
NILAI BUDAYA DAN NILAI AGAMA 
PADA UPACARA PERNIKAHAN ADAT MELAYU DESA BENAN 

KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU 

 
 

ARTIKEL E - JOURNAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Oleh: 
SURTINA 

NIM 090388201325 

 

 

 

 
 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 
TANJUNGPINANG 

2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nilai Budaya dan Nilai Agama pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa 
Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau oleh 
Surtina Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Iindonesia. 
Pembimbing 1: Dra. Hj. Isnaini Leo Shanty, M.Pd., Pembimbing II: Nancy 
Willian, M.Si. 

ABSTRAK 

 Nilai-nilai budaya dan agama yang terdapat pada pernikahan adat 
Melayu di Desa Benan dan adat pernikahan ini secara turun temurun memegang 
budaya Melayu dan nilai keislaman dan Adat pernikahan masyarakat Desa Benan 
ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam yakni akad nikah (Ijab 
Qobul) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria 
yang disaksikan oleh dua orang saksi dan pembacaan berzanji yang di lakukan oleh 
beberapa tokoh masyarakat di desa Benan. 

Teknik dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis isi, Analisis ini bisa juga 
di sebut analisis documenter dari data observasi dilapangan serta peneliti juga 
melakukan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gambaran pernikahan Melayu di desa 
Benan dalam adat pernikahan yaitu sangat kental sampai saat sekarang dan adat 
pernikahan desa benan ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam, jadi 
adat pernikahan ini dapat kita contoh masa-masa saat sekarang dan masa depan. Adat 
pernikahan ini patut kita lestarikan jangan sampai adat pernikahan ini punah atau 
hilang di makan zaman. 

Kata kunci :  Nilai Budaya Dan Nilai Agama Pada Upacara Pernikahan Adat 
Melayu  

ABSTRACT 

Base this observational background, therefore researcher perceives is of 
important to analyze culture and religion point that exist on Malay custom nuptials at 
Silvan Benan and this nuptials custom alaheritabling to hold keislaman's Malay and 
point culture.   

Tech in observational it is done analisi's tech fills, Analisis this can also at 
analisis documenter's mention of observasi's data at field and researcher also do 
interview to informan that gets bearing with observational problem.  

This observational result proves that Malay nuptials picture at sylvan Benan 
in nuptials custom which is so viscous until present moment and its nuptials custom 
sylvan Benan is marked typically with performs syariat Islam, so this nuptials custom 
gets we present moment term examples and future. This nuptials custom is its 
equitable keeps up don't until this nuptials custom is destroyed or lost at epoch eating.  

 

 



1. Pendahuluan  

Secara umum kebudayaan merupakan wujud dari budi daya manusia yang 
mencakup berbagai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, 
serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai 
mahluk sosial. Kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata kehidupan yang 
mencerminkan nilai budaya yang dikandungnya. Pada dasarnya tata 
kehidupan dalam masyarakat tertentu merupakan pencerminan yang konkrit 
dari nilai budaya yang diterapkan dalam dinamika kehidupannya. Dengan 
demikian karakteristik dari kelompok masyarakat atau etnik tertentu, akan 
terlihat dengan jelas dari karakteristik budaya yang mencakup seluruh aspek 
kehidupannya seperti tradisi seni budaya yang membedakannya dengan etnik 
lainnya.  
Salah satu etnis yang memegang teguh kebudayaannya adalah Melayu. 
Masyarakat Melayu tetap memegang teguh identitas kemelayuannya. Dalam 
tradisi Melayu sendiri, ada semacam ungkapan "Adat Bersendikan Syarak, 
dan Syarak Bersendikan Kitabullah". 

Hal ini menyiratkan bahwa, secara langsung atau tidak, tradisi 
kebudayaan Melayu di Kepri tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Di sisi 
lain, Raja Ali Haji pernah berujar dalam Gurindam Dua Belas (1847), bahwa 
"Tak kan Melayu Hilang di Bumi". Kalimat itu digunakan untuk menunjukkan 
keyakinan masyarakat Melayu akan adat-istiadat dan budayanya. Begitu 
pentingnya adat-istiadat bagi orang Melayu, sehingga timbul ungkapan lain, 
yaitu "Biar Mati Anak, Jangan Mati Adat" atau "Biar Mati Istri, Jangan Mati 
Adat". Semua ungkapan itu diucapkan secara turun-temurun dan telah 
mendarah-daging bagi orang Melayu, baik yang menetap di Kepri maupun di 
perantauan. 

