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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makluk sosial (zoonpoliticoon), sehingga tidak bisa 

hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir, manusia telah dilengkapi 

dengan naluri untuk hidup bersama diantara wanita dan pria. Naluri untuk 

hidup bersama tersebut mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, 

saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, dan tidak bisa 

dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Rasanya tidak sempurna hidup 

seorang wanita tanpa didampingi seorang pria, sekalipun dia beralaskan emas 

dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria 

tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkapnya.  

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal 

yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat 

satu pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah 

hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang 

sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.1 

Perkawinan memiliki tata cara masing-masing, tergantung dalam adat 

mana yang mengaturnya. Seperti halnya dalam adat sasak nikah di Lombok,

1  Soejono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), Hlm. 9 
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Nusa Tenggara Barat, mengenai adat perkawinan sangatlah unik bahkan 

sangat menarik untuk menjadi obyek pariwisata. Adapun istilah yang 

digunakan dalam Suku Sasak mengenai pernikahan yaitu mereka biasanya 

menyebutnya dengan istilah merarik atau kawin lari, yang artinya tindakan 

pertama dari si pemuda untuk membawa lari si gadis yang diinginkannya atau 

dicintainya, dari kekuasaan orang tuanya atau keluarga si pemuda, dengan 

maksud untuk mendapatkan si gadis atau menjadikan dia sebagai istrinya. 

Perkawinan bagi masyarakat Sasak memiliki makna yang sangat 

luas. Menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti 

untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-

laki dan kerabat pihak perempuan.  

Berdasarkan penelitian M. Nur Yasin, setidaknya ada empat prinsip dasar 

yang terkandung dalam praktik kawin lari (merarik) di pulau Lombok. 

Pertama, prestise keluarga perempuan, kawin lari (merarik) dipahami dan 

diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga 

perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama 

sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh 

keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai 

prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap 

memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki.2 

                                                           
2 Muhammad Nur Yasin. “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi 

Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merarik) di Pulau Lombok.” Jurnal Istinbath. Vol. 

IV No. I (Desember, 2006). Hlm. 73-75 
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Badran abu Al-Ainai dalam al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-

Syakhshyiah, menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat 

penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki 

dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya, 

Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui 

pembentukan keluarga, karena melalui pernikahan, maka keluarga-keluarga 

yang lain (al-usrah) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan 

pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam mebangun masyarakat 

yang lebih luas. 

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari 

maqâshid al-syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), keturunan (hifz 

al-Nasl) dan jiwa (hifz al-Nafs). Perkawinan dapat dikatakan memelihara 

agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, 

perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari 

kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh, 

perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (nisfu ad-dîn), sehingga 

mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. 

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai 

pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi, bagaimana jika kemaslahatan 

yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan 

mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat 

kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan 

sebagai analogi. 
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Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama 

maupun dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan 

melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung 

dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. 

Tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis 

pernikahan, terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, 

bahkan faktor usia yang tergolong belum siap akan hal tersebut masih marak 

dalam lingkup masyarakat, hal ini yang menimbulkan pertanyaan apa yang 

menjadi niat pokok yang dapat menimbulkannya. Jika niat itu didasari dengan 

tujuan yang tidak baik, akan melahirkan kemudlaratan, lalu seperti apa 

pandangan maqashid syari’ah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pernikahan tersebut? 

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan 

melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. 

Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan 

perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqâshid 

syariah dan motif keagamaan akan meninggalkan pertanyaan.3 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan tersendiri 

untuk menelitinya dengan memutuskan judul untuk penelitian ini yaitu 

“Tinjauan Maqashid Syari’ah Tentang Adat Perkawinan Lari (merarik) Di 

                                                           
3 Muhammad Abu Zahrah. Al-Ahwal al-Syakhsyiyah (Mesir: Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1950), 

Hlm. 47. 
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Lombok. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana Praktik Tradisi Merarik di Lombok ? 

2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari’ah  Terhadap Tradisi Merarik di 

Lombok ? 

 

C. Tujuan dan Kontribusi 

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penetian ini terjawabnya semua 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:  

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Tradisi Merarik di Lombok. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap 

Tradisi Merarik di Lombok.. 

