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ABSTRAKSI 

 

Adat perkawinan di Desa Mentok adalah sebagian dari adat istiadat 
masyarakat Bangka yang merupakan bagian dari lingkungan hidup manusia yang 
dialami semasa hidupnya. Proses perkawinan ini juga terikat pada suatu hukum 
tertentu yang berlaku dalam masyarakat tersebut, dan merupakan adat kebiasaan 
atau tradisi yang dilakukan berupa upacara-upacara resmi yang melibatkan banyak 
orang agar dapat mengakui mereka calon suami istri itu sebagai anggota 
masyarakat.  

Pernikahan adat Bangka di Desa Mentok mempunyai keunikan yang sulit 
dijumpai di tempat lain di Pulau Bangka. Diantaranya adalah, prosesi adat 
pernikahan berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, dalam lamaran 
menggunakan pantun, khatam Al-Qur’an dilaksanakan oleh sepasang pengantin 
malam hari pada saat prosesi tujuh hari tujuh malam. Sampai dengan penelitian ini 
dilakukan, pernikahan adat Bangka hanya dilaksanakan oleh penduduk lokal.  

Masyarakat Desa Mentok memandang upacara perkawinan adat ini sangat 
baik. Mereka mengatakan seharusnya setiap perkawinan memakai upacara adat 
karena selain untuk melestarikan kebudayaan yang memenuhi nilai-nilai luhur 
juga meneruskan apa yang telah dilakukan oleh leluhur atau nenek moyang 
mereka. Upacara perkawinan adat Bangka yang dilaksanakan di desa Mentok 
melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua yang ada di 
dalamnya. 

Upacara pernikahan adat Bangka memiliki nilai-nilai Islam yang 
terkandung dalam rangkaian pelaksanaan upacara adat dan simbul-simbul 
upacara. Nilai-nilai Islam tersebut yaitu nilai keagamaan. Disamping unsur-unsur 
Islam juga terdapat unsur atau nilai sosial. Dalam rangkaian kegiatan pernikahan 
sejak persiapan hingga akhir pelaksanaan, banyak melibatkan masyarakat di 
lingkungan sekitar. Keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan 
pernikahan menunjukkan bahwa diantara mereka terjalin hubungan yang saling 
membutuhkan untuk bisa bersama-sama melaksanakan pernikahan. Perilaku 
masyarakat yang sebelumnya menunjukkan keterpecahan akhirnya berubah 
menjadi kebersamaan manakala melihat proses perkawinan. Selain itu dalam 
acara pernikahan juga dibagikan nasi kenduri kepada tetangga, hal tersebut akan 
menciptakan kerukunan sesama tetangga. 
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Motto 

 
 

Allah berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 286  yang artinya ; 

Allah tidak membebani (ketaatan) kepada seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. . . . 

 

Allah berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Haj: 78 yang artinya ; 

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam suatu kesempitan melainkan 

kemudahan, menghilangkan kesulitan, jauh dari keterpaksaan, dan terhindar dari kesalahan 

dan beban yang memberatkan. 

 

Kesedihan tidak bisa mengembalikan sesuatu yang telah hilang, Ketakutan tidak bisa untuk 

masa depan, Kekawatiran tak akan mewujudkan keberhasilan, akan tetapi Jiwa yang tenang 

dan hati yang ridho adalah dua sayap yang terbang menuju kebahagiaan. 

 

Hari yang terbaik adalah yang menganugerahkan sikap santun, Memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan, Menghalangi dari berbuat dosa, dan Menganugerahkan pengertian, serta 

memberikan tekat yang kuat. 

 

Tersenyum adalah kunci kebahagiaan, Cinta adalah pintunya, Kesenangan adalah kebunnya, 

Iman adalah cahayanya, dan Keamanan adalah dindingnya. 

