ridha kerelaan istrinya.

3

Slamet Abidin Dan Aminudin, Fikh Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.52.
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Dalam pandangan agama Islam pernikahan dianggap sebagai ibadah
jejak sunah nabi Muhammad SAW, sekalipun pernikahan ini sudah
ditetapkan Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam dan Siti Hawa
maka menikah merupakan suatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata
untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama
untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agamayang
memuliakan manusia di atas makhluk lainnya, dan dalam hukum Islam lakilaki yang meminang boleh melihat perempuan pinangannya untuk melihat
kecantikannya agar lebih merangsangya untuk menikah karena pernikahan
itu ibadah yang menyempurnakan agama.4
Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo
yang memiliki tradisi uang hantaran, uang hantaran ini diluar mas kawin
yang disebutkan secara terang-terangan saat calon mempelai pria melamar
calon mempelai wanita, ketetapan uang hantaran ini di minta calon
mempelai wanita menjadi tradisi masyarakat di desa Sungai Telang,
keluarga mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit
sedangkan dalam mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin
wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas.5
Didalam Islam, tidak adanya pemberian uang hantaran tetapi Islam
juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran karena tidak
bertentangan dengan ajaran Islam. Hal inilah yang sering di sebut sebagai
adat. Rujukan boleh dilakukan keatas Surah An-Nisa pada Ayat 4:
4
5

H.S.H Al Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani 2002), hlm.33-37
Beni Ahmad Saebani, fikh munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 107.
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ً سافَ ُكهُُِٕ ٍَُِْْأ ً َّي ِزٌْأ
َ ٍْ ع
ً ش ًْءٍ ِ ّي ُُّْ ََ ْف
َ صدُقَتِ ِٓ ٍَّ َِ ْحهَتً فَأ ٌِْ ِطبٍَْ نَ ُك ْى
َ َُِّٔ َءاتُٕان
َ سآ َء
Artinya: “berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita ( yang kamu nikahi)
sebagai

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu dari sebagian dari mas kawin itu dengan
senang hati. Makan lah (terimalah atau ambillah)pemberian itu(sebagai
makanan)yang sedap lagi baik akibatnya”.6
Berdasarkan temuan awal peneliti menemukan di lapangan. Saat
wawancara dengan calon pengantin mempelai pria yang bernama Jamilus, ia
mengatakan bahwa sebelum hendak melaksanakan proses perkawinan di
daerah kami, adanya uang hantaran dari pihak laki-laki untuk pihak
perempuan, uang hantaran kisaran Rp.30,000,000-50,000,000 dimana uang
tersebut digunakan untuk keperluan calon pengantin perempuan. Dalam
menentukan uang hantaran tersebut adanya pertemuan keluarga antara pihak
mempelai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan musyawarah dan
mufakat dalam memutuskan jumlah uang hantaran sesuai kemampuan
mempelai laki-laki.Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan
diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai masalah
uang hantaranperkawinan untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa
Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo”.. 7
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B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang penulis ceritakan di atas, maka
muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini
sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penetapan uang hantaran di Desa Sungai Telang
Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo?
2. Apa dampak positif dan negatif penetapan uang hantaran di Desa Sungai
Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap uang hantaran.?

C.

Batasan Masalah
Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika
penulisan skripsi ini, sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka
penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, sehingga tidak keluar
dari topik pembahasan. Penelitian ini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III
Ulu Kabupaten Bungo.

D.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui proses penetapan uang hantaran di Desa Sungai
Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.
b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif uang hantaran di Desa
Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.
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c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tehadap uang hantaran di
Desa Sungai Telang Kenamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Akademis
1) Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan
kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Sungai
Telang Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, mengenai
uang hantaran.
2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk
mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu
pengetahuan khususnya studi Hukum Keluarga Islam.8
3) Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan sarjana
strata 1 (S1) pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
b. Kegunaan Praktis
1) Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak
pihak terutama bagi alim ulama, pemangku adat, dan masyarakat
pada umumnya di Desa Sungai Telang, Kecamatan Bathin III Ulu
Kabupaten Bungo.
2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap
tentang tinjauan hukun Islam terhadap uang hantaran dalam tradisi
Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.
8

Tihami dan Sohari Shaharani, Fikh Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,
2010), hlm.6-7
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E.

Kerangka Teoritis dan Konseptual
Penelitian ini terdapat dua kerangka yang digunakan yaitu kerangka
teoritis dan kerangka konseptual, berikut adalah penjelasannya:
1. Kerangka Teoritis
Merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak
tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilainilai, pranata sosial, peristiwa, perilaku manusia, dan teori-teori umum yang
muncul dari variabel penelitian.9
a. Teori Kaidah Ushul Fikh
االصم فً االشٍاء االبا حت حتى ىدل اند نٍم عهى انتحزٌى
Artinya:“Hukum asal dari sesuatu adalah boleh (mubah) sampai ada dalil
yang melarangnya.10
Teori menggunakan kaedah ushul fikh merupakan dzari‟ah (jalan)
dalam mengeluarkan hukum-hukum syara‟ yang bersifat praktis. Kaedah ini
berkaitan dalam hukum segala sesuatu yang didiamkan yaitu tidak ada dalil
yang membolehkannya ataupun yang mengharamkannya. Lafaz ()االشٍاء
dalam kaedah ini, sekalipun disebut secara mutlak akan tetapi maksud
sebenarnya

adalah di

taqyid dengan segala

sesuatu

yang tidak

membahayakan. Kaidah yang berlaku secera terus-menerus dalam syari‟at
adalah bahwa sesuatu yang didiamkan oleh syara‟ tidak membahayakan dari
segala sesuatu. Menurut pngertian bahasa,  االصم انشًءdalam kaidah tersebut
adalah “sesuatu yang paling mendasar dan asas yang melekat pada dasarnya.
9

Zainuddin Ali, Metode penelitian hukum (Jakarta: Sinar Grafiak, 2009), hlm. 86-87
Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziaz Muhammad Azzam, Qowa‟id Fiqhiyah,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 5.
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“artinya “telah tetap dan kuat dasar seuatu.”dalam komunikasi sehari-hari,
ashl (dasar) segala sesuatu adalah apa yang keberadaan sesuatu tersebut
yang disandarkan padanya.
Ayah adalah Ashl, اصهتّ تاء صٍالmaksudnya “menjadikan asal yang
tetap sehingga terbentuk pengertian dari kaidah di atas bahwa “prinsip dasar
segala sesuatu adalah boleh/mubah.”
Adapun ibadah sendiri menurut bahasanya berarti menunjukan dan
mengungkapkan. Contoh kalimat

ِ باح بسزartinya, “ia mengungkapkan

rahasianya. “Mubah juga dapat berarti pembebasan dan izin. Ibadah
menurut para teoritis hukum Islam (Ushuliyyun) diambil dari makna suatu
ungkapan  ابحتك انشًءyang berarti kuhalalkannya untuk mu dan kubebaskan
engkau padanya. Mereka mendefenisikan Ibadah dalam pengertian alternasi
antara melakukan sesuatu dan meninggalkannya. Sedangkan Mubah mereka
defenisikan sebagai perkara yang dipersilakan oleh Asy-Syari sehingga
masuk dalam wilayah yang di maafkan.11
انعادة يحكًت
Artinya : “adat kebiasaan dapat menjadi hukum.12
انثابت بهعزف ثابت بدنٍم شزعى
Artinya : “yang berlaku berdasarkan urf‟ (seperti) berlaku berdasarkan
dalil syara”13
انثابت بهعزف كا انثابت بانُص

