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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

TuhanYang Maha Esa telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan 

(QS Az- Zariyat, Juz 52 : ayat 49). Untuk menyatukan pasangan tersebut maka 

dilaksanakanlah pernikahan. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama,sedangkan yang 

dimaksud dengan pernikahan adalah hal (perbuatan) nikah (http//kbbi.web/nikah, 

diakses pada 27 April 2017). 

Menurut Setiadi, (2009 :hlm 225) Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang 

sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya 

mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah. Tetapi 

juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya dan bahkan keluarga 

mereka masing-masing. 

Tak hanya berdasarkan hukum dan ajaran agama, pada kenyataannya 

pernikahan juga berpedoman pada keteraturan yang telah ditetapkan oleh norma 

dan adat dimana  tempat manusia itu tinggal. Pengaturan pernikahan menurut 

hukum adat yang hidup di masyarakat daerah setempat tidaklah dapat 

dikesampingkan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat harus 

ditaati warga masyarakat yang tergabung didalamnya. 

Seperti di Minangkabau, terdapat aturan-aturan dalam melaksanakan 

pernikahan dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang akan 

menikah.Hukum pernikahan di Minangkabau merupakan ketetapan yang telah ada 

sejak zaman dahulu kala.Hukum tersebut tidak mengalami perubahan signifikan 

hinggasekarang. Pada kenyataannya sekarang adat dapat beradaptasi dengan 

perkembangan zaman dan tidak menyalahi hukum yang dahulu telah dibuat. 

Sepeti dalam petatah “Sakali aia gadang, sakali tapian barubah”. (satu kali air 

pasang besar, satu kali tepian berubah). Petatah ini semacam pengakuan dari 

perubahan itu sendiri. Bahwa adat akan berubah oleh peredaran zaman, namun 
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adat takkan hilang (Hasil wawancara dengan Datuk M Khatib Bandaro pada 

tanggal 26 Mei 2017). 

Dalam adat Minangkabau salah satu bentuk pernikahan yang tidak 

diperkenankan adalah“pernikahan sasuku” (satu suku) atau yang lebih dikenal 

dengan pernikahan sumbang.Dengan kata lain, seorang laki-laki  dilarang untuk 

menikahi wanita yang memiliki suku yang sama dengannya di seluruh lingkungan 

alam Minangkabau karena mereka dianggap masih memiliki hubungan  saudara  

ataupun  hubungan  kekerabatan. Apabila pernikahan sasuku tersebut 

dilangsungkanmaka kedua belah pihak akan dikenakansanksi  dari  hukum  adat.  

Sanksi hukum adat belum tentu sama dalam satudaerah  dengan  daerah  lain.  

Walaupundaerah tersebut masih berada dalam ranahMinangkabau. sesuai dengan 

pepatah adat, Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo, lain nagari 

lain pulo adatnyo.(Berlainan sungai berlainan ikannya,berlainan padang  

berlainan belalangnya,berlainan nagari berlainan juga adatnya).Jadi tegasnya 

ketentuan adat berlaku hanya terbatas pada nagari tertentu, dan tidak berlaku bagi 

nagari lain. Ketentuan adat ini disebut juga dengan “adat salingka nagari “ (Adat 

didalam lingkar nagari, atau berbatas pada satu kawasan daerah nagari) (Navis, 

1986: hlm 210). 

Pernikahan menurut pengertian adat di Minangkabau adalah pembentukan 

suatu keluarga yang dilakukan dengan ikatan pribadi antara seorang pria dengan 

wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan berkembang biak. Pernikahan ini 

harus melakukan persetujuan dan restu dari semua sanak famili, karena 

pernikahan ditempatkan sebagai urusan kaum kerabat yang berperan serta selama 

terjadinya proses perkawinan, mulai dari mencaripasangan, membuat persetujuan, 

pertunangan dan pernikahan.(Sukmasari,1983: hlm 10). 

