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ABSTRAK 

Abdul Rouf, Muhammad,2020.Tinjauan „Urf  Terhadap Adat Larangan Nikah 
dan Ruwatanya Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 
Kabupaten Pacitan. Skripsi.JurusanHukumKeluarga Islam 
FakultasSyariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo.PembimbingDr. H.Moh.Munir, Lc.,M.Ag 

 

Kata Kunci :Pernikahan,'urf, Adat,Ruwatan larangan nikah 
Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya ada perbedaan. 

Perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama yakni supaya menghindari 
kemafsadatan dan memperoleh kemashlahatan. Akan tetapi yang perlu digaris 
bawahisuatu perbuatan dalam rangka menghindari kemafsadatan dan memperoleh 
kemashlahatan itu tadi bertentangan dengan hukum islam atau tidak. 

Di Desa Jatigunung dalam mengatur Pernikahansangatlah menekan akan 
ajaran dan adat nenek moyang terdahulu, yang mana setiap sepasang pria dan 
wanita yang sudah yang berketepatan hati a pernikahan apabila dilarang oleh adat 
maka tidak boleh dilakukan pernikahan tersebut, apabila tetap ingin melaksanakan 
maka diharuskan melaksanakan Ruwatannya. Berlakunya peraturan tersebut 
dengan tujuan agar terhindar dari kesusahan yang diyakini akan menimpanya.  

Dengan itu penulis mengambil rumusan masalah pertama Bagaimana 
tinjauan „Urf  terhadap bentuk-bentuk larangan menikah di Desa Jatigunung 
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan yang kedua Bagaimana tinjauan „Urf  
terhadap Ruwatan larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 
Kabupaten Pacitan. 

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut. penulis 
menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan 
pengamatan (observation), kemudian dilanjutkan dengan proses editing, 
diklasifikasikan, kemudian dianalisa.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkanPertamabahwa Larangan Nikah 
yang terjadi di Desa Jatigunung mempunyai dua hukum, apabila tidak 
melangsungkan pernikahan karena takut terkena bala‘ atau musibah yang terjadi 
karena menerjang larangan itu tadi, maka masuk kategori„Urf Fasid. Akan tetapi 
jika tetap melaksnakan pernikahan yang dilarang tersebut dan juga melakukan 
ruwatan seseuai saran dari pemandu adat namun semua itu dilakukan hanya 
karena menghindari fitnah dari masyarakat dan tetap meyakini bahwa semua bala‘ 
ataupun manfaat hanya dari Allah swt. Maka dapat di kategorikan „Urf Shahih. 
Selain itu jenis ‗Urf  larangan perkawinan termasuk Kategori 'urf khaas karena 
ruang lingkupnya di daerah desa jatigunung saja. Kedua Menurut Pandangan 'urf  
terhadap tradisi ruwatan larangan nikah apabila dilihat dari praktik ruwatan 
tersebut, tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam. Maka dari itu 
ruwatan dalam rangka untuk mencegah bahaya yang timbul dari pelaksanaan 
larangan nikah mempunyai dua hukum. Jika meyakini bahwa dengan adanya 
ruwatan tadi mendatangkan keselamatan yang bukan dari sisi Allah atau ruwatan 
ditujukan untuk meredam amarah dari nenek moyang karena melaksanakan 
pantangan yang diberikan sehingga bisa mendatangkan bahaya maka hukumnya 
„Urf Fasid. „Urf Fasid ini lebih kepada Syirik karena menganggap bahwa ada 
kekuatan lainselain Allah. Akan tetapi jika didasari dalam rangka untuk 
menghindarkan diri dari fitnah masyarakat dan tetap beranggapan bahwa manfaat 
dan bahaya yang muncul bukan karena siapa siapa hanya karena Allah maka sikap 
yang seperti ini dapat dikategorikan „Urf Shahih. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan 

Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai 

dasar pembentuk keluarga sejahtera,
1
 berkembangbiak dan melangsungkan 

kelestarian hidupnya.
2
Perkawinan juga merupakan momen yang paling penting 

dan berarti bagi kehidupan manusia di muka bumi ini.
3
Islam menyukai 

perkawinan dan akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang 

bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.
4
 

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga Sakinah, Mawadah, Warahmah.
5
 Hal ini sesuai dengan Firman 

Allah SWT : 

                        

        

 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia mencipyakan 

untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

                                                           
1
 Purna, Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul „urs) 

di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembangskripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 

2008) 
2
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah, terj: Mahyudin (Bandung: Al-Ma‘arif, 1996), 9. 

3
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007), 288. 

4
H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah, Cetke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2011),6. 

5
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007), 288. 
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kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6
 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini 

adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
7
Allah SWT berfirman dalam 

surat an-Nisa:1 yang berhubungan sebagai berikut: 

                             

                    

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
8
 

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup 

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan jantan dan betina secara anarki 

atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat 

manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat 

tersebut.Dengan demikian, hubungan antara laki laki dan perempuan diatur 

secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa 

pernikahan.
9
Bentuk pernikahaan ini memberikan jalan yang aman pada naluri 

seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri 

wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak 

                                                           
 

6
Q.S Ar-Rum: 21 

7
SlametAbidindanAminuddin, FiqihMunakahat 1 (Bandung: PustakaSetia, 1999), 9. 

8
Ibid. 

9
Ibid.,10. 
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manapun dengan seenaknya.
10

Pergaulan suami istri diletakkan dibawah 

naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya menumbuhkan keturunan 

yang baik dan hasil yang memuaskan.
11

 

Agar pelaksanaan pernikahan tidak keluar dari tujuan yang telah ditentukan 

Allah, maka Islam mengatur beberapa ketentuan berkaitan dengan pernikahan, 

mulai dari syarat, rukun, dan perkara yang dapat menjadikan pernikahan 

rusak/batal. Ketentuan-ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit 

tetapi lebih untuk menjaga agar pernikahan yang dilakukan memberikan 

maslahat (kebaikan) kepada pihak pihak yang terkait, baik dari mempelai 

ataupun keluarga dari kedua mempelai. 

Islam adalah agama yang mempunyai misi rahmatan lil „alamin (rahmat 

bagi seluruh alam) menjadikan Islam tersebar diberbagai penjuru dunia, salah 

satunya Indonesia. hal tersebut menyebabkan akulturasi budaya antara Islam 

dengan budaya setempat. Seperti muncul kegiatan Tahlil untuk mendoakan 

orang yang telah meninggal, tingkeban untuk mendoakan jabang bayi di usia 7 

bulan, ruwatan tolak balak bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. 

selain tradisi kegiatan di atas, juga muncul beberapa pantangan atau larangan 

dalam beberapa kegiatan di masyarakat sebut saja tidak boleh menikah atau 

mendirikan rumah pada hari kematian nenek moyangnya, tidak boleh 

melakukan pernikahan jilu (anak pertama dan ketiga), belahan mantu pisan, 

minsanan, tidak cocok neptu kelahiran dan lain sebagainya. Hal ini walaupun 

tidak ada dalam tuntunan agama Islam tetapi tidak dapat sertamerta disalahkan, 

                                                           
10

Ibid. 
11

Ibid. 
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karena dalam kaidah ushul fiqh disebutkan yang artinya 'urf menjadi dasar 

hukum.  

Secara bahasa, kata 'urfmerupakan derivasi dari katayang  عررف يعرف عرفا

berarti mengetahui.Secara terminologis,'urfdan adat memiliki arti yang sama, 

meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. 

AbdulWahab Khalaf menyatakan bahwa'urfadalah sesuatu yag dikenal 

manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun 

perbuatan‖.
12

 Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan 'urfsebagai 

sebagai Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap 

perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz> yang dikenal 

dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) 

memungkinkan makna ketika didengarkan.
13

 

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut 'urf adalah sesuatu yang terpatri 

dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat 

atasnyaAbu Sunnah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap 

sebagai 'urf.14
 Di samping karena berulangkali telah dilakukan dan menjadi 

kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka 'urfharus bisa 

diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan'urf 

negatif atau yang juga disebut dengan'urf yang fa>sid sebagaimana pembahasan 

nanti. 

                                                           
 

12
WahabKhalaf, Mas}a>diru al-Tashri>’ al-Islami fi> ma> Laysa Nas}ah} Fi>hi (Kuwait: Dar al-

Qalam, 1972 M/1392 H), 145 

 
13

Wahbah al-Zuhayli, Us}ul al-Fiqh al-Islami, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828. 

 14
M. Noor Harisudin, "’UrfSebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,(Diakses 18 

Januari 2020, Jam 12.47). 
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Sesungguhnya, prasyarat minimal keberlakuan'urfhanya dua; ketetapan 

(al-istiqra>r) dan kontinuitas (al-istimra>r).Istiqrarmenunjukkanbahwa'urf harus 

merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. 

Di pihaklain, adanya al-istimra>r dimaksudkan agar 'urf dapat dijadikan 

pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. 

Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang 

semestinyadidasarkanpadaprinsipstabilitashukum (Istiqa>mat al-hukum), tiba-

tibaharusberubah-ubahdanberwataktemporerdalam tempo waktu yang 

sangatcepat. 