11

Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qowa‟id Fiqhiyah,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 73.
12
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 213.
13
Hasbi Umar. Filsafat Hukum Islam Kontemporer, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 96.
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Artinya : “yang berlaku berdasarkan urf‟ seperti berlaku berdasarkannash”
b. Teori Living Law
Teori yang didasarkan pada kerangka teori hukum sebagai
proyek. Teori hukum sebagai proyok adalah suatu pengambaran bahwa
hukum itu harus dinamis. Hukum yang demikian merupakan sesuatu
yang harus diwujudkan untuk mencapai keadilan dan legetimitas menuju
ke hukum yang optimal, yang berorientasi pada nilai-nilai dan asas-asas
hukum sebagai ukuran untuk praktik hukum.14
c. Teori Pragmatisme
Teori ini memberikan pengertian bahwa suatu proposisi yang
dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila dinyatakan berlaku,
berfaedah dan memuaskan. Sesuatu yang dinyatakan apabila dapat
dibuktikan hasilnya dan akibat-akibatnya. Contoh, agama dinyatakan
benar bukan hanya karena tuhan ada dan disembah oleh penganutnya,
tetapi agama itu dianggap benar apabila mempunyai dampak positif
bagi

kehidupan

masyarakat pada umunya dan terlebih bagi

pemeluknya.15
2. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep
khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah
yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka
konseptual dalam pengertian ini adalah sebagai berikut.
14
15

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakatra : Sinar grafika, 2009), hlm. 79-87
Hasbi Umar, Filsafat Hukum Islam,...., hlm. 43.
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a. Tinjauan
Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang
dilakukan secara sistematis, dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal
dari kata tinjau yang berarti melihat, menjeguk, memeriksa, meneliti
untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil
dari kata meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki atau
mempelajari).
b. Hukum Islam
Islam adalah Agama Allah yang mengajarkan tentang pokokpokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan
menegaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh
umat manusia dan mengajak mereka untuk melakukannya.
Hukum Islam yang terdiri dari rangkaian kata “hukum”, dan
”Islam” secara tegas tidak terdapat dalam Al-Qur‟an. Kata “hukum” baik
dalam bentuk ma‟rifah maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam AlQur‟an,

namun

tidak

satupun

dari

ayat-ayat

tersebut

yang

mengungkapkan rangkaian kata “hukum Islam”. Yang biasa digunakan
adalah syariat Islam atau hukum syar‟i. Dalam Al-Qur‟an menggunakan
istilah syariah dalam arti al-din (agama), dengan pengertian jalan yang
telah ditetapkan Tuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya kata
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tersebut di artikan dengan cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan
ketentuan Allah.16
Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Karena
keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi
pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.
Didalam kehidupan keluarga tersebut hak-hak dan kewajiban diantara
masing-masing anggota keluarga tersebut.
Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap
kehidupan berkeluarga agar tujuan dari perkawinan dalam membentuk
keluarga

yang

sakina,

mawaddah,

warahmah.

Sakinah

artinya

terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai, mawaddah artinya
penuh dengan rasa cinta, sedangkan rahmah artinya kasih sayang.
Demikian pula dengan kehidupan suami istri. Baik istri maupun
suami mempunyai hak dan kewajiban diantara kehidupannya yang harus
dipenuhi sebagai wujud dari tanggung jawab dalam kehidupan berumah
tangga. Masing-masing suami dan istri mempunyai tanggung jawab dan
hak yang sama dalam hidup berumah tangga kedua-duanya mempunyai
kewajiban dan hak bersama-sama dalam waktu yang sama pula, karena
susungguhnya Allah SWT menjawab nafkahnya, tempat tinggal,
menerima kenikmatan dengannya, dan yang telah menjadi kebiasaan
dalam pernikahan.

16

23

Ali Yusuf As-Subki, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.
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c. Adat
Menurut Ensiklopedi Indonesia, adat juga disebut „urf atau
sesuatu yang dikenal, diketahuidan diulang-ulang serta menjadi
kebiasaan di dalam masyarakat. Adat merupakan salah satu
penjelmaan dari pada jiwa satu bangsa. Maka setiap bangsa di dunia
ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang
lainnya tidak sama. Justru oleh karena itu ketidaksamaan ini lah kita
mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang
memberikan identitas kepada bangsa. Di Indonesia, adat yang dimiliki
oleh daerah-daerah berbeda, meskipun dasar sifatnya sama, satu yaitu
Indonesia.17
Pengertian adat dan „urf mempunyai peranan yang cukup
signifikan. Kedua bahasa tersebut berasal dari bahasa Arab yang di
adopsi kedalam bahasa indonesia yang baku. Kata „urf yang berarti
sesuatu yang dikenal/diketahui.18
Sedangkan kata adat berasal dari kata „ad yang mempunyai
derivasi kata al-adah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang
(kebiasaan) dalam pengertian lain „urf adalah segala sesuatu yang
sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau
tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan
meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan
menurut syara‟ „urf tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual
17

Sulchan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya : Amanah, 1995), hlm.211
Eko A. Meinarno, dkk, Manusia Dalam Kebudayaan dan Masyarakat, (Jakarta : Salemba
Humanika, 2011), hlm. 90.
18
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beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak
mengucapkan sighat. Untuk „urf yang bersifat ucapan atau perkataan,
misalnya saling pengertian al-walad, yang lafaz tersebut mutlak
berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.
d. Konsep Uang Hantaran
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, uang hantaran ataupun
hantaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai pria
kepada calon mertuauntuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain
disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin pria
kepada calon mertua.
Pada dasarnya uang hantaran nikah ini merupakan tradisi
masyarakat yang telah di bangun sejak zaman dahulu nenek moyang
masyarakat setempat. Seperti yang berlaku di desa Sungai Telang
Kabupaten Bungo ini. Mereka mengartikan sebagai pemberian yang
diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita pada saat sebelum
terjadinya akad nikah atau pernikahan, baik itu dalam bentuk
uang,emas maupun dalam bentuk pakaian serta perlengkapan lainnya.
Hantaran nikah atau sering disebut seserahan atau anteran
tukon (suku jawa), uang hantaran/belanja (suku melayu), merupakan
simbol persembahan seorang pria kepada wanita yang ingin di nikahi.
Besarnya pun beragam, perapa sesuai dengan permintaan dari pihak
wanita. Ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria
yang telah ditetapkan oleh calon mertuanya, sehingga dengan adanya
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tradisi tersebut mempelai pria harus berusaha memenuhi uang
hantaran walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu
akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu
menyumbang demi berlansungnya pernikahan antara pria dan wanita.
Tidak

banyak

dari

mempelai

pria

yang dengan

mudahnya

melansungkan pernikahan ada sebagian dari mereka yang harus
bekerja

terlebih

dahulu

beberapa

tahun

sampai

ia

mampu

mengumpulkan uang tersebut.
Istilah uang hantaran (melayu) merupakan pembayaran
perkawinan yang sesungguhnya tidak ada lagi hubunganya dengan
fungsi jujur dalam artian sebenarnya, pada dasarnya hanyalah
pemberian mas kawin saja.
F.

