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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha 

Esa.1 Perkawinan menjadi aspek terpenting dalamImembangun rumah 

tangga karena pernikahan merupakan prosedur legalitas suatu ikatan antara 

dua orang individu laki-laki dan perempuan menjadi hubungan 

(relationship) yang sah dan berimplikasi hukum yaitu sebagai suami dan 

istri. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut, setiap 

individu yang berniat membangun mahligai rumah tangga diharuskan 

mempersiapkan kematangan dan persiapan aspek materil maupun non 

materil.2 

Berangkatnya IslamIsebagai agamaIyangImemberikan rahmatIbagi 

seluruhIalam memberikan jawaban solutif terhadap segala problematika 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, hampir tidak ditemukan satupun 

masalah atau problematika kehidupan yang tidak disentuh oleh nilai-nilai 

keislaman. Tak terkecuali masalah perkawinan, Islam melalui produk 

hukumnya menjelaskan hal tersebut dalam fikihIkonvensionalI(klasik) dan 

                                                           
1 Undang-UndangI Nomor 1 Tahun 1974 TentangIPerkawinan, PasalI1 
2 Rizki Juli Andika, “Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat 

Melayu: Studi Pandangan Tokoh Adat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau”, ( Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). 
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fikih kontemporer. Dari mulai membicarakan perkawinan secara Islami 

yangIsesungguhnya, hinggaIbagaimana praktikIberkehidupan yangIIslami, 

IslamImenuntunnya. Agama Islam mengajarkan bagaimana membentuk 

sebuah sebuah keluarga yang harmoni, namun tetap mendapatkan berkah 

dan tidak melanggarItuntunan sunah RasulullahiSaw, begituihal nya juga 

denganIpernikahan dengan menganut konsep kesederhanaaninamunitetap 

penuhipesona.3 

Pernikahan juga mempunyai makna sosial humanis selain bermakna 

ibadah kepada sang pencipta. Hal tersebut tersirat dalam hadits Nabi Saw, 

mensunnahkan untuk membuat resepsi pernikahan meskipun dalam taraf 

sederhana akan tetapi esensi yang diinginkan ialah bertujuan untuk 

mengumumkan pernikahan kepada masyarakat (Wali|mah). 

 اَْو ِلْم َولَْو بَِشاة   4

Prosesi resepsi pernikahan (Wali|mah al-‘Urs) juga merupakan hal 

sangat yang penting, walaupun bukan merupakan syarat sah dari sebuah 

pernikahan, resepsi pernikahan dapat menjadi sarana mensiarkan 

pernikahan yang berakibat kepada aspek penting dalam mencegah syubhat 

dalam beragama. Dari upaya tersebut tentunya akan meminimalisir praktik 

nikah siri dan sekaligus menjadi media publikasi rasa syukur atas 

                                                           
3 Asrizal, “StatusIPerkawinanIDalamIHukumIIslam: KajianITeoritik FikihIKonvensional 

DanIFikh Kontemporer” Al-Ahwal, [Online], Volume 7, Nomor 2 (2014) hlm. 181–190. 
4 At-Tirmizi, “Sunan al-Tirmizi>, “Abwa>b al-Nika>h ‘an Rasulullah SAW’’ Bab Ja‘a Fi> al-

Wali>mah (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), II: 278. Hadits nomor 1100, Hadits Hasan, riwayat dari Anas 

bin Malik. 



 

3 

 

kebahagian terhadap apa saja yang dihalalkan oleh Allah Swt dari hal yang 

baik (pernikahan).5 

Di Indonesia umumnya berbagai pelaksanaan upacara pernikahan 

tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pola dan sistem perkawinan adat 

setempat. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena berkaitan dengan 

susunan masyarakat atau sistem kekerabatan yang masih tetap dijaga dan 

terpelihara. Didalamnya terkandung nasihat atau petuah yang secara implisit 

disampaikan melalui bentuk simbol, lambang, gerakan dan apapun yang 

dikemas didalam sebuah ritual atau upacara adat.6  

Peranan upacara dalam sebuah tradisi adat akan menjadi daya rekat 

persatuan didalam masyarakat, sehingga menjadi rasa saling membutuhkan 

dan memiliki sesama maupun sifat ketergantungan dan keseimbangan di 

dalam kehidupan bersama. Sebagaimana hal yang terjadi di Desa Suka Maju 

KecamatanOPutussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi 

Kalimantan BaratOyang sebagian besar didomisili oleh masyarakat Melayu. 

Didalamnya terdapat adat kebiasaan masyarakat Melayu yaitu sebuah 

tradisi upacara kearifan lokal yang terus dijaga dan terpelihara secara turun 

temurun. Tradisi upacara tersebut ialah Tepung Tawar. 