Olehkarenaitu, Islam hadirtidaksedangmemusnahkan'urfyang tumbuh-

berkembang di masyarakat.Justru, Islam hadirdengankeadaanmenyeleksi'urf-

'urfyangada: jikatidakbertentangandengan Islam, 'urfterusberjalan. Sebaliknya, 

jikabertentangan, islammemusnahkanataumemodifikasinya agar 

sesuaidengannilai-nilaiajaran Islam. Definisi Abu Sunah di 

atasharusdiarahkanpada'urfyang ideal danseharusnya, bukan'urfyang 

realistisdansenyatanya yang terdapatdalammasyarakatkita. 

Penduduk di Desa Jatigunung merupakan masyarakatyang sangat kental 

dalam mempercayai ajaran dari nenekmoyangnya. Meskipun zaman sekarang 

ini sudah zaman modern namun masyarakat Desa Jatigunung tetap 

mempercayai adat peninggalan dari nenek moyang yang berada di masyarakat 

tersebut, terutama masalah perkawinan. 

Di desa Jatigunung terdapat  beberapa bentuk larangan nikah yang pertama 

adalah Wolak-walik adalahlarangan nikah ketika adanya pernikahan dari salah 
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satu pasangan suami istri, misalnya dari pihak Istri mempunyai saudara laki-

laki dan dari pihak Suami mempunyai saudara perempuan dan keduannya 

tersebut akan melangsungkan pernikahan. Maka jenis pernikahan yang seperti 

ini dilarang menurut adat. yang kedua adalah Belahan mantu pisan adalah 

larangan nikah apabila ada seorang laki-laki yatim anak pertama akan menikah 

dengan  seorang perempuan yang juga anak pertama. maka pernikahan yang 

semacam ini dilarang menurut adat. yang ketiga adalah tidak cocok pada Netu 

kelahiran adalah larangan nikah karena tidak cocok pada Netu kelahiran. 

Nomorempat adalah Larangan nikah Misanan adalah larangan nikah seseorang 

dengan anak dari pamannya. Sementara menurut Islam bukan termasuk 

mahramnya.
15

 

Dalam melaksanakan adat itu semua di desa Jatigunung dipimpin oleh tokoh 

adat yang bertugas memelihara jalannya adat warisan nenek moyang. Sifat 

tokoh adat yaitu hubungannya dengan corak dan budaya masyarakat di daerah 

tersebut. Menjaga ajaran nenek moyang meliputi masalah perkawinan dan 

sebagainya.
16

Hal ini terlihat dari adanya solusi dari larangan pernikahan Wolak 

Walik,Belahan Mantu Pisan, Misanan dan Tidak Cocok Netu 

Kelahiranberupatradisi Ruwatan. Ruwatanadalah sesuatu yang dilaksanakan 

ketika ada yang melanggar dari bentuk larangan pernikahan yang berada di 

desa tersebut.
17

Jika melakukan pernikahan yang dilanggar dan tidak melakukan 

tradisi ruwatanmaka hidup dari salah satu pasangan suami istri tidak sampai 

tua, akan berakhir cerai atauterkena musibah seperti contoh perekonomian 

                                                           
15

Sofyan, hasilwawancara, Pacitan,19 Februari 2020 
16

Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Bandung: Bandung University, 1989), 64-65.  
17

Sofyan, hasilwawancara, Pacitan,19 Februari 2020 
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kurang sejahtera.Selain itu juga mendapatkan sindiran buruk dari masyarakat, 

karna masyarakat asli Desa Jatigunung sangat kental mempercayai adat.Jika 

dilihat dari praktik adat di atas maka terdapat beberapa kejanggalan 

kejanggalan dilihat dari perspektif hukum Islam karena ada keyakinan-

keyakinan dalam masyarakat Jatigunung tentang adat larangan nikah dan juga 

ruwatannya yang dapat menyebabkan kemusyrikan karena mendahului takdir 

dari Allah Swt. Pada kasus ini, „urf yang dimaksudkan adalah „urf secara 

perilaku atau perbuatan. Menilik dari hal tersebut, maka larangan -larangan 

yang berlaku di desa Jatigunung kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan harus 

dikaji menggunakan kajian hukum Islam. Dalam perkara ini menggunakan 

kajian „urf. Kajian ini nantinya diharapkan memberikan penjelasan ataupun 

keterangan yang tidak kabur. Penjelasan atau keterangan semacam ini 

dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum Islam, melalui „urf akan menjelaskan 

secara rinci terkait dengan adat istiadat (tradisi) tentang larangan yang berlaku 

di desa tersebut.Maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam 

sebuah judul skripsi TINJAUAN 'URF TERHADAP ADAT LARANGAN 

NIKAH DAN RUWATANNYA DI DESA JATIGUNUNG KECAMATAN 

TULAKAN KABUPATEN PACITAN. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapatdikemukakanrumusanmasalahsebagaiberikut: 

1. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap adat larangan nikah di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan KabupatenPacitan? 
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2. Bagaimanatinjauan'urf terhadap tradisi ruwatan larangan nikah di desa 

jatigunung kecamatan tulakan kabupatenpacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui lebihjelastinjauan'urfterhadapadatlarangannikah di 

DesaJatigunungKecamatanTulakanKabupatenPacitan? 

2. Untuk mengetahui tinjauan'urfterhadaptradisiruwatanlarangannikah di 

DesaJatigunungKecamatanTulakanKabupatenPacitan? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema 

yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. 

b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman 

mengenai hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan 

supaya kedepannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

masyarakat dalam membuat dan menetapkan aturan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang 

berkepentingan untuk mamahami bagaimana 

tinjaun'urfterhadapadatlarangannikahdanruwatanya di Desa Jatigunung 

Kec. Tulakan Kab. Pacitan  
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b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 

Syari‘ah. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang adatLarangan 

Nikah, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan 

kami  bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih 

dominan persamaanya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah 

beserta kesamaan dan perbedaan terhadap peneliti sebelumnya: 

Nur Aisyah, 2015 dengan Judul ―Larangan Menikah Sesuku Di Desa 

Sipungguk Kecamatan Solo Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pandangan 

Islam‖. Dalam skripsi tersebut  Penulis memaparkan tiga rumusan masalah 

yaitu bagaimana pernikahan sesuku, mengapa ada larangannya  dan bagaimana 

perspektif Islam terhadap pernikahan Sesuku Di Desa Sipugguk. dari ketiga 

rumusan masalah diatas hasil analisa penulis adalah bahwa larangan 

pernikahan sesuku tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam karena dalam 

Al-Qur‘an dan Al-Hadist tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut.
18

 

Muchammad Iqbal Ghozali, 2012 dengan Judul ―Larangan Menikah Pada 

Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan 

Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam‖ dalam skripsi 

tersebut Penulis memaparkan dua rumusan masalah yaitu apa yang 

melatarbelakangi munculnya larangan pernikahan pada Dino Geblak Tiyang 

Sepuh  di kampung sanggrahan, kecamatan Mlati, kabupaten Sleman. Dari 

                                                           
18

Nur Aisyah, ―Larangan Menikah Sesuku Di Desa Sipungguk Kecamatan Solo Kabupaten 

Kampar Ditinjau Dari Pandangan Islam,‖ Skripsi(Jogjakarta:UI, 2015), 04 
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kedua rumusan masalah hasil analisa Penulis adalah larangan menikah pada 

Dino Geblak Tiyang Sepuh tidak termasuk kedalam larangan-larangan yang di 

syariatkan oleh Allah SWT melalui hukum islam.
19

 

Skripsi yang berjudul ―Tinjauan 'UrfTerhadap Tradisi Bubak Kawah 

dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun‖ 

oleh Sayekti Gustina, 2018. Latar belakang masalah bubak kawah 

interaksionisme simbolik perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki 

dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan 

untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat 

yang sejahtera. Dalam praktiknya, ketika melakukan perkawinan masyarakat di 

Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi. Salah satunya adalah tradisi 

bubak kawah, yaitu tradisi yang dilakukan saat menikahkan putri pertamanya. 

Tradisi bubak kawah dilakukan dengan dua cara, pertama menggunakan 

peralatan rumah tangga yang disebut daringan kebak. Kedua, dengan 

menyampaikan langsung niatnya kepada masyarakat, tradisi ini dilakukan 

dengan harapan mendapatkan keselamatan dalam berumah tangga. Hal ini 

berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi masyarakat Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun tradisi bubak kawah merupakan tradisi yang 

harus dilakukan ketika menikahkan putri pertamanya.  

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian 

ini yang meliputi: Bagaimana tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun menurut 'urf. Bagaimana tradisi bubak kawah menurut teori 

                                                           
19

Muchammad Iqbal Ghozali, ―Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di 

Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum 

Islam,‖ Skripsi(Jogjakarta:UI, 2012), 10 
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interaksionisme simbolik. Teori yang digunakan adalah 'urf dan 

interaksionisme simbolik. 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi bubak kawah merupakan 

tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan putrinya yang pertama kali. 