Tinjaun Pustaka
Tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui
persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian
yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang
penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiyah yang ada
hubungannya dengan penelitian ini.Ada beberapa karya ilmiyah berupa
skripsi yang penulis jadikan sebagai sumber kajian pustaka sebagai berikut:
Pertama skripsi yang ditulis oleh Suryan, mahasiswa fakultas syariah
tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhdap Hantaran
Kawin di Desa Kasang Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”. Skripsi ini
membahas tentang tradisi menjadi penyebab terjadinya seseorang untuk
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menikah diakibatkan tidak terpenuhnya permintaan tersebut sehingga
pernikahan dibatalkan.
Kedua skripsi yang ditulis oleh saudari Fatin Najwa Binti
Kamaruddin, mahasiswi fakultas syariah dan hukum tahun 2018 yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Uang Hantaran
Menurut Adat Perkawinan di Daerah Taping, Perak, Malaysia yang
membahas tentang apakah yang menjadi dasar penetapan uang hantaran
menurut adat perkawinan di daerah Taping, Perak, Malaysia dan bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan uang hantaran tersebut.
Ketiga skripsi yang ditulis oleh Khairunnas, mahasiswa fakultas
syariah dan ilmu hukum tahun 2012 yang berjudul “Hantaran Perkawinan
Dalam Peminangan Secara AdatRepak di Tinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Remak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)” yang
membahas tentang bagaimana prosesi peminangan adat RempakKecamatan
Sabak Auh, bagaimana aturan belanja dalam peminangan dalam adat
Rempak di Desa Rempak Kabupaten Siak, Bagaimana prosesi hantaran
belanja dalam peminangan adat Rempak dalam persepektif Hukum Islam.
Keempat skripsi yang dibuat oleh Luthfan Ali, mahasiswa fakultas
syariah dan hukum tahun 2017 yang berjudul “Tradisi Hantaran
Perkawinan Dalam Adat Masyarakat Jambi(Studi Kasus Di Desa Batu
Kecamatan Jujuhan Ilir)” yang membahas tentang bagaimana proses
terjadinya tradisi pemberian barang hantaran sebagai syarat perkawinan di
Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, dan bagaimana
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tinjaan hukum Islam terhadap pemberian hantaran di Desa Pulau Batu
Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo.

BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam
pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode
diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.
Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan
untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan
sistematis untuk mewujudkan kebenaran.19
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan berbagai bahan dan
data yang diperlukan, mengandung kebenaran yang objektif, dan harus relevan
dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga penulisanskripsi ini memiliki
kualifikasi sebagai sistem tulisan yang proposional. Penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:

A.

Tempat dan waktu penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Desa Sungai Telang Kecamatan
Bathin

III

Ulu,

Kabupaten

Bungo,

Provinsi

Jambi.

Dengan

pertimbangan bahwa tempat lokasi tersebut dapat memperoleh data
yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

19

Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.
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2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada Tangga 16Agustus Sampai 16
Nopember 2019 di Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu
Kabupaten Bungo.
B.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan
pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat
kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena
mengenai apa yang dialami subjek penelitian. 20 ide penting dari jenis
penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk
mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.
Ada dua sebab terjadinya penelitian lapangan yaitu, pertama
untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak jadi teori ini dites
kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing dilakukan dengan
mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut, sebab
kedua untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya
suatu teori yang baru di temukan sesudah penelitian lapangan.21

20

Irkhamiyati, Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta dalam
Membangun Perpustakaan Digital,”Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol.13, No.
1, (Juni 2017), hlm. 41.
21
Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sasrodiharjo. Metode Penelitian Sosial
(Edisi Revisi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif tipe pendekatan yuridis-impiris yaitu pendekatan dengan
melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. penelitian ini
bersifat, deskriptif, dan analisis.22 Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk
mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis lebih dalam mengenai prak
tek terhadap pemberian uang hantaran pada masyarakat Sungai Telang
dan tinjauan dari hukum Islam.23
C.

Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh
secara lansung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau
keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.
Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data-data tentang
proses terjadinya permintaan uang hantaran dalam lamaran blah pihak
perempuan ditinjau dari hukum Islam.
b. Data Skunder
Data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak
langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara

22

Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, “Jurnal Rechts Vinding BPHN. Vol. 1 No.1, (Januari-April 2012),
hlm. 19
23
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung
: Alfabeta, 2017) , hlm. 71.
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mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena
sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. 24
2. Sumber Data
Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan
sekunder, data primer terdiri dari:
a. Al-Qur‟an dan Hadits
b. Kaedah Ushul Fiqh
c. Wawancara dengan lembaga Adat Desa Sungai Telang.
d. Wawancara dengan masyarakat Umum Sungai Telang.
Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam
buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai
penunjang atau pendukung data primer.
D.

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif yang
utama di gunakan adalah orang peneliti itu sendiri. Dalam hal ini peneliti
tidak bisa di gunakan atau digantikan oleh orang lain yang melakukan
penelitiannya. Jadi penelitian terjun lansung dengan menggunakan alat-alat
pengumpulan data seperti.25

24

Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Pres dan
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm. 34-35
25
Sugiono, Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2016).hlm. 137
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1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti
mencatat informasi sebagai mana peneliti saksikan selama dalam
penelitian. Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu
lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti
akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan
data kembali. Dan oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi di
sebut data primer. Melalui observasi dimaksud, maka penulis
mengadakan suatu pengamatan langsung di Desa Sungai Telang Kec.
Bathin III Ulu mengenai pemberian uang hantaran.
2. Wawancara
Wawancara

digunakan

sebagai

teknik

pengumpulan

data

apabilapeneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit atau kecil.
Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk
mendapatkan informasi secara langsung. Sesuai fungsinya wawancara di
gunakan untuk mengkontruksi mengenai kejadian, orang, organisasi,
motivasi, tuntutan, dan lain-lain. Peneliti akan mewawancarai beberapa
nara sumber yang ada di seko lembago adat di Desa Sungai Telang, yang
meliputi apa saja tujuan dari pemberian uang hantaran sebagai syarat sah
perkawinan menurut tradisi adat. Teknik wawancara yang akan
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digunakan adalah wawancara dengan kerangka pertanyaan maupun
wawancara informal.26
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa
dokumen–dokumen, catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar atau
majalah notulen dan sebagainya. 27
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang
tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan dan foto. Sifat
utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi
peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di
waktu silam.
E.

Teknis Analisis Data
Dalam mengenalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data
versi Miles dan huberman sebagai berikut:
1. Reduksi data (Data reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera
dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak
perlu. Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai proses

26

http://www.kelasindonesia,com/2015/05/pengertiandan-jenis-jenis-dan-metodewawancara.html?m=1 ,Akses 20 Juli 2016.
27
Juliansyah noor, Metode penelitian, (Jakarta : kencana prenada Media group, 2011), hlm.
141
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pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,
dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamankan
menggolongkan, mengkategorisasikan,mengarahkan, membuang data
yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga
akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian

data

atau

data

display

adalah

pendiskripsian

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinanadanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat
juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang
guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan
mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan diakhir
penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan
melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran
kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu
dilaksanakan.
F.

Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri
dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan
tersendiri tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang di peroleh
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setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab pertama,berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai
latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, keranga teori, dan tinjauan pustaka.
Bab kedua, berisi tentang metode penelitian yang membahas
mengenai lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan
sumber data, isntrumen pengumpulan data, teknis analisis data, sistematika
penulisan, dan jadwal penelitian.
Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang
membahas mengenai historis atau sejarah desa Sungai Telang, aspek
geografis, aspek demografis, aspek ekonomi dan aspek pemerintahan.
Bab keempat, berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang
membahas mengenai tentang pemberian uang hantaran pada masyarakat
Desa Sungai Telang, serta tinjauan dari perspektif hukum Islam mengenai
pemberian uang hantaran.
Bab kelima, berisi tentang penutup yang menguat kesimpulan dan
juga disertai dengan saran.
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G.

Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini maka
menyusun jadwal sebagai berikut:
Tabel I
Jadwal Penelitian
Tahun 2019-2020

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

X

x

1

1

1

1

2

2

Januari

4.

2

Desemb

3.

1

Novem

2.