Tepung Tawar berasal dari kata tampungItawar yang berarti tangan 

menampung penawar (obat). Beberapa literasi lain juga menyebutkan 

bahwasannya nama TepungITawar sendiriIberasal dariIsalahIsatuIbahan 

                                                           
5 Al-SayyidI Sa>biq,IFiqh al-Sunnah,I(Kairo:IDar al-Fath LiIal-I’lamIAl-‘Arabi, 1990), II: 

333I 
6 Heru Fachrizal, “PerpaduanIAjaranIIslamIDanIAdat DalamITradisiIPerkawinanIDi 

KeratonIKacirebonan”, (SkripsiIUniversitas Islam NegeriISunaI KalijagaIYogyakarta, 2015),. 
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yang terdapat dalam sajian ramuan TepungiTawar tersebut, yaitu tepung 

dari berasiyang dicampur menggunakan air. Tradisi TepungITawar 

dilaksanakan pada acara-acara tertentu seperti pertunangan, perkawinan, 

sunatan (khitan) ataupun seseorang yang baru kembali pulang dengan 

selamat  dari sebuah perjalanan jauh yang ia tempuh, terlepas dari 

malapetaka, atau mendapatkan rahmat berupa rezeki berlebih dari Allah Swt 

yang diluar dugaannya.7 Dalam realitasnya hubungan antara Islam sebagai 

agama dengan adat maupun budaya sangat jelas dalam kajian antropologi 

agama. Islam selalu mengakomodasi dan berasimilasi terhadapa adat 

istiadat yang terjadi di dalam masyarakat setempat dimana hukum Islam 

dipraktikan didalam tataran kehidupan masyarakat tersebut. Dalam cara 

pandang seperti ini diyakini, bahwa agama merupakan penjelmaan dari 

sistem budaya.8 

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, kompleksitas didalam 

problematika sering kali mengalihkan nilai keterkaitan antara budaya dan 

agama khususnya Islam dalam lingkup syariah. Berangkat dari pemikiran 

yang sering menjustifikasi perihal legalitas dalam sebuah ritus, tentunya hal 

tersebut akan berimplikasi terhadap keabu-abuan (ragu-ragu) dalam 

pelaksanaannya. Lebih jauh, jika dilihat dari sisi akademis hal ini tentunya 

menjadi tantangan untuk menjawab segala bentuk problematika yang terjadi 

di masyarakat. 

                                                           
7 Muhammad Takari And Others, Eds., AdatIPerkawinanIMelayu: Gagasan,ITerapan, 

Fungsi,IdanIKearifannya, (Medan:IUSU Press,I2014), hlm.207. 
8 KurniaIPutra, “InteraksiIIslamIDan AdatIDalamIPerkawinanIAdatIMelayuIBengkalis” 

(SkripsIUniversitas Islam Negeri Sharif Hidayatullah Jakarta, 2019) 
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Padahal masyarakat muslim dalam menilik keterkaitan budaya 

terhadap hukum Islam sebetulnya telah mempunyai gagasan yang saling 

beragam. Hal tersebut ditandai dengan beragam argumentasi oleh pemikir-

pemikir hukum Islam kontemporer maupun orientalis. Sehingga akan 

menjadi keanekaragaman (khazanah) produk pemikiran umat Islam. Salah 

seorangIpemikirImuslim yang mempunyai sifatIapresiatifIterhadapIbudaya 

dan adatIadalah Abu> Isha>q al-Sha>t{ibi9 >.  

Masyarakat muslim di Indonesia sering memanggil dengan istilah 

Imam Sha>t{ibi. Beliau merupakan seorang intelektual dalam bidang Maqa>s}id 

al-Shari>‘ah. Hal tersebut diperkuat dengan bukkti dari Karyanya yang 

monumental dalam teori hukum Islam, Al-Muwafaqa>t Fi> Us{u>l al-Shari>‘ah 

(Beberapa Persesuaian dalam Dasar-dasar Syariah) merupakan bukti bahwa 

beliau berusaha dan berupaya untuk mempertemukan relasi antara syariah 

dan tradisi.10 

Al-Sha>t{ibi> membuktikanIbahwaIfaktorIadat dan praktik sosial ber 

pengaruh padaIpemahamanPnorma syariah. BeliauPmendeduksiPbahwa 

syariah didasari pada kemaslahatan, yang dibedakan kedalam ke- 

maslahatan yang bersifat D{aru>riyyah (primer) H{a>jiyyah (sekunder) dan 

Tah{si>niyyahP(tersier). Baginya, kemaslahatanPdalam pola yangIpertama 

                                                           
9
 NamaIlengkapnyaIialah Abu> Isha>q Ibra>hi>m Ibn Mu>sa Al-Garna>t{i> Al-Ma>li>ki> (Orang 

Granada). Dia adalah seorang fa>qih dari mazhab Maliki. Dia juga dikenal dengan sebutan Al-

Sha>t{ibi, hal itu diambil dari penamaan negeri asal beliau yaitu Shat{ibah (Xativa atau Jativa). Lihat 

Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu> Isha>q al-Sha>t{ibi> dalam Kitab Al-Muwafaqa>t Fi> 
Us{u>lIal-Shari‘ah”, Al-Daulah [Online] Volume 4 Nomor 2 (2015), hlm. 292   

10 Fathurrahman Djamil, “Mencari Format HukumIIslamIYangIProgresifIBerkearifan 

Lokal: PendekatanISocio-Cultural”, Kordinat 16 [Online], Volume 16 Nomor 1 (2017), hlm. 11. 