Bubak kawah dapat dikategorikan dalam 'urfs}ahi>h dan 'urffasid. Dikategorikan 

'urfs}ahi>hkarena masyarakat tidak meyakini bubak kawah akan mendatangkan 

kebaikan dan menganggap peralatan bubak kawah hanya sebagai simbol orang 

tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam 'urffasidkarena 

masyarakat meyakini bahwa melakukan bubak kawah akan mendatangkan 

kebaikan. Adapun makna peralatan tradisi bubak kawah yaitu sebagai simbol 

bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.
20

 

Dalam pembahasan-pembahasan penelitian sebelumnya hanya menfokuskan 

pada tradisi larangan nikah saja sedangkan pembahasan yang akan kami teliti 

adat larangan nikah beserta tradisi ruwatan yang berada di desa jatigunung 

kecamatan tulakan kabupaten pacitan. 

Dari semua skripsi terdahulu yang telah disebutkan, belum ada satu judul 

pun yang mengangkat tentang adat larangan nikah dan ruwatannya.Perbedaan 

yang jelas adalah terdapat beberapa jenis larangan pernikahan dan ruwatan-

ruwatan yang harus dilakukan apabila bersikukuh melakukan jenis pernikahan 

tersebut. Adapun pernikahanyang dilarang adalah Wolak Walik, Belahan 

Mantu Pisan, Misanan dan Tidak Cocok Netu Kelahiran. Adapun kesamaan 

                                                           
20

Sayekti Gustina ―Tinjauan ‗Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat 

Jawa di Kecamatan Kebonsari KabupatenMadiun‖ Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang kepercayaan 

masyarakat Jawa terhadap mistisme, utamanya dalam larangan pernikahan. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
21

 Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini 

peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, 

sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. 

Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan 

bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana 

tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan diatas. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (case 

study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu ―kesatuan 

sistem‖. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus 

adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil 

makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.
22

 

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait 

dengan bagaimana 'urf meninjau adatlarangan pernikahandanruwatanya. 

                                                           
21

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2001), 3. 
22

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 64. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang 

ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai 

peneliti sekaligus sebagai instrumen.
23

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara 

langsung dengan subyek penelitiannya. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan karena lokasi tersebut 

merupakan Daerah yang mempunyaiadatlarangan nikah dan ruwatanya dan 

Kepercayaan mengenai adat tersebut sangat kuat. 

Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat—rumah-rumah masyarakat—

di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yang mana 

temuan tentang adat larangan nikah dan ruwatannya ini dilakukan dan 

ditemui. 

4. Data dan Sumber Data 

1. Data dan Sumber Data 

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus 

mencari data dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian. 

 

                                                           
23

Ibid., 13.  
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a. Data  

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah: 

1) Tentangtinjauan'urfterhadapadatlaranngannikah di 

DesaJatigunungKecamatanTulakanKabupatenPacitan. 

2) Tentang tinjauan'urfterhadaptradisiruwatanlarangannikah di 

DesaJatigunungKecamatanTulakanKabupatenPacitan. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca atau bertanya tentang data.
24

 

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli. 

Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia 

dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini 

harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya 

responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau 

orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi 

ataupun data. Adapun yang menjadi data primer yaitu Penelitian di 

Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Yaitu 

Rodhi Nur Wakhid (Bendahara Desa), Sufyan (Pegawai Desa), 

Qomari (Pujangga), Romdhon (Pelaku I), dan Sulastri (Pelaku II), 

Irma (Pelaku Ruwatan), Miftahul Huda (Pelaku Ruwatan). 

                                                           
24

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116. 
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2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah 

diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
25

 Seperti data penduduk, 

data pekerjaan penduduk, data yang menikah adat larangan, data 

yang melakukan tradisi Ruawatan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi sistematis (secara bertahap), 

wawancara terstruktur dan dokumantasi resmi.
26

 

a. Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan 

tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi 

memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.
27

 

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain data-data  adat 

Larangan pernikahan dan berbagai kegiatan yang di langsungkan dalam 

tradisi  Ruwatan Larangan Nikah. 

 

 

                                                           
25

Ibid., 117 
26

Sugiyono, Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 

2010), 225. 
27

Supardi, Metodologi Penelitian (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah proses penggalian informasi sedalam-dalamnya 

dan sejelas jelasnya melalui pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. Wawancara dilakukan agar sang peneliti paham dan mengetahui 

dengan jelas agar mendapatkan jawaban dari orang yang diwawancarai 

yaitu Rodhi Nur Wakhid (Bendahara Desa), Sufyan (Pegawai Desa), 

Qomari (Pujangga), Romdhon (Pelaku I), dan Sulastri (Pelaku II), Irma 

(Pelaku Ruwatan), Miftahul Huda (Pelaku Ruwatan). 

c. Dokumentasi  

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
28

Dalam hal  ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun 

data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang berupa catatan 

buku, transkrip, buku, majalah, jurnal, notulen  dan lain-lainnya yang 

mendukung penelitian ini. Seperti data jumlah penduduk, data batas 

wilayah, dan struktur organisasi desa.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. 

                                                           
28

Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan 

kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar 

keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk 

menguji kredibilitas data menggunakan teknik Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
29

 Dalam penelitian ini, 

dalam hal ini digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu  informasi yang diperoleh  melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 

                                                           
29

Ibid., 178.  
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian 

ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa BAB yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang 

dipaparkan secara sistematis yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan 

yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II:LANDASAN TEORI 

Pada bab merupakan landasan teori yang nantinya akan 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini.berisitentang pengertian 'urf, macam-macam 'urf syarat-

syarat 'urfkehujjahan'urf 

BAB III :LARANGAN PERNIKAHAN DI DESA JATIGUNUNG 

KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN. 

Bab Ketiga berisibentuk-bentuk larangan dan Ruwatan larangan 

nikah Di Desa Jatigunug Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 
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Temuan penelitian, berfungsi menjelaskan hasil temuan di 

lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu tentang letak 

geografis, struktur demografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan 

sosial kebudayaan dan keadaan sosial ekonomi masyarakatdi Desa 

Jatigunung kec. Tulakan Kab. Pacitan, data khusus merupakan 

deskripsi data tentang adatLarangan Nikah danruwatanyaDi desa 

Jatigunug Kec. Tulakan Kab. Pacitandanruwatannya. 

BAB IV :ANALISIS 'URFTERHADAP ADATLARANGAN 

NIKAHDAN RUWATANNYADI DESA JATIGUNUNG 

KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN  

Dalam bab ini akan disajikan Analisis  tentang bentuk-bentuk 

adatlarangan menikah dan tatacara Ruwatan larangan menikah 

ditinjau dari 'urf. Pembahasan, merupakan analisis data tentang 

tradisi larangan nikah, kemudian, tentang tradisi ruwatan larangan 

nikah, tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang menurut 

tradisi dan bagaimana cara meruwatnya. 

BAB V :PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi  

tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil 

penelitian. 
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BAB II 

KONSEP 'URFDALAM HUKUM ISLAM 

A. Konsep 'urf 

 Manusia memiliki suatu hal yang esensial yang tidak terdapat pada hewan, 

yakni ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa dimanifestasikan dengan cara berfikir dan 

cara merasa. Hewan mempunyai otak tapi tidak berfikir, juga punya hati tapi 

tidak membentuk rasa rohani; hewan berbuat sesuatu hanya mengikuti naluri 

hewaniahnya. 

 Dengan demikian, jika manusia dipandang dari sisi jasmaninya, maka kia 

akan memasuki lapangan antropologi fisik. Tapi bila manusia dilihat dari aspek 

rohaninya, kita akan menelusuri medan antropologi kebudayaan. Sebab cara 

berpikir atau cara merasa akan membentuk cara hidup. Cara hidup bisa 

berwujud cara bertindak, cara bergaul, cara berekonomi, cara berorganisasi, 

cara berpolitik, cara berteknologi, dan seterusnya.  

 Semua cara itu disebut nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. 

Dan setiap manusia melakukannya karena suatu tersebut bernilai.Dan setiap 

orang melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut bernilai. Dari sini jelas bahwa 

cara hidup itu dibentuk oleh nilai-nilai. Suatu masyarakat memilih cara hidup 

tertentu berdasarkan nilai-nilai yang dihayatinya. Nilai-nilai itulah yang 

dinamakan kebiasaan, adat istiadat, budaya, kultur, dan seterusnya.
30

 

 

 
                                                           
 

30
Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 

2017), Hal, 267-268.  
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B. Pengertian 'Urf 

Terdapat banyak definisi tentang 'urfdalam berbagai buku us}ul fiqh, 

walaupun intinya senada. Antara lain, menurut Ahmad Fahmi Abu 

Sunnah, bahwa 'urfadalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak 

disebabkan oleh keniscayaan rasional. Sedang menurut Wahbah al-

Zuhayli, 'urfadalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang baik 

berupa tindakan (‘amali >) atau ungkapan (qawli>) yang memiliki makna 

khusus.Senada dengan itu, Abd al Wahhab Khallaf mendefinisikan 

'urfdengan sesuatu yang dikenaloleh masyarakat dan berlangsung dalam 

kehidupannya, baik berupaungkapan, perbuatan atau tindakan 

meninggalkan sesuatu. 