1
x

Agustus

Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Penunjukan
Dosen
Pembimbing
Keluar
Jadwal
Sminar
Ujian Sminar
Proposal
Pengesahan
Judul
Surat Izin
Riset
Pengumpulan
Data
Pengelolaan
dan Analisis
Data
Bimbingan
dan
Perbaikan
Skripsi
Agenda dan
Ujian Skripsi
Perbaikan
penjilidan

Juli

1.

April

Kegiatan

Maret

Februar
ii

No

1

x

x

x
x
x
x

x

X

x
x

x

x
X

2

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Kondisi Umum Dusun Sungai Telang
Sejarah terbentuknya Dusun Sungai Telang di mulai dari kedatangan
Datuk Gagah dan Puti Trui mato dari pagaruyung.kedatangan Datuk Gagah
dan rombongannya ini di mulai dari Hiang Kerinci. Setelah melalui
perjalanan yang cukup jauh kemudian rombongan ini sampai di Sungai
Sebiyang.kemudian kelompok ini melanjutkan perjalanan menggiliri Batang
Bungo mencari tempat yang Datar untuk melakukan pertanian dan menetap.
Dan terus melakukan perjalanan dengan mengiliri Batang Bungo dan
kemudian bertemu dengan Orang-Orang yang berasal dari dataran rendah
Jambi kemudian Tinggal dan membangun kelompok bersama dan melakukan
hubungan perkawinan.sampai sekarang dialek bahasa Sungai Telang lebih di
pengaruhi bahasa Kerinci.28
Sungai Telang merupakan nama dari sebuah anak Sungai yang
bermuara kebatang Bungo.Telang atau Talang dalam dialek bahasa setempat
adalah nama tumbuhan sejenis Bambu.konon pada masa lalu ada seorang
nenek moyang keturunan Datuk Gagah mendulang Emas di batang
Bungo.karena sesuatu hal,butir-butir Emas yang di peroleh tidak di bawa
pulang,melainkan di simpan di dalam seruas Bambu Talang dan sembuyikan
di tepi anak sungai. Setelah nenek tersebut meninggal anak keturunannya

28

Kantor Desa Sungai Telang , Historis Dan Geografis Desa Sungai Telang, 19 November

2014
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27

berusaha mencari untuk mendapatkan emas tersebut akan tetapi upaya
tersebut tidak pernah berhasil.29
Pada masa kekuasaan Marga ,wilayah Sungai Telang di pimpin oleh
Rioyang berkedudukan di Sungai Telang dengan Wilayah Kampung
Baru.tetapi sejak UU Nomor 5/1979 bentuk Marga di rubah menjadi Desa
sebagai unit Administrasi Pemerintahan terkecil.Hal ini menimbulkan
perubahan mendasar terhadap keberadaan Marga dan peran Rio.kemudian
melalui perda No.9 tahun 2007 yang merubah sebutan Kepala Desa menjadi
Rio.dan Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.Dusun Sungai
Telang kembali di Perintah oleh Rio.
Tahun

Peristiwa Baik

Kejadian
2011

Peristiwa
Buruk

Datang lagi mahasiswa dari AKBID
Amanah Bungo di Dusun Sungai Telang
untuk membantu masyarakat mengadakan
kegiatan antara lain : -Pembuatan
Budidaya Toga di 3 Kampung,dan
sosialisasi kesehatan

2012

Dapat nya Program PDPM Untuk Saluran
PLTMH,dan Jalan Rabat Beton dari
PNPM di Kampung Marigeh

2013

Dapatnya Program PDPM untuk Jalan
Rabat Beton di Kampung Baru Sepanjang

29

Peraturan Dusun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun (RPJMDus)
tahun 2015. Hml 16

28

430m dan pembagunan BOX CULVER 4
Unit

dari

PNPM,juga

Pembangunan

Turab Bronjong 2 lokasi Di Kampung
Baru dan Sungai Telang dari Dinas PU
Provinsi.
2014

Dapatnya Program Pembangunan Pagar

-

SDN 91/II Sungai Telang,Pembangunan
sarana Air Bersih di Trans SP 1dari
PNPM,Pembangunan Jalan Rabat Beton
dari PDPM,Pembangunan Masjid Dari
ADD,pembangunan Pengerasan jalan di
Dua Unit Pemukiman Transmigrasi.

B.Demografi
1.Keadaan Fisik/Geografis Dusun Sungai Telang
a. Batas wilayah
o Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kec Tanah Tumbuh

o Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Dusun Buat

o Sebelah Barat

: Berbatasan dengan TNKS

o Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Dusun Timbolasi

b. Luas Wilayah
Luas wilayah

: 12.101 Ha

Tanah sawah

: 85 Ha

Tanah perkarangan

: 132 Ha
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Tanah Perkebunan

: 3.600 Ha

Lainnya

: 8.284 Ha

c. Keadaan Topografi Dusun
Secara

umum

keadaan topografi

Dusun Sungai

Telangadalah

merupakan daerah Perbukitan dan dataran.untuk perbukitan merupakan kebun
karet campur,belukar dan hutan dan pemukiman Transmigrasi,sedangkan
persawahan merupakan lokasi persawahan dan pemukiman.30
2. Iklim
Iklim Dusun Sungai Telang sebagaimana Dusun-Dusun lain di Wilayah
Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai
pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Dusun Sungai Telang
Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. 31
3. Keadaan Sosial Penduduk
a. Jumlah Penduduk per jiwa :
Tabel II

30
31

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

990

1.031

2.021 Jiwa

Ibid hlm 21.
Ibid hlm 22

30

b. Tingkat Kesejahteraan Masayarakat : (dalam KK/Jiwa)
Tabel III
Kaya

Sedang

Kurang Mampu

15 %

25 %

65 %

c. Tingkat Pendidikan
Tabel IV
Tdk Tamat SD

SD

SMP

SLTA

Sarjana

30 %

40 %

15 %

10 %

5%

d. Mata Pencaharian
Karena

Dusun

makasebagian besar

Sungai

Telangmerupakan

Dusun

Pertanian,

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani,

selengkapnya sebagai berikut.32
Tabel V

32

PETANI

PEDAGANG

PNS

BURUH

422 KK

28 KK

8 KK

46 KK

Ibid hlm 32

31

e. Pola Penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah di Dusun Sungai Telang sebagian besar
diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah
kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.33
f. Pemilikan Ternak
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Dusun Sungai
Telang adalah sebagai berikut :34
Tabel VI
AYAM/ITIK

KAMBING

SAPI

KERBAU

LAINLAIN

952

180

23

63

15

g. Sarana dan Prasarana Dusun
Kondisi sarana dan prasarana umum Dusun Sungai Telang secaragaris
besar adalah sebgai berikut :

33
34

Ibid hlm 36.
IbiD hlm 37.

Lap.sepak bola

Masjid/Musholla

Lap. Bola Volly

Irigasi

Jalan Dusun

Jalan Kec.

Jalan Kab.

Polindes/ pustu

SD / TK

Balai Dusun

Tabel VII

32

3

5

12

1

KM

1

5

3 KM

4

11

1

C.Keadaan Ekonomi Penduduk
1. Mata Pencaharian
Karena Dusun Sungai Telang merupakan Dusun Pertanian, maka
sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.35
Tabel VIII
Usia Produktif

646 Jiwa

Usia Non Produktif

475 Jiwa

2. Pola penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah di Dusun Sungai Telang sebagian besar
diperuntukan untuk Perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah kering
yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainya. Sedangkan
kebutuhan Pupuk masyarakat : (dalam ton/thn)36
Tabel IX
Lahan Basah

Lahan Kering

35 ton/thn

25 ton/thn

3. Pemilik Ternak
35

Wawancara Dengan Rio Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo 3
November 2019
36
Ibid hlm 38.