Pada  dasarnya  pola  pernikahan  adat  masyarakat  di  Minangkabau 

menganut  pola  pernikahan  eksogami,  dalam  arti  pernikahan  yang  tidak 

memperkenankan terjadinya  pernikahan dengan saudara kandung atau sedarah,  

dalam arti  luastermasuk juga di dalamnya tidak diperkenankannya nikah dengan 

satu marga atau satu suku. Pernikahan di luar suku merupakan salah satu syarat 

mutlak yang harus dipenuhiuntuk   terjadinya   sebuah   pernikahan   di   
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Minangkabau. Syarat pernikahan ini telah diatur dalam undang-undang adat 

Minangkabau pada bagian“adat nan ampek” (Adat  yang empat) yaitu pada 

bagian adat nan babuhua mati (adat diikat mati) Pada bagian inisemua ketentuan 

dan hukum-hukum adat yang berlaku tidak dapat diubah-ubah lagi (Dt. Rajo 

Panghulu,2006: hlm 103-105). 

Adat ini merupakan adat yang paling utama yang tidak dapat diubah 

sampai kapanpun. Adat babuhua adatyaitu semua yang ada tuntunannya di dalam 

Syara’ (agama Islam), atau “syarak mangato” (menetapkan) dan “adat mamakai” 

(memakai kan). Hal ini seperti kewajiban membaca dua kalimat syahadat 

(pengakuan sebagai orang Islam) melaksanakan shalat, puasa, zakat, naik haji bila 

mampu, serta tuntunan dan kewajiban agama lainnya. Berlaku dengan dilarangnya 

pernikahan sedarah pada agama Islam, dan ditetapkan pula menjadi hukum adat 

Minangkabau(Dt Rajo Panghulu, 2006 : hlm 106-114). 

Larangan nikah sesuku yang ditetapkan oleh adat Minangkabau harus 

dipatuhi oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Jika peraturan tersebut dilanggar, 

maka akan ada sanksi berat yang akan diterima oleh pelaku nikah sesuku. Tak 

hanya berupa denda materi namun berupa sanksi sosial. Sanksi yang diterima oleh 

pelaku pernikahan sesuku akan didiskusikan terlebih dahulu oleh niniak mamak 

(pemuka suku) yang berwenang hingga nantinya ditentukan sanksi yang tepat 

untuk pelaku Sanksi materi kepada kaum biasanya berupa denda uang, sak semen 

ataupun berupa menyumbang kerbau atau sapi kepada kaum suku. 

Sedangkangkan sanksi sosial yang akan diterima biasanya berupa diskriminasi 

dari masyarakat, dikucilkan, ataupun di usir dari tanah kaum (tempat tinggal). 

Sedangkan sanksi yang tak dapat ditolak ialah sanksi pusoko dimana sanksi dari 

Tuhan Yang Maha Esa (hasil wawancara dengan Dt. M Khatib Bandaro pada 

tanggal 20 Mei 2017). 

Beberapa alasan masyarakat Minangkabau melarang keras pernikahan 

sesuku. Pertama, Pelopor Kerusakan dalam Kaum. Ketika pernikahan sesuku 

terjadi, konflik besar akan mudah terjadi. Ibaratkan sebuah negara, akan lebih 

mudah hancur apabila terjadi perselisihan sesama rakyatnya daripada perselisihan 

sesama dengan negara lain. Ketika suami istri bertengkar lalu saling mengadu ke 
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orangtua masing-masing. Kedua orangtua mereka juga mengadu ke saudara-

saudara mereka, ke mamak, ke datuak. Akhirnya terjadilah banyak pertengkaran, 

padahal mereka badunsanak(bersaudara) dan sasuku(sesuku) . Akhirnya suku 

hancur gara-gara perkawinan ini.Kedua, mempersempit Pergaulan. Orang yang 

sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama 

yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal 

dengan kejeniusannya. “Ibaraiknyo cando surang se mah Laki-laki nan ‘Iduik’ 

atau cando surang se mah padusi nan kambang” (Ibaratnya seperti hanya seorang 

saja laki-laki di dunia ini yang hidup atau seperti hanya seorang saja.Ketiga, 

mengganggu psikologis anak. Psikologis anak akan terganggu akibat perlakuan 

rasis dan dikucilkan teman – teman sebayanya bahkan orang sekampung. 