 

Kejujuran adalah ketenangan, Kebohongan adalah kegelisahan, Rasa malu adalah benteng, 

Ilmu Pengetahuan adalah hujjah, kefasihan adalah keindahan, dan Diam adalah hikmah. 
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KATA PENGANTAR 

 

 
 

 َانَّ َوَاْشَهُد اِهللا ِاالَّ ِالَه َال َاْن َأْشَهُد, اْلَحقِّ َوِدْيِن ِباْلُهدى َرُسْوَلُه َأْرَسَل الَِّذى ِهللا َاْلَحْمُد

 اِهللا َعْبِد اْبُن ُمَحمٌَّد َسيِِّدَنا اِهللا َرُسْوِل َعلى َوالسََّالُم الصََّالُة ُثمَّ, ُلُهَوَرُسْو َعْبُدُه ُمَحمًَّدا

 . اْلِكَراِم َوَأْصَحاِبِه اِلِه َوَعلى, َواْلَعْجِم اْلَعَرِب َسيِِّد

 

Segala puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 

menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

dicurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Rasul pembawa misi pembebasan dari 

pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan 

akhlaq yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan 

sahabat nabi beserta seluruh umat Islam. 

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah 

penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu 

syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Adab Universias Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dengan judul TRADISI PERNIKAHAN ADAT BANGKA 

( Di desa Mentok, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat ). 

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini ternyata tidak bisa lepas dari 

kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penulis yang 

jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan 

bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, 

oo o
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perjalanan hidupnya, manusia pasti mengalami tingkatan-

tingkatan peralihan sepanjang hidupnya. Tingkatan-tingkatan sepanjang hidup 

manusia dimulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa 

sesudah nikah, masa tua sampai meninggal dunia. Pada masa peralihan dari 

tingkat satu ke tingkat lain biasanya diadakan upacara untuk merayakan saat 

peralihan itu. Salah satu saat terpenting dalam kehidupan manusia di seluruh 

dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup 

berkeluarga yakni pernikahan. 

Pernikahan merupakan lambang persatuan antara suami istri.1 Bila 

dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan 

pengaturan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksnya.2 Secara 

bahasa, nikah mempunyai arti bergabung dan berkumpul.3 Sedangkan 

menurut syari’ah Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat 

antara seorang lelaki dengan seorang perempuan.4 

                                                 
1 Fischer (Maha Guru), Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia (Jakarta: PT. 

Pembangunan, 1980), hlm. 108.  
2 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Dian Rakyat, 1997), hlm. 

90.  
3 Deunooh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 

103.  
4 E.Mustofa AF, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia 

(Yogyakarta: Kota Kembang, 1987) hlm. 21. 
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Pernikahan merupakan peristiwa penting menyangkut tata nilai 

kehidupan manusia. Bahkan dalam Islam, pernikahan merupakan tugas suci 

dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunah Nabi Muhammad 

SAW. Pernyataan tersebut bisa dibuktikan dari penjelasan berikut.  

Firman Allah Q.S. Ar-Ruum : 21 

ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t,n=y{ /ä3s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡ r& %[`≡uρ ø—r& (#þθãΖ ä3ó¡ tF Ïj9 $yγ øŠ s9Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6uΖ ÷ t/ 

Zο ¨Šuθ¨Β ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 tβρ ã©3 x tGtƒ ∩⊄⊇∪   

 
Artinya:  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
orang yang mengetahui.” ( Ar-Ruum :21 )5 
 

Rasulullah bersabda HR.Al-Hakim dan at-Thawi : 

)الحاآم و الطحاوي( ْيِنِه َفْلَيتَِّق اَهللا ِفي النِّْصِف ْاَألِخِر      َمنَِِِِْ تَزوََّج َأَخَرَز ِنْصَف ِد  

Artinya:  

“Barang siapa kamu (beristri) maka dia telah melindungi sebagian 
agamanya, karena itu hendaknya dia bertanya pada Allah dalam memelihara 
sebagian yang lain.” ( HR.Al-Hakim dan at-Thawi) 6 

 
Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari ibadah. Melaksanakan 

pernikahan berarti melakukan sebagian dari kerangka awal ibadah dan berarti 

pula menyempurnakan kewajiban manusia dalam beragama. 