33

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Dusun Sungai Telang
berjumlah kurang lebih 1,233 ekor terdiri dari sapi,Kerbau, kambing dan
unggas.37
D. Kondisi Pemerintahan Dusun
1. Pembagian Wilayah Dusun
Tabel X

37

Dusun

Kampung

RT Khusus UPT Transmirasi

1

5

8

Wawancara Dengan Sekretaris Dusun , Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo 3
November 2019
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STRUKTUR PEMERINTAHAN
DUSUN SUNGAI TELANG KECAMATAN BATHIN III ULU
KABUPATEN BUNGO

PJ.RIO
FAJARIYAH ,S.IP
NIP:19750909 200906 2001
APARIS

MUKLIS

M.SHOFWAN

KASI PEMERINTAHAN

AHMAD YUZAR
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Penetapan Uang Hantaran
Uang hantaran merupakan praktek berdasarkan adat yang telah lama
diamalkan oleh masyarakat melayu di Indonesia, hampir bisa dikatakan tidak ada
perkawinan yang terjadi tanpa uang hantaran. Menurut Kamus Dewan uang
hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri untuk
kebutuhan perkawinan. Ia juga dikenal dengan istilah belanja hangus. Hantaran
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari perkataan “antaran” yang
bermaksud uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua.
Pada zaman dahulu “antaran” diartikan oleh masyarakat hindu sebagai penjualan
gadis kepada laki-laki. Sedangkan pada masa sekarang
“antaran”mempunyai beragam makna, termasuk kedalamnya hadiah
perkawinan untuk calon istri.38
Pada dasarnya uang hantaran nikah ini merupakan tradisi masyarakat
yang telah dibangun sejak zaman dahulu oleh nenek moyang masyarakat
setempat, seperti yang berlaku di Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu
Kabupaten Bungo, walaupundi desa-desa atau tempat daerah lain banyak juga
melakukan hal serupa, akan tetapi proses pelaksanaannya dan juga kata-kata atau
pantun sebelum memulai pemberian hantran yang membedakan, biasanya
masyarakat Sungai Telang sebelum memberikan hantaran ada penyampaian katakata dengan berbalas pantun antara nenek mamak kedua calon mempelai .
38

Jurnal penetapan uang hantaran menurut adat perkawinan Malaysia. 2018 .Hlm .16

35

36

Pemberian uang hantaran sudah menjadi bagian yang umum dalam rangkaian
pernikahan dalam masyarakat Sungai Telang hantaran merupakan simbolis dari
pihak mempelai laki-laki sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak keluarga
terutama orang tua calon pengantin wanita. Sejarah dimulainya tradisi ini pun
masih belum diketahui sejak kapan. Tidak ada tulisan yang menjelaskan asal
muasal tradisi ini dimulai, diperkirakan sebelum agama Islam masuk keindonesia.
Tradisi ini dimulai oleh nenek moyang terdahulu. Setelah agama Islam masuk pun
tradisi atau prosesi simbolis ini masih dipertahankan karena menyimpan nilai
yang luhur dan moral tanggungjawab yang tinggi dalam mengaruhi bahterah
rumah tangga kedepannya, itulah kenapa tradisi hantaran ini masih dipertahankan.
Masyarakat Sungai Telang mengartikan hantaran sebagai suatu
pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki pada saat sebelum terjadinya akad
nikah atau pernikahan pemberian hantaran menjadi salah satu bagian penting
dalam rangkaian upacara pernikahan. Hantaran merupakan simbol tanggung
jawab pihak keluarga terutama orang tua calon pengantin perempuan, karena
peran orang tua wanita dalam menghargai anak agar dilepas tangan tanpa yang
bisa sepenuhnya bertanggung jawab. Adapun dilaksanakannya tradisi pemberian
uang hantaran biasanya satu minggu sebelum akad pernikahan, biasanya
pemberian hantaran dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah dilangsungkan.
Adapun bentuk dari hantaran itu ialah berupa uang, emas perhiasan, pakean,
makanan, buah-buahan atau perlengkapan lainnya. Barang hantaran tidak mesti
seperti diatas, akan tetapi sesuai kesepakatan kedua calon mempelai. Intinya ialah
barang hantaran biasanya yang bisa dipakai calon pengantin perempuan.
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Masyarakat Desa Sungai Telang memang kaya akan adat atau tradisi-tradisi.
Tradisi yang ada di Desa Sungai Telang, tidak hanya saat kematian, acara
keagamaan, dan kehidupan sehari-hari saja, akan tetapi yang menuju pada
terjadinya suatu pernikahan seperti pemberian hantaran.
Proses hantaran pada awalnya iring-iringan dari pihak laki-laki
memasuki rumah pihak wanita yang diiringi dengan barang hantaran belanja yang
telah ditetapkan kedua calon mempelai sebelumnya dengan dibawa oleh dayangdayang atau gading-gading dari pihak laki-laki.39
Adapun bentuk dari hantaran tersebut ialah berupa, uang, emas perhiasan
, pakean,makanan dan buah-buahan. Ada juga sejumlah uang yang sebelumnya
telah ditetapkan sebagai nominal jumlah uang hantaran dan semuanya dikemas
dalam bentuk wadah yang unik dan menarik. Barang hantaran tidak mesti seperti
diatas. Akan tetapi sesuai kesepakatan kedua calon mempelai. Intinya ialah,
barang hantaran biasanya barang yang bisa dipakaei oleh calon pengantin
perempuan dan adapun barang yang akan dijadikan barang hantaran biasanya atas
kesepakatan kedua belah pihak dari laki-laki maupun perempuan dan terkadang
hanya pihak laki-laki saja yang menentukan barang hantaran yang akan diberikan,
tergantung kesepakatan ninik mamak antar kedua belah pihak calon mempelai
(utusan perwakilan dari kedua mempelai). Namun yang sering terjadi kesepakatan
antara kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan.
Setelah barang hantaran ditetapkan, kemudian kedua calon mempelai
laki-laki dan perempuan menentukan tanggal ataupun hari untuk melakukan
39

Aspahani ,(Calon pengantin laki-laki) wawan cara , Desa Sungai Telang Kecamatan Bathi
III Ulu , 7 November 2019
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pemberian hantaran tersebut. Setelah pemberian hantaran telah ditetapkan oleh
kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, barulah memasuki proses-proses
pemberian hantaran ialah dengan memasuki rumah pihak wanita, rombongan dari
pihak laki-laki dipersilahkan duduk. Dan utusan dari pihak laki-laki mulai
menyampaikan beberapa bait pantun terlebih dahulu yang kemudian akan dibalas
oleh utusan dari pihak perempuan sebagai kata pengantar dan pantun ini
diucapkan sebelum acara pemberian hantaran dimulai.
B. Dampak Positif dan Negatif Terhadap Penetapan Uang Hantaran di
Desa Sungai Telang.
Adapun mengenai dampak positif dan negatif uang hantaran terhadap
laki-laki dan perempuan ialah sebagai berikut:40
1. Dampak positif
Adapun yang menjadi dampak positif dari tradisi pemberian uang
hantaran pernikahan ini adalah:
1. Membantu ekonomi keluarga
Dengan adanya tradisi pemberian uang hantaran nikah ini disatu sisi
sangat membantu sebagian ekonomi keluarga perempuan terutama bagi
keluarga yang ekonominya menengah kebawah, meskipun bagi pihak lakilaki merupakan beban yang harus dibayarkan. Hal ini dilihat dari
kegunaan dan alokasi dari pemberian uang hantaran tersebut yang
sebagian besar dipergunakan untuk biaya pesta dan kebutuhan-kebutuhan
pribadi wanita. Ini memang sangat menjadi masalah jika sampai uang
40