Selain dari beberapa tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke masyarakat 

pada umumnya. Adapun macam-macam kontribusi yang diharapkan dari 

adanya penelitian ini adalah : 

a. Teoritis, secara keilmuan penelitian ini dapat menjadi bahan / sumber 

ilmu bermanfaat yang berkaitan tentang Tinjauan Maqashid Syari’ah 

Tentang Adat Perkawinan Lari (Merarik) di Lombok.. 

b. Memahami dan dapat melakukan pengembangan terkait Tinjauan 

Maqashid Syari’ah Tentang Adat Perkawinan Lari (Merarik) di Lombok. 
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c. Praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi kalangan pelajar, 

mahasiswa, dan akademis lainnya terutama bagi pelaku yang terkait 

dengan penelitian ini. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini, peneliti bermaksud menambahkan adanya penelitian 

terdahulu atau penelitian yang telah dikupas dan hampir menyamai penelitian 

ini, akan tetapi agar tidak dikatakan pengulangan penelitian, dalam hal ini 

akan hanya dijadikan bahan rujukan dan penguat untuk kegunaan penelitian 

ini saja. 

1. Hafifudin. 2015. Tradisi Merarik Dalam Masyarakat Suku Sasak 

Lombok Di Desa Laburan Baru Menurut Perspektif Hukum Islam. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk dapat menjelaskan gambaran tradisi 

merarik dalam Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru, serta ingin 

mengetahui apa saja alasan didalam masyarakat menjalankan tradisi 

merarik tersebut. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

seluruh masyarakat Suku Sasak Lombok yang berada di desa Laburan 

Baru, sedangkan objek kajiannya adalah perspektif islam terhadap tradisi 

merarik dalam Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru. Responden 

yang diteliti sebanyak tujuh orang dari latar belakang yang berbeda-beda. 

Dalam penelitiannya, ia menggunakan metode untuk mendapatkan 

informasi yang di inginkan peneliti menggunakan teknik wawancara 

dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa 
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praktek tradisi merarik dalam Suku Sasak Lombok di desa Laburan Baru 

terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) Meminang. Termasuk bagian dari 

midang ini adalah ngujang (mengunjungi calon istri di luar rumah), disini 

terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan 

penculikan atau si laki-laki membawa lari si perempuan. (2) Pihak laki-

laki harus menculik (melarikan) pengantin perempuan. (3) Pihak laki-laki 

harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat 

pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah 

selabar (nyelabar). (4) Pelunasan uang jaminan dan mahar. (5) 

Melakukan akad nikah dengan cara Islam. (6) Adapun istilah yang 

digunakan dalam pembayaran adat ketika ingin menikah di Suku Sasak 

Lombok disebut dengan sorong doe atau sorong serah. (7) Nyondolan, 

yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, 

diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional 

khas lombok (gendang belek dan kecimol). tradisi merarik ini tidak di 

benarkan dalam Islam, karena proses peminangan dalam Islam dengan 

peminangan tradisi merarik sangat berbeda dan tradisi ini banyak 

menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan hukum Islam.4 

2. Annisa Rizky Amalia, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

gambaran tradisi Merarik dalam Suku Sasak di Lombok di Desa Sade, 

serta ingin mengetahui apa saja alasan masyarakat menjalankan tradisi 

merarik tersebut. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

                                                           
4 Hafifudin, “Tradisi Merarik Dalam Masyarakat Suku Sasak Lombok Di Desa Labuan Baru 

Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Antasari Dan Ekonomi 

Islam, Banjarmasin 2015). 
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seluruh masyarakat Suku Sasak Lombok yang berada di Desa Sade, 

sedangkan objek kajiannya adalah perspektif Islam dengan menggunakan 

metode kualitatif melalui pendekatan antropologi agama. Responden 

yang diteliti sebanyak empat orang dari latar belakang yang berbeda. 

Dalam penelitiannya hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa tradisi 

merarik ini dalam Suku Sasak Lombok di Desa Sade terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu: (1) Midang (meminang). Termasuk bagian dari midang ini 

adalah ngujang (mengunjungi calon istri di luar rumah), disini terjadilah 

kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penculikan atau 

si laki-laki membawa lari si perempuan. (2) Pihak laki-laki harus 

menculik (melarikan) pengantin perempuan. (3) Pihak laki-laki harus 

melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat 

pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah 

selabar (nyelabar). (4) Pelunasan uang jaminan dan mahar. (5) 

Melakukan akad nikah dengan cara Islam. (6) Adapun istilah yang 

digunakan dalam pembayaran adat ketika ingin menikah di Suku Sasak 

Lombok disebut dengan sorong doe atau sorong serah. (7) Nyongkolan, 

yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, 

diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional 

khas lombok (gendang belek dan kecimol).5 

 

                                                           
5 Annisa Rizky Amalia. “Tradisi Perkawinan Merarik Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus 

Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional.” (Skripsi, IAIN Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2017). 
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3. Murda, 2017. Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari 