Kata'Urf(العرف)berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (  sering (عرف يعرف

diartikan  dengan ‚al-ma’ru>f‛ yang berarti: ―sesuatu yang dikenal‖. Kalau 

dikatakan نًا ُعْرفًا ٌن ااْولاى فَُلا  ,(si fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya)فَُلا

maksudnya seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. 

Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang 

lain.
31

 

Arti 'urfsecara harfiyah adalah sesuatau keadaan, ucapan, perbuatan 

atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakan atau meninggalkannya.Di kalangan masyarakat 'urf ini 

sering disebut sebagai adat. 

Dari berbagai definisi tersebut, 'urf terdiri dari beberapa unsur:  

                                                           
 

31
Amir Syaifuddin, Us}ul Fiqh Jilid 2(Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 363. 



22 
 

 

a. Berupa kebiasaan;  

b. Dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat;  

c. Berupa tindakan atau ungkapan;  

d. Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena 

ia sekedar kebiasaan (‘adat).  

Walaupun ada yang membedakan 'urfdengan 'adatyang sama-sama 

bisa diartikan kebiasaan tapi para ulama secara umum tidak 

membedakannya. Namun tetap penting dicatat bahwa 'urfpada dasarnya 

lebih spesifik dari 'adat. Karena 'urfmerupakan kebiasaan yang berlaku 

umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan 

pengalaman.Sedang „adatadalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku 

umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta 

juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya 

matahari.Maka dalam beberapa kasus, 'adatjuga bisa menjadi dasar 

hukum.
32

 

C. Macam-macam‘Urf 

Dari segi ilmu ushul fiqih 'urfdi bagi menjadi 2 Pertama, Al-'urf al-

s}ahi>h (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas}s} (ayat atau 

h}adi>th), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula 

membawa mudarat kepada mereka.  

                                                           
 

32
Ach. Maimun ―Memperkuat ‘Urf dalam Pengembangana‖ al-Hikam Hukum Islam, Vol. 

12 No. 1 Juni 2017, 24. 
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Kedua, Al-'urf al-fa>sid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah 

kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil shara‘ dan kaidah kaidah 

dasar yang ada dalam shara‘. Para ulama sepakat bahwasanya 'urf s}ahi>h 

dapat dijadikan dasar h}ujjah selama tidak beretentangan dengan shara‘. 

‘Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum shara‘. 

Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, 

disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun ‘adat rusak berarti 

menentang dalil shara‘ atau membatalkan hukum shara‘. Hukum yang 

didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, 

karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Dalam 

memahami dan meng-istinba>t}-kan hukum, menetapkan beberapa 

persyaratan untuk menerima 'urf tersebut,  

Penggolongan dan macam-macam adat atau 'urfitu dapat dilihat dari 

beberapa segi di antaranya dari segi materi, segi ruang lingkup 

penggunaan serta dari segi penilaianya.yaitu: 

a. Di tinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, 'urf di bagi menjadi 

dua: 

1) 'Urf qawli> (عرفقوىل) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 

penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan 

('urf) sehari-hari yang arab, kata walad itu digunakan hanya 



24 
 

 

untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga 

dalam memahami kata walad kadang menggunakan 'urf qawli>.33
 

2) 'Urf fi'li (عرف فعل) yaitu kebisaan yang berlaku dalam perbuatan. 

Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah 

dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup 

hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang 

tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad 

dalam jual beli.
34

 Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang 

terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan 

dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus menerus dan di 

pelihara pelaksanaanya tanpa adanya aturan tertulis yang 

mengikatnya. 

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaanya, 'urfjenis ini terbagi 

menjadi 2 : 

1) Al-'Urf al-‘a>m (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 

'urf yang telah dikenal dan di praktekkan masyarakat dari 

berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa.
35

 

'urfjenis ini juga dapat pula di artikan : 

ا َوعَاْل َو  َو ُه َاْلا ا اَاْل ىِف َو ىِف اعَو لَو
َو َاْل َو اىِف ا اَاْل ا ىِف َو ا َو قىِف ا ىِف ا َو ا َتَو َو ا َوفَو ُها الَّن اُه ا َو ُهوَو

وَو َوعَاْل َو َو ُه َاْلا   َوفىِف َو ا َتَو ُه َاْل

                                                           
33

Syarifuddin, Ushul Fiqh, 367. 
34

Ibid. 
35

Firdaus. Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memhami Hukum Islam Secara 

Komprehensif(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),28. 
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―Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari 

waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan 

pekerjaan mereka.‖  

 Dalam aplikasinya dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan 

menggunakan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui 

sesuatu hal dan sebaliknya akan menggelengkan kepala bila 

menyatakan menolak atau tidak setuju. Atuaran seperti ini tidak 

pernah tertulis dalam undang-undang di negara manapun, tidak 

memiliki batasan waktu, berlaku kepada semua orang tanpa 

memandang umur, umur golongan dan suku bangsa bahkan 

profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi 

kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan 

dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia 

akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang berlaku. 

2) Al-'Urf al-Kha>s} (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah 

kebisaan yang hanya di kenal dan tersebar di suatu daerah dan 

masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'urfkhusus adalah 

kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku 

bangsa tertentu.
36

 

لَو الَّن ا َوا َتَو َو  َوفَتَو ُه َو َاْل ُهاا َوا َو  لَوٌة ىِف ةىِف َو َاْل ىِف َاْل ىِفيَاْل َو َو َاْلطَو ئىِففَوٌة َو ىِفيَتَاْل  اَاْلدَو

“suatu adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, 

suatu masa atau golongan tertentu dalam masyarakat” 

                                                           
36

Ibid. 



26 
 

 

c. Di tinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urfterbagi menjadi 2 

yakni : 

1) 'Urf S}ahi>h(عرف الصحيح) 

'UrfS}ahi>h yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang 

dilakukan, di terima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan 

agama, sopan santun budaya yang luhur. Contoh mengadakan 

acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.
37

Hal ini 

sebagaimana pendapat yang di kemukakan Abdul Wahhab 

Khallaf dalam kitabnya. 

ا با  َو ُهوَو يَتُهبَاْلطىِف ُهوَو جىِف ُيُهىِف ُّ ُهحَورَّن ا  َواَو شَورَاْلعىِفيًّ  َواَو اىِفيَاْل ا ُيُهَو اىِففُهدَو  . َو  َتَو َو  َوفَتَو ُه الَّن سُهوَواَو

"Sesuatu yang telah saling di ketahui manusia, tidak 

bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang 

haram serta tidak juga membatalkan  perkara yang wajib" 

'Urfjenis initidak memandang apakah termasuk 'urf yang yang 

berlaku untuk umum ('urf 'a>mm) atau bahkan 'urf yang berlaku 

untuk satu daerah saja ('urf kha>s}), yang berupa uccapan ('urf 

qawli>) ataupun perbuatan ('urf fi'li). 'Urf jenis ini lebih 

mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau 

tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan 

budaya luhur yang telah ada. 
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2) 'Urf fa>sid (عرف فاسد) 

'Urf fa>sid (عرف فاسد) yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di 

suatu tempat meskipun merata pelaksananya namun 

bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan 

santun.
38

 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 'urf fa>sid sebagai 

berikut : 

اوَو جىِف َوا يَتُهبَاْلطىِف ُه ُهحَورَّن ُه  َاْل
شرَاْلعىِفيًّ  َو َاْلُيُهىِف ُه  اىِفيَاْل ا .ا َو  َتَو َو  َوفَتَو ُه الَّن سُهوَواَو ىِفلَتَّن ُهيُه َو اىِففُهدَو

"Suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam 

masyarakat, tetapi dalam pelaksanaanya menyalahi atau 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara', 

menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara 

wajib". 

 

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau 

kemenangan. para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan 

bahwa meniadakan'urfjenis ini dengan tidak menganggapnya 

sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak 

menjadikanya sebagai dalil dalam istinba>t} al-hukmi al-shar'i. 

Contoh lain seperti maraknya praktik Syirik dalam 

kehidupan bermasyarakat, seperti dalam meyakini akan 

terjadinya malapetaka yang menimpa orang yang menikah 

dengan arah ngalor ngulon. Tradisi ini berlaku di daerah Jawa 

Tengah khususnya Solo dan sekitanya. Sebagaimana diketahui 

                                                           
 

38
Ibid. 



28 
 

 

Syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikad menyekutukan 

Allah Swt. Dengan yang lain, seakan-akan ada yang Maha 

kuasa di samping Allah Swt. Orang yang menyekutukan Allah 

disebut dengan Musyrik. Syirik merupakan dosa Besar yang 

tidak terampuni, sebagaimana firman Allah Set. : 

ر     ِإ ِإ  َّن  ٱ ِإ َّن  آءُرُۚ ۦ    ي  ۡغ ِإرُر     يُر ۡغ ن ي    لِإك  لِإم 
ا دُرو   ذ َٰ ي  ۡغ ِإرُر م   و 

رِإ ۡغ  ِإ 
ن يُر ۡغ م  ِإ ٱو  يًما فۡغ  ر  َٰٓ ٱ ف ق دِإ  َّن ظِإ ًما ع    ٤٨  ِإثۡغ

Artinya: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 

Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi 

siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa 

yang besar 

Setidaknya Syirik dibagi menjadi dua yakni Syirik Jali 

(Jelas/Nyata) yang dikategorikan Syirik Akbar (besar) dan 

Syirik Khafi (syirik samar-samar) atau disebut juga dengan 

Syirik Ashgar (Syirik kecil).  