                                                 
5Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: 

CV. Toha Putra, 1989), hlm. 644.  
6 Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad, terj. A. 

Aziz Salim Basyasail, cet. 8. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). hlm. 225.  
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Kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat yang dilakukan secara 

turun temurun disebut dengan tradisi. Salah satu tradisi yang ada adalah  

tradisi pernikahan. Dalam pelaksanaan upacara pernikahan selalu disesuaikan 

dengan tradisi serta adat dimana individu itu tinggal. Salah satu wilayah di 

Indonesia yang melakukan upacara khususnya pernikahan yaitu pulau 

Bangka. 

Adat pernikahan Pulau Bangka ditandai secara khas dengan 

melaksanakan syariat Islam yakni aqad nikah (ijab-qabul) yang dilakukan 

oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria yang 

disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, kita bisa melihat nilai Islam ketika 

menyambut kedatangan pengantin, ada pembacaan ayat suci Al-Qur’an 

diawal resepsi pernikahan serta adanya pengajian disela-sela acara resepsi. 

Tradisi yang berkaitan dengan upacara pernikahan seringkali 

dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum aqad nikah seperti 

lamaran, penentuan hari serta tanggal pernikahan oleh kedua pihak calon 

pengantin. Lamaran biasanya dari pihak laki-laki, dan untuk itu dikirimlah 

beberapa orang. Utusan itu dipilih orang yang sudah tua berumur antara 65 

tahun sampai 70 tahun dan ahli dalam berpantun, karena sebelum maksud 

melamar dikemukakan, diadakan lebih dahulu sambut-menyambut pantun 

yang maksudnya berkenaan dengan isi lamaran atau pinangan tersebut. Tahap 

berikutnya adalah saat aqad nikah, serta tahap terakhir yakni sesudah aqad 

nikah diantaranya resepsi hari pertama dan malamnya diadakan hiburan 

“Dambus” yaitu sejenis alat musik gitar khas pulau Bangka. Alat musik 
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Dambus tersebut dimainkan oleh satu orang dan diiringi oleh lagu-lagu rohani 

seperti shalawat, lagu-lagu daerah, tetapi tidak sebanyak lagu-lagu rohani. 

Setelah resepsi pertama  pasangan pengantin tidak boleh keluar rumah selama 

tujuh hari tujuh malam, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Orang Bangka bilang menjadi Ratu dan Raja tujuh hari tujuh 

malam. 

Dalam tujuh hari tujuh malam, sepasang pengantin membaca Al-

Qur’an hingga tamat yang mana disebut khatam Al-Qur’an. Pembacaan Al-

Qur’an ini biasanya dilaksanakan sehabis shalat Magrib sampai menjelang 

shalat Isya’. Ada juga calon pengantin laki-laki disuruh penghulu atau wali 

untuk membaca Al-Qur’an secukupnya sebelum ijab-kabul. 7  

Tokoh agama dan tokoh masyarakat banyak berperan dalam upacara 

pernikahan adat di desa Mentok ini. Hal itu terlihat ketika mereka begitu 

antusias hadir dalam pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Tokoh-tokoh 

yang ada di Bangka menyatakan upacara pernikahan sebagai warisan nenek 

moyang yang mempunyai nilai-nilai luhur hendaknya dipelihara dan 

dilestarikan keberadaanya dalam upaya  melestarikan budaya daerah dan 

untuk memperkaya kebudayaan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa 

para tokoh agama maupun tokoh masyarakat mendukung tetap eksisnya 

upacara pernikahan tersebut. 

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa kuatnya upacara 

tradisional dilatarbelakangi oleh naluri masyarakat akan tradisi yang 

                                                 
7 Wawancara dengan bapak Muhammad, selaku masyarakat Mentok, pada tanggal, 

11-2-2009. 



 5

merupakan warisan nenek moyang. Dalam pelaksanaan pernikahan tersebut 

terdapat  nilai-nilai luhur sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan melihat latar belakang di atas, penulis merasa 

penting untuk meneliti nilai-nilai yang ada dalam tradisi pernikahan adat 

Bangka. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka 

perlu dibatasi lingkup permasalahan dengan batasan tempat. Penulis mencoba 

menfokuskan desa Mentok sebagai tempat dalam melaksanakan penelitian, 

karena desa Mentok merupakan salah satu desa yang masih kental 

menggunakan upacara adat pernikahan Bangka.  Oleh karena itu, berdasar 

pada latar belakang tersebut penulis perlu merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan supaya lebih fokus: 

1. Bagaimana kondisi sosial budaya serta sosial keagamaan masyarakat 

desa Mentok? 