2019

Wawancara dengan Indra (Masyarakat Sungai Telang) Desa Sungai Telang , 19 Oktober
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hantaran tersebut tidak diberikan. Sehingga pelaksanaan pesta (walimatul
„ursy) tidak bisa dilakukan sebagaimana yang diinginkan begitu juga
dengan biaya pemenuhan kebutuhan pribadi wanita, baik itu untuk
membeli perhiasan, pakean

dan lain sebagainya sehingga dengan

pemberian uang hantaran tersebut pihak wanitapun merasa terbantu karena
bisa membantu biaya pernikahannya. 41
2. Menambah Motivasi Pihak Laki-laki Untuk Giat dan Rajin Bekerja
Dengan adanya tradisi pemberian uang hantaran yang berlaku di
Desa Sungai Telang ini hendaknya menambah motivasi pihak laki-laki
untuk giat dan rajin untuk bekerja. Hal ini disebabkan, apabila seorang
laki-laki yang ingin menikah tetapi tidak memiliki penghasilan ekonomi
yang cukup maka tidak akan pernah bisa untuk memenuhi perintaan uang
hantaran tersebut, jika tidak sanggup maka akibatnya menunda menikah
sehingga mau tidak mau ia harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang
untuk memenuhi permintaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh
Jamilus yang pernah terlibat pemberian uang hantaran bahwasanya ia
harus bekerja keras mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan terutama
pemenuhan permintaan uang hantaran tersebut.

41

Wawancara Dengan Suhada (Toko Pemuda Sungai Telang) Desa Sungai Telang, 19
Oktober 2019

40

3. Mendidik Kebiasaan Hidup Menabung dan Hemat
Dengan adanya tradisi pemberian uang hantaran ini melatih dan
mendidik untuk menjadi pribadi yang suka menabung dan hemat, karena
hanya seseorang yang memiliki materi yang cukup lah yang bisa
memenuhi permintaan tersebut. Sehingga bagi mereka yang kurang
mampu tentu tidak bisa memenuhi tanpa menabung dan berhemat, seperti
yang dialami oleh Ikhsan Al-mubarak dan Nur Aima, Ikhsan Al-mubarak
merasa dari keluarga kurang mampu berusaha agar bisa menikah ia bekerja
dan menabung supaya bisa memenuhi permintaan dari keluarga Nur Aima
tersebut.42
2.

Dampak Negatif
Disamping dampak positif, tradisi ini juga memiliki dampak negatif
diantaranya sebagai berikut:
1. Pernikahan di Batalkan
Adanya tradisi penetapan pemberian uang hantaran nikah ini
menyebabkan jika seseorang telah sepakat untuk meminang calon istrinya
ia wajib membayar atas permintaan uang hantaran nikah yang dimintakan
kepadanya, apabila ia tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut
makan akibatnya pernikahan tersebut di batalkan.43 Seperti kasus yang di
alami oleh Hanafi dan Nuraini yang dimintai uang hantaran sebesar
Rp.20.000.000, oleh orang tua Nuraini. Begitu juga yang terjadi pada
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Nawawi yang di mintai uang hantaran nikah sebesar Rp. 10.000.000, oleh
orang tua dari Maimunah.
2. Pernikahan ditunda
Pernikahan akan ditunda apabila seseorang yang akan dimintai uang
hantaran oleh calon mertuanya pada saat itu tidak bisa menyediakan
sejumlah uang atau hantaran tersebut, sehingga mereka memberi
kesempatan untuk menyediakan uang hantaran terlebih dahulu sampai bisa
memenuhinya sehingga pernikahan di tunda, apabila ia mampu
memenuhinya maka pernikahan akan dilaksanakan. Seperti yang terjadi
pada Saiful Anwar yang akan menikah dengan Nur Aisyah. Pada waktu itu
calon mertuanya menetapkan uang hantaran sebesar Rp 15.000.000 (Lima
Belas Juta Rupiah) sedangkan Saiful Anwar baru memiliki uang sebesar
Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) maka pernikahan di tunda sampai
terpenuhi semuanya.44
3. Pihak Laki-laki menjual barang berharga
Tradisi pemberian uang hantaran menjadikan seseorang yang akan
menikah harus mempunyai persiapan yang benar-benar mapan, mapan
bukan hanya batin saja tetapi juga lahirnya. Dalam artian apabila
seseorang mampu batinnya tetapi lahirnya tidak mampu untuk memenuhi
maka tidak akan bisa ia menikah, sehingga tidak jarang mereka harus
menjual barang berharga yang dimilikinya untuk memenuhi permintaan
tersebut. Baik itu berupa emas/perhiasan, motor dan lain sebagainya.
44
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Seperti yang dilakukan oleh Fiqri Ramadhan yang menjual perhiasan
ibunya untuk memenuhi uang hantaran dari mertuanya sebesar
Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada awalnya dia sepakat dengan
uang hantaran sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) tetapi karena
adanya permintaan tambahan lagi maka ia terpaksa menjual perhiasan
ibunya.45
4. Pihak Laki-laki Meminjam Kepada Orang Lain
Meminjam kepada orang lain juga salah satu cara agar bisa
memenuhi permintaan uang hantaran. Dengan berhutang ini mereka bisa
permintaan

tersebut

mengembalikannya,

meskipun
sehingga

setelah
akibatnya

menikah
akan

mereka

harus

mempengaruhi

keharmonisan keluarganya karena harus mengembalikan pinjaman
tersebut. Seperti yang dialami oleh Almujahidin yang hendak menikahi
Kurmala Sari, Almujahidin berusaha memenuhi permintaan dari orang tua
Kurmala Sari tersebut dengan cara meminjam uang kepada salah satu
saudaranya yang suka meminjam uang akhirnya setelah pernikahan
Almujahidin harus membayar pinjaman tersebut dengan cara hasil dari
amplop undangan yang di dapat dari resepsi pernikahannya.46
5.Memilih Kawin Lari
Kawin lari juga akan terjadi apabila seorang laki-laki dengan
seorang perempuan sudah saling mencintai namun terhalang masalah uang
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hantaran yang dimintak calon mertuanya yang tidak sanggup dipenuhinya.
Mereka memilih kawin lari demi bersatunya hubungan mereka
dipernikahan. Sehingga sering terjadi nikah siri agar hubungan mereka
direstui. Seperti yang terjadi pada pasangan Ulil Oma dengan Cik Lus.
Mereka memilih kawin lari ke Kampung Baru akibat permintaan uang
hantaran sebesar Rp. 20.000.000.begitujuga yang terjadi pada pasangan
Anwar dan Ririn yang lebih memilih kawin lari.
6. Hamil Diluar Nikah
Bagi mereka yang sudah saling mencintai yang terhalang uang
hantaran nikah selain kawin lari, mereka juga terpaksa hamil diluar nikah
dengan alasan agar hubungan mereka tetap terjadi sebab dengan hamil
lebih dahulu mau tidak mau orang tua akan menikahkannya tanpa
memikirkan uang hantaran nikah terlebih dahulu. Hal ini biasanya
dilakukan bagi mereka yang kurang mengetahui ilmu agama tanpa berpikir
panjang akibat yang ditimbulkannya. Seperti yang dilakukan oleh. Heri
dengan Agustina.47
7. Pihak Laki-laki Menggadai Barang Berharga
Bagi mereka yang ingin menikah tetapi hanya memiliki bantang
berharga satu-satunya untuk memenuhi uang hantaran nikah maka mereka
menggadai barang tersebut agar bisa memenuhi permintaan tersebut.
Akibatnya ini akan menjadi masalah baru setelah pernikahan karena mereka
harus mengembalikan gadaian tersebut seperti kasus yang dialami oleh
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Rahmad yang menggadaikan kebun milik keluarganya untuk memenuhi
permintaan

uang

hantaran

nikah

dari

orang

tua

Handa

Yani.Sedangkankebun tersebut milik bersama. Akhirnya timbul masalah
baru yakni sengketa dengan saudaranya mengenai kebun tersebut.48
C.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran
Perkawinan merupakan sunatullah yang umumdan berlaku pada
semua makhluknya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan
ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. 49 Sebagai jalan bagi
makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Sedangkan
menurut imam syafi‟I pengertian perkawinan adalah suatu akad yang
dengannya yang menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita,
dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut
bahasa artinya membentuk keluarga dan lawan jenis melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh.50
Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan hewan dan
manusia, dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan
nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan
secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut agama, makna
nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan
terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul

48

Shofwan (Sekdus), wawancara, Sungai Telan: 6 November 2019
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Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Suatu UndangUndang No I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2014), hlm 2.
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(pernyataan penerima dari pihak laki-laki). Selain itu nikah juga bisa
diartikan sebagai bersetubuh.
Adapun menurut syarak : nikah adalah akad serah terima antara lakilaki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama
lainnyadan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah
serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli Fikih berkata zauwwaj atau nikah
adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata nikah
atau tazwij. Dalam undang-undang No I tahun 1974 bab I pasal I disebutkan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha
esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara
keseluruhannya aspeknya dalam katanikah atau tazwij dan merupakan
ucapan seremonial yang sakral.51
Setiap mahluk diciptakan berpasang-pasangan begitu pula dengan
manusia jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata
cara dan peraturan tertentu tidak demikian pada manusia. Pada manusia
terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih
pasangan dan untuk hidup bersama pasangan.Baik itu peraturan agama,
adat-istiadat, ataupun sosial kemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah
dalam Al-qur‟an Q.S An-Nisa ayat (4): 1. 52

51
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Artinya:
“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan

istrinya:

dan

dari

pada

keduanya

Allah

memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah

kepada

Allah

yang

dengan

(mempergunakan)

hubungan silaturahmi.Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi mu.”
Dalam peraturan agama pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam
penyelenggaraan

pernikahan

tersebut,

namun

adat-istiadat

yang

membedakan dalam penyelenggaraan pernikahan tersebut. Setiap tempat
dan suku mempunyai cara tersendiri dalam menyelenggarakan upacara
pernikahan tersebut. Seperti yang berlaku di Desa Sungai Telang
Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo ini, pada masyarakat ini
dikenal dengan uang hantaran nikah yang dijadikan sebelum terjadinya
pernikahan.53
Dalam ajaran Islam masalah pemberian suami dalam perkawinan
disebut dengan mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami
kepada perempuan yang akan hendak dinikahi, dalam berupa materi
maupun nonmateri. 54 Dalam bahasa Arab mas kawin disebut al-mahr,anniblah al-faridhah, ash-sbadah dan an-nikah. Para ulama telah bersepakat
53

Cahyadi Takariawa,Di Jalan Dakwah Aku Menikah,(Surakarta: Era Intermedia,2005),

hlm. 8.
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Ibid.,
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bahwa mahar adalah suatu hal yang disyari‟atkan namun menyebutkan
mahar bukan merupakan syarat dalam akad nikah. Seandainya akad nikah
dilaksanakan tanpa menyebutkan mahar maka nikahnya tetap sah dan sang
suami tetap harus berkewajiban memberikan mahar kepada istri. Dalam
Islam penentuan mahar, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah
pihak

dan juga

kesederhanaan

penentuan

dan

besaran mahar ini

kemudahan

yang

berdasarkan

dianjurkan

oleh

asas
ajaran

Islam.Begitujuga hantaran disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan
suami, sementara itu dalam pelaksanaan uang hantaran nikah ini.Penetapan
jumlah uang hantaran nikah menjadi domain bagi orang tua mempelai
wanita tanpa memandang dari kesanggupan laki-laki.
Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang
wanita dengan memberi hak kepadanya diantranya adalah hak untuk
menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh suami kepada
calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat
dekat dengannya orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakan
meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan risa kerelaan si istri.
Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas
persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan
ikhlas.Imam Syafi‟i mengatakan bahwa mahar adalah suatu yang wajib
diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk menguasai
seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya tanpa
paksaan dan tipu maslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka

48

boleh diterima dan tidak disalahkan, akan tetapi jika istri dalam memberikan
maharnya kerena malu atau takut maka tidak halal menerimanya. 55
Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik
mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah
wajib.Apabila dikaitkan dengan tradisi uang hantaran nikah dalam masalah
kemampuan seorang untuk memberikan uang hantaran nikah, maka seorang
yang belum mampu memberikan uang hantaran nikah yang telah ditetapkan
jumlahnya tersebut maka belum diwajibkan untuk menikah selama tidak
menghawatirkan keteguhan dirinya.Karena kemampuan pemberian uang
hantaran nikah juga termasuk mampu dalam arti biaya pernikahan, setelah
melakukan penelitian terhadap pelaksanaan dan dampak dari uang hantaran
ini

penulis

menganggap

bahwa

bertentangan

dengan

hukum

Islam.Sedangkan mahar yang kedudukannya sebagai syarat sahnya nikah
yang jelas disyaratkan dalam Islam tidak dipaksakan berapa jumlah yang
harus diberikan oleh calon suami.Didalam Islam pergaulan sebagai suamiistri sebelum nikah sangat dilarang dan lebih dikenal dengan zina. Larangan
ini Allah jelaskan didalam Al-Qur‟an, Q.Sal-Isra‟ (17): 32


Artinya :
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”56
55
56
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Setelah penelitian terhadap pelaksanaan dan dampak dari
penetapan uang hantaran kawin ini, penulis menganggap bahwa pelaksanaan
dan dampak dari penetapan uang hantaran ini, banyak yang bertentangan
dengan hukum agama Islam, sedangkan mahar yang kedudukannya sebagai
syarat sahnya nikah yang jelas disyariatkan dalam Islam tidak dipaksakan
berapa jumlah yang harus diberikan oleh calon suami. Apabila dalam hal
uang hantaran kawin yang hanya merupakan tradisi.Ini jelas bertentangan
dengan hukum Islam apabila pemberian itu bersifat memaksa dan harus
dipenuhi sesuai dengan permintaan.
Melihat penomena penetapan uang hantaran kawin ini kemudian
membandingkan dengan mahar, penulis berkesimpulan bahwa mahar tidak
bisa dijadikan dasar atau tolak ukur dalam tradisi uang hantaran kawin ini
meskipun sama-sama pemberian dari calon mempelai laki-laki, pada
dasarnya dalam Islam dengan ketinggian ajarannya tidak pernah
mengenyampingkan atau mengabaikan sebuah tradisi. Suatu tradisi atau Alurf Al-sahih (kebiasaan yang dianggap sah) yang berlaku ditengah-tengah
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan
kemaslahatan dan tidak membawa mudarat maka boleh untuk dilakukan,
sebagaimana golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf
adalah hujjah untuk menetapkan hukum.57
Mereka berpendapat berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur‟an.
Q.S Al-A‟raf (7): 199
57
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Artinya:
“jadilah engkau pema‟af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma‟ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”

Kaedah Fikh menyebutkan :
انتعٍٍٍ بانعزف كانتعٍٍٍ بانُص
Artinya:
“Ketentuan berdasarkan „urf seperti berdasarkan ketentuan
nash”