Seorang mukmin dianggap melakukan Syirik Jali 

ketika melakukan hal-hal berikut ini: 

1) Melakukan hal yang jelas-jelas menganggap ada 

Tuhan selain Allah dan tuhan itu dijadikan sebagai 

tandingan dari Allah Swt 

2) Menganggap ada sesembahan selain Allah Swt 
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3) Menganggap tuhan mempunyai anak, atau segala 

perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah.  

Sedangkan seorang dianggap telah melaksanakan 

Syirik Jali ketika ia secara tersirat melakukan perbuatan yang 

mengandung pengakuan ada yang kuasa selain Allah misalnya 

ada orang berkata ―Jika seandainya say tidak ditolong oleh 

dokter tersebut, maka saya pasti mati”. 
39

 

D. Syarat-syarat 'Urf 

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk 

dijadikan pijakan hukum, pertama, tidak bertentangan dengan salah satu 

nash syari‘at; kedua, berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan 

konstan; ketiga, tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat 

pelaksanaanya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang 

berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi 

(madhmu>n al-‘adat). Empat syarat ini akan diperinci dalam pemilahan 

berikut:  

a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut 

berupa adat s}ahi>hsehingga tidak akan menganulir seluruh aspek 

subtansial nas. 

b. Adat berlaku konstan (ittira>d) dan menyeluruh, atau minimal 

dilakukan kalangan mayoritas (gha>lib).  

c.  Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. 
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d. Tidak terdakpat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan 

nilai-nilai subtansial adat (madhmu>n al-‘adat).40
 

E. Keh}ujjahan‘Urf 

Para ulama memandang 'urf sebagai salah satu dalil untuk meng-

istinba>t}-kan hukum Islam.
41

 Ada juga sebagian ulama yang memperkuat 

keh}ujjahan'urf dengan dalil al-Qur‘an dan h}adi>th. Mereka mengemukakan 

suratal-A'ra>f: 199 sebagai dalilnya: 

َوا وَو َو َاْل ُهرَاْل ىِف اَاْل ُهرَاْلفىِفوَو َوعَاْلرىِف َاْل َولىِف اَاْلَو ىِف ىِف َاْل  .اُه ىِف اَاْل َوفَاْل

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan 

yang ma‟ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh.
42

 

 

Dan juga h}adi>th mawqu>f dari Ibnu Abbas: 

 

 . َو  َو َو ُه اَاْل ُهسَاْل ىِف ُهوَاْلَنَوَوسَولا فَتَو ُهوَوعىِفلَاْلدَو ا  ىِفحَوسَو 

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula 

di sisi Allah.
43

 

 

Abdul Karim Zidan berpendapat bahwasannya penggunaan ayat dan 

h{adi>th di atas bagi keh}ujjahan‘urf dan mengatakan sebagai dalil yang 

lemah. Sebab, kata al-'urf dalam ayat diatas berarti kebaikan yang 

diperintahkan oleh syara‘ dan wajib mengamalkannya. Sementara h}adi>th 

di atas adalah h}adi>th mawqu>f, dan hanya berhenti pada Ibnu Mas‘ud, yang 
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lebih tepat dijadikan sebagai argumenkeh}ujjahanijma>', bukan 

keh}ujjahan'urf.44
 

Di samping dalil-dalil di atas, para ulama yang menggunakan 'urf 

sebagai dalil mengemukakan beberapa argumenkeh}ujjahan'urf: 

1. 'urf-'urf orang Arab yang dipandang baik, seperti dilakukannya sistem 

perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, 

ijarah, salam dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut 

menunjukkan bahwa 'urfs}ahi>h yang sesuai dengan kemaslahatan 

manusia. Sementara di sisi lain‗ulama juga menolak dan membatalkan 

beberapa 'urf yang dipandang bertentangan dengan shara‘, seperti 

pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris 

kepada perempuan. 

2. 'Urf pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil 

shara'yang mu'tabarah, seperti ijm>a’, mas}lah}ah mursalah dan sad}d{ al-

dhara’i>. Di antara 'urf yang disandarkan pada ijma>’yaitu istishna>’. 

Kebolehan istishna>’ telah menjadi ijma>’ ulama, dan ijma>’ ulama 

adalah dalil yang mu'tabar. 

3. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan ijma>’ sebagai dalil 

atauh}ujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama 

mengakuinya sebagai dalil.
45

 

Menjadikan 'urf sebagai landasan penetapan hukum atau 'urf sendiri 

yang ditetapkan sebagai hukum, bertujuan untuk mewujudkan 
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kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia.Dengan 

berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu 

yang mereka senangi dan mereka kenal.‘Adatseperti ini telah mengakar 

dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait 

dengan berbagai kepentingan hidup mereka.Sekalipun demikian, tidak 

semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan 

dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak 

bertentangan dengan nas}s} atau ijma>’ yang jelas-jelas terjadi di kalangan 

ulama‘. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak 

mendatangkan dampak negatif berupa kemadharatan bagi masyarakat di 

kemudian hari.Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan 

berdasarkan'urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan 

tempat.‘Urf bukan merupakan dalil shara’ tersendiri pada umumnya,'urf 

ditunjukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang 

pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas}s}. Dengan 'urf 

dikhususkan lafad yang 'a>m (umum) dan dibatasi yang mutlak.
46

 

'Urf dalam beristinbat}hil hukmi al-shar'i>, para ahli hukum berberda 

pendapat, yaitu: 

1. Kelompok H}anafiy>ah dan Ma>likiy>ah berpendapat bahwa teori 'urfitu 

dapat dijadikan sebagai h}ujjah untuk menetapkan hukum atau 

beristinbat}hil hukmi al-shar'i. Dasarnya adalah: 

Al-Qur‘an suratal A’ra>f: ayat 199, yaitu: 
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وَو َو َاْل ُهرَاْل ىِف اَاْل ُهرَاْلفىِفوَو عَاْلرىِف َاْل َولىِف اَاْلَو  ىِف  َوا  اُه ىِف اَاْل َوفَاْل

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh.
47

 

 

2. Kelompok Sha>fi’iy>ah dan H}anabillah berpendapat bahwa teori 

'urftidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum.
48 

  Pada dasarnya shari’atIslam dari masa awal banyak menampung 

dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi 

itu tidak bertentangan dengan al-Qur‘an dan Sunnah Rasululah. 

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah 

menyatu dengan masyarakat.
49 

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urfyang s}ahi>hkarena 

bila 'urfbertentangan dengan nas}s} atau bertentangan dengan prinsip syara‘ 

yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urfyang fa>siddan tidak dapat diterima 

sebagai dalil menetapkan hukum. Dari uraian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 'urfatau 'adatdapat digunakan sebagai landasan dalam 

mengisbatkan sebuah hukum.Namun 'urfatau 'adatbukanlah dalil yang 

berdiri sendiri.Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada 

tempat sanadaranya, baik dalam bentuk ijma>’atau maslahat. 'urfatau 

'adatyang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah 

menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, 
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dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi 

‘ijma>walaupun dalam bentuk sukuti>. 

Disamping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, 

'urfjuga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. 

Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu sisi penetapan 

(istinba>t}h) dan sisi penerapan (tathbiq). Keduanya bisa berjalan parallel, 

bisa juga tidak.Artinya suatu produk hukum, ada kalanya dapat diterapkan 

secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dimana hukum 

tersebut diterapkan. Dan ada kalanya tidak diterapkan, karena tidak dengan 

kemaslahatan masyarakat di tempat di mana hukum Islam tersebut akan 

diterapkan. Dalam kaitan ini, 'urfmenjadi dasar pertimbangan hukum.
50

 

Misalnya dalam surat al-Thalaq ayat 2 Allah menegaskan persyaratan 

saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara istinbathayat tersebut 

sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah.Orang yang adil adalah orang 

yang padanya melekat sifat taqwa dan muru’ah.Orang yang tidak memiliki 

ketaqwaan dan tidak menjaga muru’ahbukanlah orang yang adil.Namun 

dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga muru’ahitu berbeda-

beda sesuai perbedaan waktu dan tempat.Tidak menutup kepala misalnya, 

di satu tempat dipandang menghilangkan muru’ah, tetapi ditempat yang 

lain tidak. 

Demikian juga kewajiaban suami memberi nafkah istri secara 

ma’rufyang terdapat dalam surat al-Baqarah: 233, ukuran ma’ru >fdi sini 
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berbeda-beda sesuai kemampuan suami, sebab tidak ada nash yang 

menjelaskan berapa kadar nafkah yang ma’ru>f(baik) itu. Segala sesuatu 

yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskannya kadarnya 

maka ukurannya dikembalikan kepada 'urf, seperti ukuran besarnya mahar, 

besarnya mut'ahbagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atu 

pembantu rumah tangga di suatu tempat dan lain-lain.
51 

Ulama us}ul fiqh sepakat bahwa 'urfyang tidak bertentangan dengan 

shara‘, baik itu'‘urf  'a >mmdan 'urf kha>s}maupun 'urf lafdhi>dan 'urf amali>, 

dapat dijadikan h}ujjahdalam menetapkan hukum shara‘. Menurut al-Qarafi 

(ahli fiqh madhhab Ma>liki), seorang mujtahid dalam menetapkan hukum 

harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 

setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak menghilangkan 

kemaslahatan masyarakat tersebut.  