2. Bagaimana pelaksanaan upacara pernikahan adat Bangka desa Mentok? 

3. Apa saja nilai-nilai Islam serta nilai sosial yang ada dalam pernikahan 

adat Bangka di desa Mentok? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yang hendak 

dicapai. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan 

memahami : 

1. Tata cara pelaksanaan upacara pernikahan adat Bangka di desa Mentok 

beserta makna yang ada dalam upacara pernikahan adat Bangka di desa 

Mentok. 

2. Nilai-nilai Islam serta nilai sosial yang  ada dalam pernikahan adat Bangka 

di desa Mentok. 

3. Kondisi sosial budaya serta sosial keagamaan masyarakat desa Mentok.   

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang upacara pernikahan 

adat Bangka di desa Mentok. 

2. Menambah khasanah keilmuan di bidang kebudayaan sekaligus 

melengkapi kebudayaan nasional. 

3. Menambah wawasan bagi penulis dan sebagai bahan referensi bagi kajian 

selanjutnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, ternyata 

belum ditemukan adanya karya ilmiah, baik skripsi ataupun tesis yang 

membahas tentang nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Bangka. Meski 
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demikian, ada kajian yang membahas nilai-nilai Islam dalam pernikahan yang 

ditulis oleh: 

1. Ahmad Jauhari, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2002. Dalam skripsinya yang berjudul “Unsur-Unsur Islam dalam 

Pernikahan Adat Betawi” dibahas tentang unsur-unsur Islam dalam 

pelaksanaan upacara pernikahan beserta budaya adat Betawi yang sampai 

saat ini masih digunakan dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat 

Betawi. 

2. Suryana, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008, ia 

menulis skripsi dengan judul “Upacara Pernikahan Adat Palembang”. 

Dalam skripsinya ia membahas tentang makna simbol dan nilai-nilai 

Islam yang terkandung dalam upacara pernikahan masyarakat Palembang 

beserta tahapan upacara pernikahan di kelurahan 4 Ulu Palembang. 

3. Puji Wiyandari, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 

2004, ia menulis skripsi dengan judul “Upacara pernikahan adat Jawa”. 

Dalam skripsinya ia membahas tentang makna simbol dalam pernikahan 

adat Jawa di Karangtalun, Imogiri, Bantul. 

Penelitian kali ini menfokuskan tentang nilai-nilai Islam dan nilai-nilai 

sosial, dan dalam penelitian ini terdapat beberapa keunikan yang belum ada 

pada penelitian sebelumnya seperti, sebelum lamaran dilaksanakan, terlebih 

dahulu diadakan sambut menyambut pantun dari kedua belah pihak calon 

pengantin, calon pengantin laki-laki membaca Al-Qur’an semampunya 

sebelum ijab-kabul, dan setelah ijab kabul dilakukan pembacaan Al-Qur’an 
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oleh sepasang pengantin dalam tujuh hari tujuh malam. Mengingat adanya 

keunikan itulah maka  penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang tradisi 

pernikahaan adat Bangka.  

 

E. Landasan Teori 

Nilai adalah harga atau sesuatu  hal yang mempunyai sifat manfaat 

dan penting untuk kemanusiaan.8 Nilai keagamaan merupakan konsep tentang 

penghargaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

tentang ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajibannya yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman bagi tingkah laku manusia.9 Sedangkan nilai sosial 

merupakan konsep tentang penghargaan terhadap suatu hal yang berkaitan 

dengan masyarakat.10  

Kebudayaan mempunyai fungsi yang beragam bagi manusia dalam 

kehidupan masyarakat, karena manusia memerlukan kepuasan material dan 

spiritual. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagian besar dipenuhi oleh 

kebudayaan yang bersumber kepada masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya 