 

6 

 

bersifatIuniversal yang diakuiIoleh semuaIbangsa dan agama. 

Kemaslahatan dalam pola yang kedua adalah hukum dan praktik sosial yang 

disinergikan kedalam syariah, denganImemperhatikanIkemaslahatan 

umum, seperti masalahIMudarabah. Sedangkan pola ketiga dari 

kemaslahatan adalah hukum yang terdiri dari unsur-unsurIpraktik sosial 

yang halus, seperti kesopanan, norma-norma budaya dan adat lainnnya. 

MenurutIAl-Sha>t{ibi>, syariah mengadopsiIunsur-unsur ini, disebabkan 

karena dinggap mencerminkan kepatutan dan opsi budayaIdalam suatu 

tatanan masyarakat.11 

Hal ini yang kemudian menarikIminatIpeneliti untukImelakukan 

penelitianItentang pelaksanaan tradisi Tepung Tawar dalam perspektif teori 

Imam Al-Sha>t{ibi>. Sehingga dengan latar belakang ini munculah 

ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: Tradisi 

Tepung Tawar dalampPerspektifIMaqa>s}id al-Shari>‘ah ImamIAl-Sha>t{ibi> 

(Studi Perkawinan Adat Melayu Di Desa Suka Maju,IKecamatan 

PutussibauISelatan, Kabupaten Kapuas Hulu ProvinsiIKalimantan 

Barat). 

 

 

 

 

                                                           
11 Abu> Isha>qial-Sha>t{ibi,iAl-Muwafaqa>toFi>iUs{u>lial-Shari>‘ah, (Kairo: Da>r al-Hadi>s|) Jilid II, 

hlm. 265  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan beberapa dari pokok 

masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;   

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Tepung Tawar pada perkawinan adat 

Melayu di Desa Suka Maju, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten 

Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat ?  

2. Bagaimana tinjauan Maqa>s}id al-Shari>‘ah perspektif Imam Al-Sha>t{ibi> 

terhadap Tradisi Tepung Tawar dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa 

Suka Maju ? 

 

C. TujuaniPenelitian 

Dalam penelitian ini adapun aspek dari tujuan yang ingin dicapai, 

diantaranya; 

1. UntukPmendeskripsikan bagaimana tradisi Tepung Tawar pada 

perkawinan adat Melayu di Desa Suka Maju, KecamatanPPutussibau 

Selatan, KabupatenIKapuasIHulu, Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Untuk mengetahui tradisi Tepung Tawar pada perkawinan adat Melayu 

dalam perspektif Maqa>s}id al-Shari>‘ah Imam Al-Sha>t{ibi> di Desa Suka 

Maju, Kecamatan PutussibauISelatan, Kabupaten Kapuas Hulu, 

Provinsi Kalimantan Barat. 
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D. ManfaatIPenelitian 

Dalam penelitianiini terdapat beberapa manfaat antara lain sebagai berikut; 

1. Aspek Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahanpmasukan dan 

sumbangan kajian terbaru dalam prodi Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah, Institut K.H Abdul Chalim Mojokerto, yang 

dipergunakan untuk memahami penelitian tentang tradisi Tepung 

Tawar pada pernikahan adat Melayu dalam perspektif Maqa>s}id al-

Shari>‘ahpImam Al-Sha>t{ibi studi di Desa Suka Maju, Kecamatan 

Putussibau Selatan, KabupatenoKapuaspHulu, Provinsi Kalimantan 

Barat. 

b. Hasil penelitian ini dapatpmemberikanpkhazanahpkeilmuan dan 

wawasanuberfikir yang luaspsecara empiris danpkemudian 

menghasilkanopemahamanpyang utuh dalam berkembangnya sisi 

antropologis dalam hukumiIslam. 

2. AspekiPraktis. 

a. Untuk masyarakat: Hasil penelitian inipdapat dijadikanpsebagai 

bahan pertimbanganihukum dalam memahami tradisi Tepung Tawar 

pada pernikahanadat Melayupbagi masyarakatodi Desa Suka Maju, 

Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten KapuasoHulu, Provinsi 

KalimantanoBarat. 
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b. Untuk peneliti: Hasil dari penelitian inipdapat menjadikan 

pengalaman baru dalamomencari kebenaran sebuah hukum. Selain 

itu, guna menambahpwawasan keilmuan dan mengasah tingkat 

penalaran serta pemahaman terhadap tradisi Tepung Tawar pada 

pernikahan adat Melayu di Desa Suka Maju. 

 