Imam Ma>lik telah membuat banyak keputusan hukum berdasarkan 

pada perilaku masyarakat Madinah.Abu H}anifah berbeda pendapat tentang 

persoalan hukum dengan para pengikutnya disebabkan perbedaan adat atau 

kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Selain itu, Imam Sha>fi’i>, ketika 

pindah ke Mesir, beliau merubah beberapa keputusan hukum yang 

sebelumnya telah dia tetapkan di Baghdad, karena adanya perbedaan 

antara kedua tempat tersebut.Dari sinilah dikatakan bahwa Imam Sha>fi’i > 

mempunyai qawl qadi>m dan qawl jadi>d. Oleh karena itu para ulama 

mengatakan adat adalah syariat yang dikuatkan sebegai hukum, sedagkan 

                                                           
 

51
Ibid, 155. 



36 
 

 

adat juga dianggap oleh syara‘.Imam Ma>lik membentuk banyak hukum 

berdasarkan perbuatan penduduk Madinah.Abu H}anifahdan para muridnya 

berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam 

Sha>fi’i >ketika berada di mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan 

ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu Ia 

memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama, (qawl qadi>m 

dan qawl jadi>d).
52

 

Secara umum, 'urfitu diamalkan oleh semua ulama fiqhh terutama di 

kalangan madhhab H}anafiyah dan Ma>likiyah. Ulama H}anafiyah 

menggunakan istihsan dalam berijtiha>d, yang salah satu bentuknya 

adalah istih}sa>n al-'urf(istih}sa>nyang menyandar pada 'urf). Ulama 

H}anafiyah mendahulukan 'urf, yang mana 'urfdapat mengesampingkan 

hukum yang didasarkan atas kias.
53
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BAB III 

 LARANGAN NIKAH  DAN  RUWATANNYADI DESA JATIGUNUNG 

KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Desa Jatigunung 

Ki Sowijoyo adalah pengikut Ki Ageng Buono Keling yang menetap 

dan sekaligus menempati tersebut. Oleh karena itu wilayah Hutan Jaten 

yang semakin lama semakin ramai, maka oleh Ki Sowijoyo di namakan 

Jatigunung. Ki Sowijoyo lah orang pertama yang memimpin daerah 

tersebut yang mengatur tata pemerintahan Desa Jatigunung dengan 

sebutan Demang.  Berawal dari itulah Jatigunung mulai dikenal dan 

terkenal oleh masyarakat luas, dan menjadi bagian dari Wilayah Ke Desa 

Jatigunung yang pada awal mulanya merupakan Hutan Jaten inilah hingga 

kini menjadi Desa yang ramai, aman dan sejahtera, masyarakat hidup 

rukun hidup bertetangga dengan bergotong royong satu dengan yang 

lainya. 

Dengan cerita yang sangat panjang bahwa Desa Jatigunung 

mempunyai makna bahwa Hutan yang berarti Alas berarti Jati, sedangkan 

Gunung adalah bukit yang tinggi, sehingga dalam kesimpulanya adalah 

Pohon Jati yang perbukitan yang membawa berkah bagi kehidupan 

masyarakat banyak.
54
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 Penduduk Desa Jatigunung merupakan masyarakat yang sangat 

kental dalam mempercayai adat. Meskipun zaman sekarang ini sudah 

modern namun masyarakat Desa Jatigunung tetap mempercayai adat yang 

berlaku dimasyarakat. Di Desa Jatigunung terdapat beberapa adat, seperti 

halnya ruwatan sungai ketika Suronan, Penentuan Hari ketika akan 

mendirikan bangunan, Ruwatankematian seseorang akibat jatuh dari 

pohon, ruwatanlarangan nikah dan lain sebagainya. 

 Agama Islam berkembang cukup cepat di Desa Jatigunung, namun 

agama Islam tidak mampu mengubah dengan cepat adat-adat yang 

bertentangan dengan agama tersebut. seseorang tokoh agama yang 

mencoba meninggalkan tradisi tersebut, mereka dikucilkan di masyarakat 

dianggap bahwa Mereka merupakan aliran sesat. Dengan demikian adat-

adat tersebut masih tetap berjalan hingga sekarang.
55

 

2. Letak Geografis 

Desa Jatigunung merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah 

Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Dengan luas 51.362,29 Ha. 

Adapun orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa) jarak dari pusat 

pemerintahan kecamatan ialah 5 Km, jarak dari pusat pemerintahan 

kabupaten 21 Km, jarak dari pusat pemerintahan ibu kota provinsi 255 

Km. 

Tidak hanya itu saja Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan juga memiliki desa tetangga yang tak jarang memberi 
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kontribusi sosial seperti pembangunan jalur terhubunga antar desa 

tersebut. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Jatigunung  adalah sebagai 

berikut :  

Utara  Desa Gasang 

Selatan Iklim Desa Jatigunung 

Timur Iklim Desa Jatigunung 

Barat Iklim Desa Jatigunung 

 

(Ekonomi )Batas Desa Sebelah Utara Sebelah Selatan: Sebelah 

Timur: Sebelah Barat: Iklim Desa Jatigunung, sebagaimana desa-desa lain 

di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan. Sejarah Desa Jatigunung Kecamatan 

Tulakan Pada zaman dahulu Jatigunung adalah merupakan Hutan 

belantara yang bernama Hutan Jaten, dengan keadaan wilayah bergunung-

gunung. 

3. KondisiPenduduk 

Kondisi Penduduk merupakan upaya dari balai desa untuk 

mengklasifikasikan berdasarkan rentang umur. Data kependudukan desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 
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N

NO 
KELOMPOK UMUR JUMLAH 

1.  0-1 tahun 342 orang 

2.  2-6 tahun 438 orang  

3.  7-12 tahun 617 orang 

4.  13-19 tahun 754 orang 

5.  20-29 tahun 1150 orang 

6.  30-39 tahun 1187 orang 

7.  40-49 tahun 1123 orang 

8.  50-59 tahun 1004 orang 

9.  60-75 tahun 1015 orang 

10.  75+ tahun 398 orang 

Jumlah Total 8028 Orang 

 

4. Kondisi Keagamaan 

Kondisi Keagamaan merupakan upaya pemerintah desa untuk 

mengklasifikasikan jenis keyakinan yang ada di desa Jatigunung 

Kecmatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Penduduk Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan mayoritas beragama Islam, tetapi ada satu orang 

pendatang dari Jakarta yang beragama Kristen. Adapun perincian adalah 

sebagai berikut: 

N

No 

Agama Jumlah 

1.  Islam 8027 Orang 

2.  Kristen 1 Orang 
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5. Kondisi Pendidikan 

pendidikan merupakan upaya pemerintah desa untuk 

mengolongkan sumber daya manusia dari sudut pendidikan. Karena suatu 

tempat akan dikatakan berkemajuan ketika masyarakatnya telah maju 

terlebih dahulu. Dari data yang ada mayoritas penduduk Desa Jatigunung 

adalah lulusan SMP/MTs sederajat, sementara yang buta huruf sebanyak 

113 dan S-2 sebanyak 23. Adapun setiap jenjang pendidikan memiliki 

jumlah yang relatif sama, hal ini menunjukan bahwa masyarakat Desa 

Jatigunung kebanyakan telah mengenyam pendidikan. Adapun jumlah 

penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 

N

o 

Tingkat pendidikan 

Jumlah 

(orang) 

1.  Tidak sekolah/buta huruf 113 

2.  Tidak Tamat SD/sederajat 116 

3.  Tamat SD/sederajat 120 

4.  Tamat SLTP/sederajat 839 

5.  Tamat SLTA/sederajat 243 

6.  Tamat D1, D2, D3 263 

7.  Sarjana S-1 220 

8.  Sarjana S-2 23 
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6. Kondisi Ekonomi 

Kondisi Ekonomi merupakan sebuah upaya pemerintah desa untuk 

mengolongkan jenis pekerjaan. Karena jenis pekerjaan akan berpengaruh 

pada penghasilan setiap masyarakat desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan.  

No  Jenis Pekerjaan  Jumlah  

1.  Petani  1.771  

2.  Buruh tani  941 

3.  Tukang jasa 89 

4.  Baby sister 73 

5.  Pegawai Negeri Sipil  115 

6.  Guru 44 

7.  Pedagang  875 

8.  Perantauan 787 

9.  Pelajar 1007 

Data di atas adalah kondisi dari desa Jatigunung kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan. Adapun data yang lain  dabelum dapat 

dipaparkan dengan jelas karena Pejabat setempat belum melakukan 

pendataan secara komprehensif, seperti sumber daya alam, jenis tanaman 

yang menjadi komoditas penghasilan rata dan lain sebagainya. 
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B. Pemaparan Data Khusus 

1. Adat Larangan Nikah Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 

KabupatenPacitan 

Masyarakat Indonesia – khususnya  Jawa- mempunyai sejarah 

panjang berkaitan dengan pernikahan. Hampir setiap daerah mempunyai 

kepercayaan sendiri, entah berupa anjuran, larangan ataupun pantangan. 