apabila kebudayaan mengalami perubahan, itu merupakan sesuatu hal yang 

wajar, selama tidak mengakibatkan perubahan keaslian dari unsur-unsur yang 

ada pada wujud kebudayaan itu. Perubahan bisa tampak pada fungsi, manfaat, 

tujuan bahkan adanya penambahan ritual upacara menuju ke arah 

                                                 
8 Trisno Yuwono dan Silvita, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Angola, 

2004) hlm. 398. 
9  Ibid., hlm. 8. 
10 Ibid., hlm. 525. 
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kelengkapan upacara itu sendiri, seperti yang terjadi dalam pernikahan adat 

Bangka di desa Mentok.  

Dalam kajian ini, penulis memakai teori Van Gennep crisis-rites 

(upacara waktu krisis), atau rites de passage (upacara peralihan). Pada 

banyak bangsa, upacara seperti upacara pernikahan, upacara sunatan, upacara 

masa hamil, upacara kelahiran, upacara pemberian nama, upacara memotong 

rambut untuk pertama kali, upacara menusuk telinga, upacara mencacah kulit 

(tatouage).11 Penulis mengunakan teori ini karena upacara pernikahan di desa 

Mentok itu sendiri merupakan salah satu upacara peralilan, yang mana 

upacara peralihan itu sendiri adalah peralihan dari satu tingkat hidup ke 

tingkat hidup yang lain. 

 

F. Metode Penelitian 

Setiap karya ilmiah tidak lepas dari metode penelitian. Metode adalah 

cara dan alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian budaya yang bersifat 

kualitatif. Proses-proses yang ditempuh dalam metode ini adalah : 

1. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Secara harfiah, observasi berarti mengamati, memantau, atau 

memperhatikan secara seksama. Observasi merupakan istilah yang 

berasal dari Bahasa Inggris, yang digunakan untuk menjelaskan 

                                                 
11 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Dian Rakyat, 1997), hlm. 

89. 
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suatu kegiatan penelitian yang dalam pengumpulan datanya 

dilakukan dengan mengamati gejala yang ada di lapangan dengan 

cara turun langsung ke lokasi.12 

b. Wawancara 

Proses memperoleh sumber dengan cara tanya jawab antara 

pewawancara dengan informan. Penulis mengadakan wawancara 

dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang 

dianggap mengetahui hal tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses untuk memperoleh data 

(pengumpulan data) tertulis, baik bersifat teoritik maupun faktual. 

Penulis menggunakan sumber dari buku, majalah, arsip, dan catatan 

yang ada hubungannya dengan adat pernikahan. 

2. Seleksi Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian dipilih untuk ditentukan mana 

yang relevan dengan penelitian, dan mana yang tidak relevan. Untuk 

meneliti otentisitas sumber, dilakukan kritik intern terhadap sumber yang 

ditentukan sehingga diperoleh data yang tepat. Adanya kritik intern 

dilakukan untuk mendapatkan kebenaran isi sumber dengan cara 

membandingkan sumber data tertulis dengan informasi yang diperoleh 

dari wawancara.13 

 
                                                 

12  H. Abuddin Nata, M.A., Metodologi Studi Islam (Jakarta PT. Raja Grafindo 
Persada, 2000), hlm. 375.  

13 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kulalitatif (Yogyakarta: Raka Sirasin, 
1988), hlm. 26. 
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3. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

mendapatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Setelah 

data dikumpulkan lalu dianalisis guna mendapatkan data-data yang 

obyektif dan relevan dengan topik pembahasan. 

4. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan merupakan cara penulisan atau pemaparan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Penulis berusaha menyajikan secara 

sistematis agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara global pembahasan ini terdiri atas lima bab yang ditulis secara 

sistematis agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh, sehingga nantinya 

tidak melenceng dari apa yang telah direncanakan. 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dimaksudkan untuk 

memberi penjelasan secara umum mengenai isi skripsi sehingga 

permasalahan menjadi jelas. Dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang 

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang gambaran umum daerah penelitian yang 

mencakup letak geografi, kondisi sosial budaya dan sosial keagamaan. 
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Tujuannya adalah agar bisa diketahui letak wilayah penelitian, bagaimana 

kondisi sosial budaya dan sosial keagamaan di desa Mentok.    