Kebudayaan juga terdapat dalam adat perkawinan orang melayu yang 
didalamnya terdapat kepercayaan Islam. Pengaruh Islam dalam perkawinan 
suku Melayu di Kepulauan Riau adalah dikarenakan masuknya Islam di 
Kepulauan Riau tersebut menyebabkan perubahan dalam kehidupan 
masyarakat Kepulauan Riau. Masyarakat suku Melayu di Kepulauan Riau 
mengenal prinsip “Adat sebenar adat merupakan prinsip yang bersumber pada 
agama Islam, aturan adat ini tidak bisa dirubah, adat ini terungkap berdiri 
karena syara’. Hal ini menyebabkan hukum adat Melayu Kepulauan tidak 
dapat dipisahkan dari nilai keislaman. 

2. Metode penelitian 
 
Sesuai dengan objek kajian penelitian yakni gambaran nilai agama dan nilai 
budaya dalam mempengaruhi upacara adat pernikahan Melayu Kepulauan Riau 
maka metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif. 



Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan 
observasi, wawancara, menyajikan dalam bentuk foto atau dokumentasi agar bisa 
mengetahui gambaran nilai agama dan budaya yang terdapat dalam upacara 
pernikahan adat Melayu di Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga 
Provinsi Kepulauan Riau. 
 

3. Hasil penelitian dan pembahasan 

 Berdasarkan  hasil penelituian terhadap Nilai Budaya dan Nilai Agama pada 
Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten 
Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti 
membahas hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak 
KUA, Kepala Desa, Mak Andam dan Pemuka adat. Pertanyaan yang diberikan 
sebanyak 15 pertanyaan didesa Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga 
Provinsi Kepulauan Riau. 

1. Nilai – nilai budaya yang ada dalam pernikahan Melayu di desa Benan     
nilai-nilai budaya pernikahan Melayu didesa Benan adalah beriman, bermufakat, 
tolong menolong, berbudi, adab, sabar, bersopan santun, setia, hormat, bermarwah. 

 
2.  Nilai – nilai agama yang ada dalam  pernikahan Melayu  di Desa Benan 

Dalam pernikahan Melayu Benan nilai agama ada didalamnya yaitu dalam 
pelaksanaan pernikahan masyarakat biasanya melakukan suatu aktivitas yang 
menjurus dalam nilai agama seperti kegiatan yang diadakan di rumh - rumah yaitu 
kenduri, bisa juga melakukan suatu kegiatan di Mesjid yaitu khatam Al- Qur’an.   

3.  Upacara pernikahan Melayu di desa Benan 
  Upacara pernikahan Melayu di Desa Benan dapat disimpulkan yaitu sangat 
baik, karena dalam perkawinan Melayu di Desa Benan menjalankan tahap-tahap 
upacara pernikahan seperti menjarum / merisik, meminang, mengantar tanda, 
menjemput, menggantung-gantung, akad nikah, berandam, tepuk tepung tawar, 
berinai, bersanding, menyembah dan bermandi-mandi. 
 

4. Adat Upacara Pernikahan Melayu di Desa Benan Kecamatan Senayang 

Adat upacara pernikahan Melayu di Desa Benan dapat disimpulkan yaitu 
merupakan Adattullah atau adat yang sebenarnya. Adattullah adalah hukum tabi’i 
yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai contoh adat api membakar, adat air 
membasah, ada juga sering di artikan sebagai hukum adat yang hampir mutlak yang 
berdasarkan hukum Islam. 

 

 



5. Hukum agama yang ada dalam pernikahan Melayu di Desa Benan 

 Hukum agama yang ada dalam pernikahan Melayu Desa Benan dapat 
disimpulkan yaitu hukumnya wajib, maka pernikahan wajib dilaksanakan untuk 
manusia karena didalam agama Islam pernikahan sudah diwajibkan agar mencegah 
perzinaan. 