Hal ini dapat dimaklumi, mengingat orang jawa terkenal sebagai suku 

yang mempunyai olah pikir dan rasa mendalam. Olah pikir dan rasa ini 

biasanya berdasarkan Ilmu Titen(mengamati kejadian/peristiwa yang 

terjadi dan berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah 

konklusi/kesimpulan). ilmu titen ini juga yang menjadi landasan dari 

masyarakat desa Jatigunung meykini tentang beberapa bentuk larangan 

nikah. Sebagaimana diketahui bahwa di desa Jatigunung ada beberapa 

bentuk larangan nikah yakni Wolak-Walik, Belahan Mantu Pisan, Tidak 

Cocok Pada Netu Kelahiran dan Misanan. Sebelum secara rinci praktik 

adat larangan nikah yang terjadi, berikut Data warga masyarakat 

desaJatigunung yang melanggar adat nikah dan yang melaksanakan 

pernikahan yang telah melanggar adat. 

JENIS LARANGAN 

NIKAH 

NAMA PASANGAN 

SUAMI ISTERI 

ALAMAT 

Wolak-

Walik 

Mandhi-Rukayah Dsn. Pinggir 

Dhakim-Muryanti Dsn. Gasang 

Rosyid-Mami Dsn. Pinggir 

Romdlon-Tri Rahayu Dsn. Pinggir 
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Kamari-Jumi Dsn. Krajan 

Sarginem-Suratin Dsn. Nginggu 

Belahan 

Mantu Pisan 

Rodhi Nur Wahid-

Irma 

Dsn. Pinggir 

Parto-Paniyem Dsn. Pinggir 

Ediriyanto- Dsn. Pinggir 

Tri Kurniawan-Meki Dsn. Pinggir 

Tulus-Yani Dsn. Pojok 

Medi-Mursini Dsn. Pinggir 

Tugimun-Katemi Dsn. Plapar 

Tidak 

Cocok Pada Netu 

Kelahiran 

Miftah-Sulastri Dsn. Pinggir 

Mukadi-Rubiyah Dsn. Pinggir 

Sutris-Minah Dsn. Pojok 

Misanan Sartono-Narti Dsn. Pinggir 

Nandir-Sakidah Dsn. Pinggir 

Sufyan-Supiyah Dsn. Pinggir 

Samidi-Asri Ds. Krajan 

 

Miftahul Huda, salah seorang pelaku larangan nikah di Desa 

Jatigunung menjelaskan bahwa yang dikatakan Adat Larangan Nikah 

adalah larangan menikah yang tidak ada aturannya di Hukum Islam dan 

Negara tetapi diyakini oleh masyarakat bisa mendatangkan malapetaka 

bagi orang yang melaksanakannya, berikut kutipan wawancaranya: 

“suatu aturan pernikahan yang tidak tercantum dalam fiqih islam dan 

UUD, yang di yakini oleh masyarakat akan musibah yang menimpanya 

apabila dilanggar
56
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hal yang sama juga disampaikan Ibu Irma, sebagaimana paparan di bawah 

ini: 

“Aturan adat yang mengatur pernikahan didesa jatigunung, termasuk 

diperbolehkan atau tidaknya suatu pernikahan”
57

 

 dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan nikah di 

Desa Jatigunung tersebut menjadi hukum adat bagi warga setempat yang 

diturunkan dari nenek moyang mereka, sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bapak Miftahul Huda berikut ini:  

“adanya larangan nikah ini ya semenjak nenek moyang kami sudah 

ada”
58

 

Setidaknya ada empat jenis larangan nikah di Desa Jatigunung 

sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Irma berikut ini: 

“belahan mantu pisan, misanan, wolak walik, tidak cocok pada netu 

kelahiran”
59

 

 

Keempat larangan ini mempunyai situasi dan kodisi yang berbeda, seperti 

yang disampaikan Bapak Qomari berikut ini : 

“Ada empat jenis larangan nikah dan dari keempat jenis tersebut 

mempunyai  Ruwatanya masing-masing. 

Larangan Nikah Wolak-walik adalah ketika adaya pernikahan dari salah 

satu pasangan suami istri, yang mana dari pihak istri mempunyai saudara 

laki-laki dan dari pihak suami mempunyai saudara perempuan dan 

keduannya tersebut akan melangsungkan pernikahan. Maka jenis 

pernikahan yang seperti ini dilarang menurut adat.”
60

 

 

Larangan pertama bernama Wolak Walik adalah pasangan suami 

istri yang masing-masing mempunyai saudara berbeda jenis kelamin 
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dengan mereka.Saudara dari suami istri tersebut akan melangsungkan 

pernikahan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Miftahul 

Huda.  

“Larangan Nikah Wolak-walik adalah ketika adaya pernikahan dari salah 

satu pasangan Suami Istri, yang mana dari pihak Istri mempunyai 

saudara laki-laki dan dari pihak Suami mempunyai saudara perempuan 

dan keduannya tersebut akan melangsungkan pernikahan. Maka jenis 

pernikahan yang seperti ini dilarang menurut adat”
61

 

 

Dalam rangka untuk memahami jenis pernikahan ini berikut 

analogi/contoh nya.  

Ahmad dan Winarsih adalah pasangan suami istri. Ahmad 

mempunyai saudara bernama Siti sementara Winarsih mempunyai saudara 

bernama Prasetyo. Siti dan Presetyo berencana melangsungkan 

pernikahan. Pernikahan model seperti ini dinamakan dengan pernikahan 

Wolak Walik.  

Model Pernikahan kedua yang dilarang adalah Nikah Belahan, 

sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Qomari berikut ini: 

“nikah belahan adalah apabila ada sesorang laki-laki anak pertama akan 

meikah dengan  seorang perempuan yang mana dari orang tua pihak 

perempuam baru akan menikahkan seseorang yang pertama kali. Dan 

dari pihak laki-laki tersebut anak Yatim maka pernikahan yang semacam 

ini dilarang menurut adat.”
62

 

Pernyataan ini juga diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh 

Ibu Irma. 

                                                           
61

Miftahul  Huda, Hasil Wawancara,Pacitan, 26 April 2020 
62

Qomari, Hasil Wawancara,Pacitan,19 Februari 2020 



47 
 

 

“Jenis nikah belahan adalah apabila ada calon mempelai yang dari pihak 

laki laki anak yatim, dan pihak perempuan anak pertama maka jenis itu 

dilarang”
63

 

 

Berikut contoh peristiwa yang menggambarkan Pernikahan Belahan. 

Anton adalah seorang anak pertama dalam keluarganya. Dia 

bermaksud menikahi Dyah Wiyat. tapi muncul masalah yakni Anton anak 

Yatim sementaraorang tua Dyah Wiyat baru akan 

ngangkatne(melangsungkan, Bahasa Jawa) untuk kali pertama. Pernikahan 

seperti ini dinamakan Nikah Belahan.  

“Larangan nikah karena tidak cocok pada Netu kelahiran adalah nikah 

yang mana akan dilaksanakan pada kedua calon mempelai yang tidak 

cocok dilihat dari angka Netu.” 

 

Larangan nikah yang ketiga adalah Tidak Cocok Netu Kelahiran. 

penentuan cocok tidaknya netu menggunakan ilmu yang dimiliki oleh 

Bujangga. Biasanya sebelum melangsungkan pernikahan, perwakilan dari 

mempelai pria datang ke rumah calon mempelai wanita. Dalam kunjungan 

itu didampingi oleh Bujangga. Bujangga tersebut mencoba menghitung 

netu dari kedua calon memepalai. Jika ditemukan ketidakcocokan maka  

keduanya diberi pilihan membatalkan rencana pernikahan atau melakukan 

ruwatan (tirakatan). 

Bapak Qomari melanjutkan keterangan tentang larangan nikah ini 

dengan jenis pernikahan Misanan yakni pernikahan sepupu. Berikut 

penjelasannya.  
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Larangan menikah Misanan adalah larangan menikah seseorang dengan 

anak dari pamannya. Sementara menurut Islam bukan termasuk 

mahromnya. Konsekuensinya dari larangan ini Pernikahan ini dilarang 

menurut adat karena menurut pengamatan masyarakat dari tahun ke 

tahun apabila dilakukan jenis pernikahan yang seperti ini maka akan 

mendatangkan ketidakbahagiaan dari pasangan tersebut diantaranya 

berakhir dengan perceraian, kecacatan pada anak, dan hidup sengsara 

dengan ditimpa kesakitan. Tokoh masyarakat tersebut memberikan 

pernyataan seperti ini karena menurut hasil pengamatan banyak orang. 