Bab ketiga membahas tentang pelaksanaan upacara pernikahan adat 

Bangka di desa Mentok, yang meliputi: tata cara pelaksanaan upacara 

(persiapan upacara, pelaksanaan upacara, pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan upacara), tujuan upacara pernikahan adat serta persepsi 

masyarakat Bangka di desa Mentok tentang upacara pernikahan adat tersebut. 

Tujuanya adalah agar pembaca mengerti tata cara pelaksanaan, tujuan 

upacara pernikahan adat Bangka di desa Mentok.   

Bab keempat membahas tentang nilai-nilai Islam serta nilai sosial 

yang ada dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Bangka di desa 

Mentok, agar pembaca dapat lebih mengerti tentang nilai-nilai Islam dan 

nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat desa Mentok. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap 

seluruh pembahasan skripsi dan berharap dapat menarik benang merah dari 

uraian pada bab-bab sebelumya dan menjadi jawaban atas rumusan masalah 

yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Adat istiadat masyarakat desa Mentok pada umumnya tidak terlepas dari 

kepercayaan mereka yang sebagian besar beragama Islam dan turun-

temurun dari nenek moyang mereka. Mereka sangat lekat dengan tradisi 

yang ada, baik yang merupakan manifestasi ajaran agama Islam maupun 

melestarikan budaya nenek moyang. Berbagai upacara adat dilaksanakan,  

bahkan terkesan masyarakat desa Mentok hidup dengan penuh upacara 

adat. Masyarakat desa Mentok memeluk beberapa agama, tapi mayoritas 

masyarakat desa Mentok  beragama Islam. Bercampur-baurnya agama 

masyarakat desa Mentok dikarenakan datangnya pendatang dari luar  

seperti orang-orang Jawa, Cina, Tionghoa dan lainnya 

2. Tata cara pelaksanaan pernikahan adat desa Mentok meliputi; persiapan 

upacara pernikahan seperti nyurung barang atau pengantar, mahar dan 

waktu pengantin. Pelaksanaan upacara pernikahan meliputi; akad nikah 

dan alat-alat pengantar, upacara jemputan, malam pengantin dan tepung 

tawar dan berambeh. 

3. Upacara pernikahan adat desa Mentok memiliki nilai-nilai Islam yang 

terkandung dalam rangkaian pelaksanaan upacara adat. Contohnya; 

membaca Al-Qur’an sampai tamat oleh pasangan pengantin (khatam Al-

Qur’an). Sedangkan dari nilai sosialnya dapat kita lihat dari pelaksanaan 
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upacara pernikahan yang mana membutuhkan masyarakat setempat dalam 

pelaksanaan upacara pernikahan tersebut.  

 

B. Saran  

1. Pernikahan adat sebagai warisan nenek moyang yang mempunyai nilai-

nilai luhur hendaknya dipelihara dan dilestarikan keberadaanya dalam 

upaya melestarikan budaya daerah untuk memperkaya kebudayaan 

nasional. 

2. Dalam rangka untuk memenuhi nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat di 

desa Mentok ini perlu diadakan penelitian secara objektif dan kritis agar 

dapat memberikan informasi yang proposional kepada masyarakat. 

3. Dalam praktek, beberapa gejala sosial yang berkaitan dengan pernikahan 

adat di desa Mentok bisa kita lihat dari kerjasama sesama masyarakat yang 

mana mereka saling gotong-royong dalam pelaksanaan upacara pernikahan 

tersebut.   

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk terus menggali dan 

mengungkapkan aspek lain yang belum tuntas atau input dari bahasan ini. 
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Nama : A. Fauzi 

Jam : 13.00 

Hari/tanggal : Kamis, 5 Februari 2009 

 

H Pendapat bapak tentang pernikahan adat desa Mentok ini, Seperti apa? 