Perspektif Intergelitas Hukum. Dalam penelitian ini membahas sisi 

interlegalistik antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara pada 

masyarakat kesukuan di Indonesia, yang difokuskan pada perkawinan 

masyarakat suku Sasak. Sebagai masyarakat lokal Indonesia, masyarakat 

Sasak memiliki hukum lokal sendiri dalam menjalani interaksi dan 

kontrak sosial antara satu sama lain, khususnya dalam persoalan 

perkawinan. Dalam rangkuman kesimpulannya disebutkan bahwa dalam 

suatu adat perkawinan masyarakat Indonesia yang khususnya masyarakat 

sasak menunjukan terjadinya interlegalitas (interlegality) hukum 

perkawinan, yakni antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum 

Negara. Apabila perkawinan masyarakat Indonesia di kaji secara lebih 

luas, tentu akan ditemukannya suatu pola yang sejenis dalam peraktik 

perkawinan itu, yakni adanya hubungan yang harmonis, atau saling 

menyatu, berbaur, mengkarter atau bergumul antara Hukum Adat, 

Hukum Agama, dan Hukum Negara. Meminjam istilah Zarathustra 

Nietzshe, perkawinan masyarakat sasak mengandung spirit 

metamorphoses, yang sifatnya menampung semua norma baru yang 

datang lalu memicu lahirnya norma baru (becomes a child ).6 

4. Hamdi, 2000. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Negosiasi Perkawinan 

Merarik Masyarakat Adat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu proses negosiasi dalam 

                                                           
6 Murdan, “Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas 

Hukum,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10 No. 2 (Desember, 2017) 
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perkawinan adat merarik, untuk mengetahui bagaimana pandangan 

hukum islam terhadap pelaksanaan negosiasi perkawinan merarik, dan 

untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan yang terdapat dalam 

negosiasi perkawinan merarik masyarakat adat Sasak. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan 

yang berdasarkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena yang 

terjadi di masyarakat, disertai dengan adanya wawancara mendalam 

secara langsung dengan responden dan narasumber terkait dengan seluk 

beluk perkawinan merarik, sedangkan guna mendukung penelitian 

lapangan, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan. Maka dari itu 

hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Negosiasi atau selabar 

merupakan sebuah komunikasi yang disebut dua arah antara kedua belah 

pihak yakni pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak dari keluarga 

sang mempelai perempuan dalam rangka untuk mencapai sebuah 

kesepakatan dalam penyelesaian perkawinan merarik, yang mana dalam 

hal ini kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan yang sama 

dan sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan proses yang terdapat dalam suatu negosiasi atau 

selabar tersebut yaitu adanya suatu tahapan-tahapan yang dibagi menjadi 

tiga tahapan yakni tahap awal atau tahap pelaksanaan, tahap pencapaian 

kesepakatan, dan tahap pelaksanaan kesepakatan, dengan teknik 

negosiasi kompetitif, dan teknik negosiasi koperatif, (2) Hukum islam 

memandang bahwa dalam proses selabar atau yang dinamakan negosiasi 
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pada saat perkawinan merarik yakni sebagai sesuatu yang dianjurkan. 

Karena islam mengajarkan konsep perdamaian, jika diantara orang islam 

terdapat adanya suatu perselisihan maka diwajibkan untuk melakukan 

perdamaian, karena orang-orang islam itu adalah bersaudara, sesuai 

dengan ajaran islam dalam Surat Al-Hujaraat ayat 9-11. Namun dalam 

perkawinan merarik perlu untuk dihindari karena jauh dari ajaran islam 

yang mengajarkan peminangan, dan (3) Hambatan dalam negosiasi 

merarik diantaranya sebagai berikut: adanya kepentingan yang kuat 

diantara kedua belah pihak, terutama dalam pihak mempelai perempuan 

yang menginginkan pembayaran pisuke sesuai dengan yang 

diinginkannya, adanya peraturan adat yang berbeda antara desa yang satu 

dengan desa yang lainnya, kecakapan yang dimiliki oleh seorang 

negosiator terkadang rendah, dan hambatan yang disebabkan oleh 

keadaan dan kondisi keluarga kedua belah pihak mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan.7 