Memberikan dampak  tidak dianggapnya orang tua di dalam kaum kerabat dan 

masyarakat.Keempat, kehilangan hak secara adat. Pasangan yang menikah sesuku 

akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga 

tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas 

tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa 

buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang 

hak memegang jawatan ( menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem  adat. 

Sedangkan perempuan akan kehilangan hak keatas segala harta pusaka suku. 

Kelima, membawa kerugian materi.Sebagai Pelaku kesalahan adat, pelaku 

pernikahan sesuku perlu melakukan syarat - syarat yang ditetapkan dalam majelis 

yang diawasi oleh Datuk Lembaga (Ketua Suku) suku berkenaan menerimanya 

dan bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku. Pasangan ini harus 

menyediakan 50 gantang beras dan mengadakan seekor kerbau atau lembu untuk 

majlis kenduri.  Menjemput Ketua-Ketua Adat dengan penuh istiadat ke majlis 

kenduri. Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang ramai, pelaku 

kesalahan adat ‘ menyembah’ semua anggota suku yang hadir untuk meminta 

maaf (hasil wawancara dengan Datuak M Khatib Bandaro pada 20 Mei 2017). 

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pasangan pernikahan sesuku 

tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk memulai penelitian yang 

berjudul “Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Pernikahan Sesuku di 
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Nagari Muaro (Studi Deskriptif  Kualitatif Mengenai LaranganPernikahan Sesuku 

di Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung Sumatra Barat)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana Persepsidan sikap masyarakat Nagari Muaro mengenai 

pernikahan sesuku di Nagari Muaro ? 

1.2.2 Bagaimana sikap pemuka suku dalam menghadapi pernikahan sesuku ? 

1.2.3 Bagaimana bentuk pelarangan dan sanksi yang diberlakukan oleh pemuka 

suku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.3.1 Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pernikahan sesuku 

di Nagari Muaro 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan sikap pemuka suku dalam menghadapi pernikahan 

sesuku 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan bentuk pelarangan dan sanksi yang diberlakukan 

oleh pemuka suku 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Segi Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan 

bagi bidang ilmu komunikasi pada umumnya dan dapat menambah wawasan 

mengenai pernikahan sesuku di Sumatra Barat khususnya di Nagari Muaro 

Kabupaten Sijunjung. 
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1.4.2 Manfaat Segi Praktik 

1.4.2.1 Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat 

memperkayapengetahuan bagi Universitas Pendidikan Indonesia dalam 

penelitian pernikahan sesuku di Nagari Muaro. 

1.4.2.2 Manfaat penelitian ini bagi praktisi, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai dan mengaplikasikan 

teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan. 

1.4.2.3 Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai yang berkaitan dengan pernikahan sesuku di 

Sumatra Barat. 

Selain sebagai bentuk apresiasi untuk pemiliknya, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi pemiliknya yang dikaji berdasrkan dengan teori. 

1.4.3 Manfaat Segi Kebijakan  

Diharapkan menambah referensi penelitian yang  mengkaji mengenai kebijakan 

adat terhadap pelaku pernikahan sesuku di Nagari Muaro. 

1.4.4 Manfaat Segi Isu serta Aksi Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi mmasyarakat dan 

membantu dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan sesuku 

yang terjadi di masyarakat adat Sumatra Barat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.5.2 BAB II KAJIAN TEORI terdiri atas tinjauan umum mengenai masyarakat, 

tinjauan umum mengenai persepsi, tinjuauan umum mengenai sikap, 

tinjauan umum mengenai pernikahan, dan tinjauan umum mengenai 

pernikahan sesuku di Minangkabau 

1.5.3 BAB III METODE PENELITIAN terdiri atas desain penelitian, metode 

penelitian,partisipan dan lokasi penelitian,  data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik penganalisisan data, dan teknik pengujian 

keabsahan data 
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1.5.4 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN terdiri dari Temuan data di 

lapangan mengenai Nagari Muaro dan profil informan, serta adanya 

pembahasan terkait fakta dilapangan dengan teori persepsi dan sikap. 

1.5.5 BAB V KESIMPULAN  DAN SARAN terdiri atas kesimpulan dari 

permasalahan yang diteliti dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