F Pernikahan adat desa Mentok memang tidak ada di Desa lain dan juga 

adat yang ada di sini adanya penduduk lokal saja yang masih 

menggunakannya. Adapun pandangan mereka menggunakan cara 

pernikahan biasa pada umumnya. 

H Kalau penduduk lokal menikah dengan penduduk desa lain, 

pernikahannya seperti apa? 

F Kalau seperti itu jalan yang di ambil adalah musyawarah kedua belah 

pihak keluarga mau menggunakan cara pernikahan adat atau cara 

pernikahan biasa. 

H Kenapa adat pernikahan di desa Mentok sampai saat ini masih digunakan? 

Padahal upacara adat mereka menggunakan waktu yang sangat panjang, 

merepotkan dan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar? 

F Karena adat ini memberikan suatu hal dan kenangan yang beigtu berarti 

bagi kedua mempelai, yang mana didalamnya terdapat sebuah  

perjuangan, kesungguhan dan bakti bahwa mereka siap untuk menjalani 

kehidupan rumah tangga dalam keadaan bagaimanapun. 

H Apakah pernikahan ini wajib bagi masyarakat lokal? 

F Adat ini tidak di wajibkan tapi hanya di anjurkan untuk menggunakan 

adat ini, karnea melihat dari upacara yang sangat panjang dan 

membutuhkan biaya yang sangat besar jadi tidak diwajibkan. 



Nama : H. Rahmat S 

Jam : 10.00 

Hari/tanggal : Kamis, 10 Februari 2009 

 

H Bagaimana kondisi keagamaan di desa Mentok? 

S Walaupun masyarakat desa Mentok memeluk beberapa agama, tapi 

mayoritas masyarakat desa Mentok memeluk agama Islam. Yang 

memeluk agama lain itu hanya orang-orang Cina, Tiong Hoa. Ada juga 

pendatang yang beragama Islam seperti orang-orang Jawa dan 

perantauan yang beragama Islam 

H Bagaimana kondisi dan budaya di Desa Mentok yang berhubungan 

dengan masyarakat beragama? 

S Hubungan antara adat, budaya dan agama sangat berhubungan, terutama 

pada adat pernikahan yang ada di dalamnya. Terdapat gabungan antara 

adat, budaya dan agama. 

H Mengapa kondisi keagamaan bercampur baur? 

S Bercampur baurnya agama masyarakat desa Mentok dikarenakan 

datangnya pendatang dari luar desa Mentok sepreti orang-orang Jawa, 

Cina, Tionghoa, dll. 



Nama : H. Ahmadi 

Jam : 14.00 

Hari/tanggal : Rabu, 03 Februari 2009 

 

H Katam al-Qur’an 

M Sepasang pengantin membaca al-Qur’an hingga tamat yang mana  

disebut khatam Qur’an. Pada saat berlangsungnya acara tujuh hari tujuh 

malam. Ada juga calon pengantin laki-laki disuruh penghulu atau wali 

untuk membaca al-Qur’an seadanya. 

H Apakah yang menjadi faktor utama masyarakat desa Mentok untuk 

menggunakan adat ini? 

M Faktor utamanya 

1. Melestarikan budaya adat nenek moyang 

2. Berbagi kebahagiaan kepada masyarakat sekitar 

3. Mempererat tali persaudaraan antar masyarakat 



Nama : Supardi 

Jam : 10.30 

Hari/tanggal : Selasa, 03 Februari 2009 

 

H Nganggung itu apa? 

S Tradisi ini dilaksanakan pada saat memperingati hari-hari besar Islam 

seperti 1 Muharram, Isra’ Mi’raj, dan 17 Ramadhan yang mana 

masyarakat berbondong-bondong pergi ke masjid dengan membawa 

makanan kemudian dimakan bersama-sama. 

H Perang ketupat itu apa? 

S Ritual ini biasanya dilakukan tanggal 1 Muharram yang mana  

masyarakat saling melempar ketupat kepantai secara bersama-sama. 

Dalam ritual ini ada satu ketupat besar yang dibuat masyarakat. 

H Apa makan linggang itu? 