6. Pengaruh Agama dalam adat pernikahan Melayu di Desa Benan 

Pengaruh agama dalam adat pernikahan melayu di desa benan dapat 
disimpulkan yaitu berdampak positif karena nilai-nilai agama ada didalamnya. 

7. Prosesi budaya pernikahan di Desa Benan 

Prosesi budaya pernikahan Melayu di Desa Benan dapat disimpulkan yaitu 
dimulai dari awal hingga akhir acara. 

8. Pengaruh budaya Melayu di adat pernikahan Melayu Desa Benan 

Pengaruh budaya Melayu di adat pernikahan Melayu Desa Benan dapat 
disimpulkan yaitu masih kental karena masyarakat di Desa Benan rata-rata berbudaya 
Melayu. 

9. Yang tidak boleh dilaksanakan disaat prosesi pernikahan berlangsung 

 Yang tidak boleh dilaksanakan disaat prosesi pernikahan dapat disimpulkan 
yaitu tidak boleh mengucapkan ijab qobul dengan tersendat – sendat, dan tidak boleh 
rebut. 

10. Perbedaan pernikahan Melayu Desa Benan dengan Melayu Desa lainnya  

 Perbedaan pernikahan Melayu di Desa Benan dan di Desa lainnya dapat 
disimpulkan yaitu dalam proses pernikahan yang berlangsung. 

11. Yang mewakili tepuk tepung tawar dan berapa jumlah keseluruhannya 

 Yang mewakili tepuk tepung tawar dapat disimpulkan yaitu kepala desa, 
pemuka adat dan orang yang keseluruhannya terdiri dari lima orang. 

12. Perbedaan prosesi pernikahan Melayu Benan dengan Melayu di Desa lainnya 

Letak perbedaannya prosesi pernikahan Melayu Desa Benan dengan Desa 
Melayu lainnya dapat disimpulkan yaitu pada tepuk tepung tawar, aqiqah dan khatam 
Al-Qur’an. 

 



13. Persamaan prosesi pernikahan Melayu Benan dengan Melayu di Desa lainnya 
 Persamaan prosesi pernikahan Melayu Desa Benan dengan Desa Melayu 

lainnya dapat disimpulkan yaitu pada tepuk tepung tawar, berzanji dan berinai. 
 

14. Yang wajib dilaksanakan sebelum dan sesudah prosesi pernikahan 
berlangsung 
Yang wajib dilaksanakan sebelum pernikahan berlangsung dapat disimpulkan 

yaitu berzanji dan berkhatam sedangkan sesudah pernikahan berlangsung adalah 
tepuk tepung tawar dan berinai. 
 

15. Mengapa berzanji ada di pernikahan Melayu 

Berdasarkan teori di bab-bab sebelumnya bahwa mengapa berzanji ada di 
pernikahan Melayu, maka dapat disimpulkan yaitu berzanji merupakan puji -pujian 
kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, karena orang Melayu identik sekali dengan 
agama Islam. 

4. Simpulan  

Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian, dari observasi, wawancara 
dan dokumentasi kepada  sepasang pengantin, Mak andam, Pemuka adat,  Kepala 
Desa,  dan salah satu pegawai dari kantor urusan agama yang diberikan sebanyak 15 
pertanyaan dapat disimpulkan bahwa adat pernikahan masyarakat Melayu Benan 
masih memakai adat yang diwariskan secara turun-temurun yang budaya Melayunya 
sangat kental dan adat pernikahan Desa Benan ditandai secara khas dengan 
melaksanakan syariat Islam yakni akad nikah (ijab qabul) yang dilakukan oleh pihak 
wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang 
saksi dan pembacaan berzanji yang di lakukan oleh beberapa tokoh masyarakat di 
Desa Benan. Dengan demikian gambaran pernikahan Melayu di Desa Benan dalam 
adat pernikahan yaitu sangat kental sampai saat sekarang dan adat pernikahan Desa 
Benan ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam, jadi adat pernikahan 
ini dapat kita contoh masa-masa saat sekarang dan masa depan. Adat  pernikahan ini 
patut kita lestarikan jangan sampai adat pernikahan ini punah atau hilang di makan 
zaman. 
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