Jika dicermati lebih dalam berkaitan dengan penelitian-penelitian 

terdahuluu diatas, tentu mempunyai perbedaan dengan apa yang akan 

peneliti teliti, dalam hal ini ruang lingkup suatu adat pernikahan merarik 

saja yang sedikit sama, dikarenakan pada dasarnya penelitian tersebut 

membahas tentang apa, dan bagaimana suatu proses pelaksanaan adat 

merarik masyarakat Lombok. Maka dari itu peneliti disini akan meneliti 

dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana maqashid syari’ah itu 

                                                           
7 Hamdi. “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Negosiasi Perkawinan Merariq Masyarakat Adat 

Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.” (Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 2009). 
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masuk kedalam seluk-beluk adat pernikahan merarik masyarakat lombok, 

disinilah letak perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan apa yang 

telah di teliti oleh para peneliti terdahulu diatas.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan suatu gejala sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang 

mana dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan suatu 

tradisi perkawinan Merarik di Lombok. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka untuk mengumpulkan data-data penelitian ini, penulis 

menggunakan dua cara : 

a) Studi kepustakaan (Library research) 

Maksud dari studi kepustakaan adalah mengumpulkan data 

dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. 

b) Penelitian Lapangan (Field research) 

Metode penelitian lapangan ini adalah melakukan penelitian 

dengan cara interview langsung dengan kepala adat setempat 

ataupun dengan pihak yang menjadi objek dalam peneltian ini. 
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3. Analisis Data 

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan mengenai 

tentang situasi yang terjadi di tempat penelitian sehingga nantinya akan 

memperoleh deskripsi yang sistematis dan fakta-fakta di tempat 

penelitian. 

4. Pendekatan Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini penulis bermaksud ingin 

menggunakan beberapa pendekatan seperti : 

a) Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama 

lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan 

masyarakat. Beranggapan dasar perspektif sosiologis pada struktur 

sosial, kontruksi, pengalaman manusia, kebudayaan dan agama. 

b) Pendekatan Historis 

Pendekatan historis ialah salah satu pendekatan yang digunakan 

untuk memahami gejala sosial keagamaan. Pendekatan ini cukup 

populer di kalangan para ahli di lingkungan Departemen Agama. 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi 

sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi 

sejak beberapa tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. 
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c) Pendekatan Teologis 

Pendekatan Teologis ini ialah merupakan pendekatan yang 

paling dominan dan paling berpengaruh dalam studi agama. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam hal ini, demi terciptanya penyusunan penelitian yang sesuai dan 

teratur yakni saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya, maka 

dari itu peneliti disini menyusun sebuah sistematika pembahasan yang akan 

terdiri dari empat bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat suatu latar belakang yang nantinya akan menjadi penjelasan 

tentang bagaimana adanya suatu keinginan dari peneliti untuk menjadi suatu 

alasan guna membahas permasalahan yang akan di bahas nantinya. Latar 

belakang tersebut akan dijadikan beberapa pertanyaan yang kemudian 

disusun menjadi rumusan masalah. Setelah itu peneliti akan mencantumkan 

bagaimana tujuan dan apa saja kontribusi, sebagai suatu harapan yang akan 

dicapai nantinya dari hasil peneltian ini, lalu dicantumkannya juga suatu 

penelitian terdahulu guna menunjukan akan adanya masalah yang akan 

dibahas akan tetapi belum pernah diteliti sebelumnya. Selanjutnya peneliti 

akan mencantumkan beberapa metode penelitian dan sistematika pembahasan 

guna menjadikan penelitian ini menjadi lebih terarah dan tertata sistematis. 
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BAB II KAJIAN TEORI 

Dalam bab ini akan berisi tentang kajian pustaka yang ada kaitannya dengan 

judul sesuai dengan yang peneliti ambil, khususnya bagaiamana suatu Hukum 

Adat Merarik masyarakat lombok ditinjau dari segi Maqashid Syari’ah dan 

bagaimana masuknya pemahaman Maqashid Syari’ah di dalamnya, baik itu 

dikaji dari segi pemahaman pernikahan menurut Islam dan yang lainnya. 

BAB III HASIL PENELITIAN 

Pada bagian bab tiga ini berisikan suatu pembahasan dan hasil dari apa yang 

peneliti teliti dilapangan, baik itu mencangkup perbedaan adat pernikahan 

merarik di Lombok dengan ajaran murni islam, bagaimana masuknya 

Maqashid Syari’ah, dan bagaimana adat pernikahan merarik di Lombok itu 

sendiri, semuanya akan dikupas secara mendalam dan dituangkan ke dalam 

bab ini sebagai hasil dari penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti 

sendiri. 

BAB IV PENUTUP 

Bab yang terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran dari peneliti sendiri 

agar penelitian ini lebih jelas dan dapat dipahami sebagai mestinya. 