S Upacara ini biasanya diadakan pada saat kandungan berusia 7 bulan, 

dengan cara menyediakan sedekahan atau selamatan yang maksudnya si 

ibu dan bayinya dalam kandungan selamat dan sehat wal ‘afiat sampai 

bayi tersebut lahir. 

H Apa buk mirah itu? 

F Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada saat salah satu dari masyarakat 

yang panen beras merah (buk merah) yang mana mengandung 

masyarakat setempat untuk menikmati bersama sebagian dari hasil  

panen tersebut. Bertujuan supaya hasil panen mereka diberkahi oleh Sang 

Pencipta dan dilimpahkan / diberi lagi untuk panen-panen selanjutnya. 



Nama : Hazardin Yusuf 

Jam : 10.00 

Hari/tanggal : Jumaat, 06 Februari 2009 

 

H Persepsi bapak tentang upacara adat? 

H Upacara adat akan membuat masyarakat mengerti dan mengetahui 

kebudayaan dan leluhur kita yang secara turun-temurun diwarisi kepada 

anak cucu kita. 

H Kalau permasalahan mahar menurut bapak seperti apa? 

H Kalau masyarakat yang menentukan besarnya mas kawin atua mahar 

adalah pihak orang tua sigadis berdasarkan keturunan, sebagaimana yang 

telah dilaksanakan oleh siibu gadis pada waktu mereka kawin dulu. 

H Apa yang dimaksud dengan berambeh? 

H Berambeh sama dengan bersujud dihadapan mertua (minta do’a restu 

demi kebahagiaan kelangsungan hidup mereka). 



Nama : Moh. Hasan Abdullah 

Jam : 09.30 

Hari/tanggal : Sabtu, 07 Februari 2009 

 

H Nyurung barang atau pengantar itu menurut bapak seperti apa? 

M Masing-masing orang tua calon-calon pengantin mewakilkan dirinya 

kepada orang lain karena di rumah orang tua calon pengantin perempuan 

akan diadakan balas pantun. 

H Apa yang dimusyawarahkan itu setelah acara itu  oleh warga calon 

pengantin perempuan? 

M Dalam musyawarah itu dibicarakan tentang asal-usul, keturunan, budi 

pekerti calon menantu itu. 

H Kapan upacara jemputan itu dilakukan? 

M Acara jemputan dilakukan pada malam hari yaitu malam pertama dan 

berakhir pada malam ketiga. 

H Kapan malam pengantin dan tepung mawar ini dilaksanakan dan kesan 

apa yang diperoleh pada malam pengantin? 

M Malam pengantin itu dilaksanakan pada malam ketiga dari perayaan 

pestanya. Yang mana malam yang penuh kenangan untuk kedua 

mempelai suami istri. 



Nama : Bapak Zulkifli 

Jam : 09.00 

Hari/tanggal : Senin, 09 Februari 2009 

 

H Mengapa upacara adat Bangka masih dilaksanakan masyarakat desa 

Mentok? 

Z Upacara adat seperti pernikahan merupakan salah satu warisan nenek 

moyang kita dulu. Mengapa upacara ini masih dipakai? Karena upacara 

pernikahan salah satu adat kita yang harus kita lestarikan dan kita jaga, 

jangan sampai punah apalagi hilang ditelan majunya jaman. 

H Seberapa besar antusiasnya masyarakat dalam melestarikan dan menjaga 

adat pernikahan ini? 

Z Masyarakat sangat antusias dalam melestarikan dan menjaga adat ini. 

Dilihat dari pelaksanaan upacara pernikahan banyak campur tangan 

masyarakat setempat, tanpa bantuan masyarakat upacara ini sulit untuk 

terlaksana, karena adat ini banyak melibatkan pihak-pihak yang sudah 

turun-temurun melestarikan adat dan budaya tersebut. 

 



 


	Skripsi Hendro Superyadi
	TRADISI PERNIKAHAN ADAT BANGKA
	PERNYATAAN KEASLIAN
	ABSTRAKSI
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	PENGESAHAN SKRIPSI
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Batasan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Tujuan Pustaka
	E. Landasan Teori
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	Surat Keterangan Camat
	Tanya Jawab
	Curriculum Vitae