58

Bahwa tradisi („Urf) ini bisa dijadikan produk hukum Islam, yakni
selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun sebaliknya Islam
menentang jika tradisi tersebut bertentangan dengan syari‟at Islam dan tidak
memiliki dasar yang kokoh, hal ini sesuai dengan kaidah Fikh yang
berbunyi:

انعادة يحكًت
Artinya:
“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”
Memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tradisi uang hantaran
kawin ini, walaupun mulanya tradisi ini boleh dilakukan yakni selama masih
dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam.Paling tidak
58

A.Djazul, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Musalah-Musalah Yang
Praktis, (Jakarta: kencana,2010), hlm.87.
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dapat penulis simpulkan dengan kenyataan yang ada bahwa tradisi uang
hantaran kawin ini dihukumi makruh.Hal ini disebabkan karena adanya
permintaan uang hantaran kawin yang sifatnya mengikat dan telah
ditetapkan jumlahnya, sehingga berakibat dibatalkannya suatu pernikahan
jika tidak terpenuhi permintaan itu sebagaimana mestinya. Karena suatu
pekerjaan atau perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan tetapi
akhirnya menimbulkan kerusakan (kemudaratan) maka itu harus dicegah.
Hal ini seperti yang dikatakan oleh “Izzuddin Ibn‟Abd al Salam bahwa
tujuan syari‟ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak
kemafsadatan (kemudaratan).Sebagaimana kaidah pokok penyebutan.
جهب انًصانحٕدفع انًفا سد
Artinya:
“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat
(kemudaratan)”59
Disamping itu juga,menurut penulis dengan adanya ketentuan
jumlah uang hantaran nikah yang jumlahnya tinggi tersebut memicu seorang
untuk melakukan berbagai cara agar pernikahan tetap terjadi sehingga
membuka jalan untuk melakukan kejahatan seperti melakukan kawin lari
dan hamil diluar nikah. Sementara dalam Islam, menutup pintu kejahatan
(saddu dzari‟ah) itu diwajibkan untuk mengambil ihtiat (berhati-hati)
terhadap kerusakan sedapat mungkin sedangkan ihtiat tidak diragukan lagi
mmenurut amali menempati ilmu yakin.

59

Ibid.,
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Namun apabila akibatnya sampai menzolimi dan mendorong orang
berbuat dosa dimungkinkan akan terjadi perzinaan, maka tradisi ini dapat
dihukum haram karena tidak sesuai dengan syari‟at Islam, dan Islam
masalah perkawinantidak mempersulit tetapi malah dipermudah sebab
mempersulit dalam masalah perkawinan akan menimbulkan banyak
masalah, disamping itu Islam juga mengenal istilah kafa‟ah/sekufu dalam
perkawinan. Ulama Malikiyah mengakui adanya kafa‟ah dipandang dari
sifat istiqomah dan budi pekertinya saja. Sedangkan menurut ahli Fikh dari
kalangan Hanafi, Syafi‟iserta Hambali yang dimaksud dengan sepadan dan
menyerupai disini adalah persamaan antara kedua calon memelai dalam
lima perkara yaitu: Agamanya, nasab (keturunan), kemerdekaanya,
pekerjaannya (profesi), dan kemudahan dalam harta (kekayaan). 60
Jika didapati dari salah satu calon mempelai memiliki satu dari
lima kategori diatas, maka kesamaan tersebut telah dianggap terpenuhi. Hal
itu tidak berpengaruh pada keabsahan atau sahnya akad nikah yang
dilakukan, karena sesungguhnya sekufu itu tidak termasuk syarat sah nikah.
Sebagaimana Nabi memerintahkan Fatimah Binti Qais untuk menikah
dengan Usman bin Zaid, dan Fatimah pun menikah dengannya. Demikian
yang dijelaskan dalam hadits riwayat mutafaq alaih, akan tetapi kesamaan
itu termasuk syarat penting untuk menyempurnakan sebuah akad nikah
saja.61
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Saleh Al Fuzan , Fikh sehari-hari, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie Al Kattani, Ahmad
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Berdasarkan keterangan diatas, jika dikaitkan dengan tradisi uang
hantaran nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Telang
Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, maka kemampuan seorang
dalam meberikan uang hantaran kawin termasuk kategori kafaah dalam hal
kekayaannya, maka bagi seorang laki-laki yang akan menikah juga harus
memperhatikan konsep kafa‟ah ini. Maslah profesi/pekerjaan serta
kemampuan pada dirinya (kekayaan) atas segala kemungkinan yang akan
diminta pada dirinya juga sangat penting sebagai bahan pertimbangan
sebelum meminang seorang wanita yangdicintainya. Meskipun pada
hakikatnya kafa‟ah tidak dipandang dari segi ekonomi seorang, misalnya
dilihat dari besarnya mahar wanita tersebut.
Seandainya wanita itu menyukai laki-laki yang akan menikahinya
dan para walinya juga setuju, maka dengan demikian mereka harus
menerimanya atau meninggalkan yang lain. Akan tetapi kafa‟ah hanyalah
sebagai bahan pertimbangan saja bagi seorang yang akan menikah agar
tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga dikemudian hari.

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil hasil penelitaian di Desa Sungai Telang Kecamatan
Bathin III Ulu Kabupaten Bungo mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Uang Hantaran Dalam Tradisi Desa Sungai Telang Kecamatan Bathi III Ulu
Kabupaten Bungo. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penetapan uang hantaran tersebut sesuai dengan perundingan antara kedua
belah pihak keluarga. dan penetapannya juga berdasarkan kesepakatan
atupun mufakat bersama sehingga tidak memberatkan pihak laki-laki.
2. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang
tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dan
memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk untuk memenuhi
perintah pemberian uang hantaran tersebut. Maka oleh karena itu perlunya
kesepakatan oleh dua belah pihak untuk menetapan uang hantaran tersebut.
3. Setelah mengkaji berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat
memahami bahwa tradisi ini dihukumi makruh namun akan menjadi haram
apabila dampak dari tradisi ini lebih banyak menimbulkan mudharatnya.
Dengan demikian adat ini masih berdampak positif dan sesuai dengan
hukum Islam serta tidak berlawanan dengan hukum Islam, maka tradisi ini
mubah untuk dilaksanakan.
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B. Saran-saran
Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas skripsi ini, penulis
hendak menyampaikan saran sebagai berikut:
1. Hendaknya pemberian uang hantaran ini tidak memberatkan seseorang
laki-laki untuk menikahi seorang perempuan karena pemberian tersebut
sifatnya tidak wajib berbeda dengan mahar yang pemberiannya
diwajibkan oleh Allah SWT, dan pemberian uang hantaran ini disesuikan
atas kemampuan pihak laki-laki sehingga walaupun pemberian uang
hantaran sudah menjadi tradisi kalau tidak mampu jangan dipaksakan
untuk melaksanakan tradisi pemberian uang hantaran ini.
2. kepada masyarakat Desa Sungai Telang, bahwasanya pemberian uang
hantaran masyarakat bisa meninjau ulang tentang tradisi yang selama ini
sudah dijalankan, apakah memberatkan salah satu puhak atau tidak. Jika
memberatkan, bisa dimusyawarahkan dengan pihak yang lain agar ada
titik temu antar kedua belah pihak sehingga pernikahan ini bisa
dijalankan atau diwujudkan.
3.

tradisi ini mubah untuk dilaksnakan dengan tidak mengenyampingkan
kondisi keluarga dari pihak laki-laki, selama tradisi ini tidak
menimbulkan mudharat maka boleh diterapkan akan tetapi jika banyak
menimbulkan mudharat apabila diterapkan makan adat ini di hukui
haram.
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