Dengan itu masyarakat Desa Jatigunung sangat mencegah akan 

terjadinya pernikahan Misanan. Namun apabila kedua belah pihak sudah 

saling mencintai, maka pernikahan tersebut tetap akan dilakukan dengan 

melakukan Ruwatan
64

 

Nikah Misanan adalah menikah dengan anak paman. Walaupun dari 

agama Islam memperbolehkan karena sepupu bukan termasuk mahram, 

tetapi adat melarang. Jika dilanggar maka mendatangkan malapetaka 

seperti perceraian, cacat pada keturunannya, atau diberi cobaan berupa 

sakit yang parah. Sudah banyak contoh yang terjadi di Desa Jatigunung 

tersebut.  

Hal ini dilakukan mungkin sekali dilatar belakangi kehati-hatian nenek 

moyang terdahulu akan pernikahan sedarah. karena sudah banyak 

penemuan ilmiah yang menyebutkan pernikahan sedarah sering kali 

mendatangkan cacat pada keturunannya. Berikut adalah kutipan 

wawancara dengan Bapak Miftahul Huda yang menguatkan pendapat di 

atas.  

“Larangan menikah Misanan adalah larangan menikah seseorang dengan 

anak dari pamannya. Sementara menurut Islam bukan termasuk 

mahromnya.”
65
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Adat ini juga mengikat bagi mereka yang bukan penduduk Desa 

Jatigunung tetapi berkeinginan menikah dengan penduduk desa 

Jatigunung. Biasanya ketidaksesuaian dengan adat ini disampaikan ketika 

tunangan/lamaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak MIftahul 

Huda berikut ini: 

“iya tetap berlaku. Seerti saya ini sebenarnya bukan dari warga 

jatigunung namun istri saya warga jatigunung, ketika melakukan 

tunangan pihak tokoh adat akan bermusyawarah setelah itu kita bias 

mengetahui keputusan hasil musawarah bagaimana menikapi adat 

tersebut apakah tetap dijalankan atau tidak. 

Tetap berlaku karena ketika lamaran dari kedua belah pihak membawa 

tokoh adat (dukun) pada saat itu musyawarah penentuan terjadi”
66

 

 

Berkaitan dengan praktik seperti ini, Tokoh Agama setempatmengikuti 

adat yang ada. Karena semuanya dikembalikan kepada yang melakukan. 

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Ibu Irma berikut ini 

“Tokoh agama iya hanya ikut saja, karena terkait pelaksanaan ruwatan 

larangan pernikahan hanya terlebih kepada kedua belah pihak, apabila 

kedua belah pihak siap iya silahkan apabila tidak iya tinggalkan. Karena 

resiko yang menangung mereka sendiri”
67

 

2. Tradisi Ruwatan Larangan Nikah di Desa Jatigunung Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan 

Dalam struktur hukum di manapunselalu ada tebusan dari hukum 

yang dilanggar. seperti orang yang meninggalkan puasa di Bulan 

Ramadhan karena berhubungan badan dengan istrinya maka diwajibkan 

untuk puasa selama 2 bulan berturut, jika tidak bisa maka memberi makan 

60 orang fakir. Dalam adat larangan nikah di desa Jatigunung ini, tebusan 
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tersebut dengan ruwatan. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Rodhi 

Nur Wahid: 

“suatu amal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

untuk menggugurkan dosa adat dari larangan yang telah di 

lakukannya.”
68

 

Ruwatan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengantin 

atau keluarga pengantin yang melaksanakan jenis pernikahan yang 

dilarang dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan dosa 

dari hukum adat. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sufyan tentang 

ruwatan yang terjadi di desaJatigunung, sebagai berikut: 

suatu Perbuatan yang dilakukan seseorang yang sudah menikah 

dengan tujuan menggugurkan dosa adat dari larangan nikah yang telah 

dilanggarnya.
69

 

Menurutnya, Ruwatan diartikan sebagaiperbuatan yang dilakukan 

dalam rangka menggugurkandosa adat yang dilanggar.pendapat ini juga 

diperkuat dengan penuturan dari Ibu sulastri 

“Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menebus 

kesalahan mereka karena telah melanggar ketentuan adat.”
70

 

Dari pendapat yang ada, ruwatan lebih diartikan sebagai 

kafarat/tebusan. Kafarat/tebusan juga berlaku dalam hukum Islam, seperti 

kafarat bagi orang yang menjima‘ istrinya di siang hari Bulan Ramadhan 

diwajibkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Contoh lain 

orang meninggalkan puasa dikarenakan merasa tua, maka wajib 

memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin sebanyak 1 mud.  
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 Lebih lanjut, Bapak Qomari memberikan keterangan yang 

lebih tentang tradisi ruwata ini 

“Perbuatan yang dilakukan seseorang yang telah melanggar 

ketentuan adat. Ia merasa ketakutan apabila tidak 

melakukannya.Sebenarnya yang namanya ruwatan itu banyak bukan 

hanya untuk larangan menikah saja. Ruwatan karena jatuh dari tangga, 

ruwatan karena salah dalam mendirikan rumah dll. Dan untuk ruwatan 

larangan nikah juga banyak sekali jenis-jenisnya.”
71

 

Ruwatan adalah  melaksanakan satu atau beberapa pekerjaan 

dikarenakan telah melanggar adat yang dilatar belakangi perasaan takut 

terhadap akibat yang ditimbulkan. Tidak hanya larangan nikah yang 

memberlakukan Ruwatan, seperti ruwatan setelah seseorang jatuh dari 

tangga, ruwatan yang salah setelah mendirikan rumah dan lain sebagainya. 

Untuk larangan nikah tidak hanya satu bentuknya tetapi ada beberapa 

bentuk dan jenis disesuaikan dengan kesalahan yang dibuat oleh pelaku.  

Masyarakat Jawa merupakah suku yang unik, tidak diperlukan 

kodifikasi hukum yang berjilid-berjilid untuk membuat masyarakatnya 

patuh, sentimen musibah, ketidakharmonisan dan lain sebagainya cukup 

efektif membuat masyarakat mengikuti anjuran leluhur mereka. Tetapi 

anjuran atau bahkan pantangan ini selalu diikuti dengan solusi. Solusi 

hadir dalam bentuk Ruwatan yang mana menimbulkan ketentreman hati 

bagi pelaku setelah melaksanakannya. 
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Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Romdlon bahwa motifasi 

para pelaku melakukan ruwatan adalah adanya rasa takut akan bencana 

atau musibah yang mungkin menimpa. Sebagaimana yang terungkap 

dalam hasil wawancara berikut ini,  

“Perbuatan yang dilakukan seseorang yang telah melanggar ketentuan 

adat. Ia merasa ketakutan apabila tidak melakukannya.”
72

 

Dari pendapat yang ada, semua informan sepakat bahwa ruwatan 

wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan larangan nikah dengan 

berbagai motifasi seperti takut terhadap bahaya yang akan terjadi. Terkait 

dengan motif mengadakan ruwatan tersebut, Bapak Rodhi Nur Wahid 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Tradisi tersebut memang perlu dilaksanakna karena apabila tidak 

dilaksanakan kita akan tertimpa musibah. dan selain itu juga kita 

mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Yang namanya juga adat 

istiadat”
73

 

Dari keterangan di atas, setidaknya ada dua motif/alasan melakukan 

ruwaatan yakni agar tidak tertimpa musibah dan menghindari cemooh dari 

masyarakat. Bapak Sufyan menambahkan keterangabahwa terjadi tidaknya 

musibah tergantung kepercayaan masing-masing, jika percaya akan terjadi, 

jika tidak maka tidak akan terjadi. Tetapi ketika ruwatan dilakukan tidak 

serta merta menghilangkan potensi musibah tersebut, karena ada yang 

telah melakukan ruwatan tetapi tetap mendapatkan petaka. Ketika hal 

tersebut terjadi, maka biasanya masyarakat memberikan saran untuk 

melakukan akad nikah lagi bahkan melakukan perceraian. Berikut 

keterangan lebih lanjut: 
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“Tradisi tersebut tergantung kita menyakininya. Apabila kita yakin 

akan terjadi maka juga akan terjadi namun juga kebalikannya. Tetapi 

memang perlu dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan kita 

mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Yang namanya juga adat 

istiadat. 

Namun ada juga yang sudah melaksanakan Tradisi tersebut masih 

mendapatkan malapetaka. Karena masyarakat setempat mengambil sudut 

padang dengan mengkait-kaitkan antara peristiwa yang terjadi dengan 

pernikahannya. Ada yang berpendapat musibah ini akibat karena 

menerjang larangan adat tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa 

seharusnya melakukan Ijab qabul lagi bahkan ada yang menganjurkan 

untuk bercerai. Namun kebayakan dari mereka melakukan Ijab Qabul 

lagi. Yang namanya ruwatan ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang 

sangat ditakuti namun ada juga yang  disepelekan.”
74

 

Dalam Agama Islam, kejadian baik dan buruk yang menimpa manusia 

disebut dengan istilah Qadha dan Qadar.Meyakini kebenaran Qadha dan 

Qadar menjadi salah satu dari Rukun Iman.Qadha dan Qadar ketika telah 

terjadi dimanakan dengan taqdir. Manusia diciptakan Allah telah 

dilengkapi dengan taqdir yang  yang mengiringi kehidupannya di dunia. 

Dari semua taqdir, ada taqdir yang tidak dapat diubah yang disebut taqdir 

mubham, seperti jodoh, maut dan rizki. Sedangkan takdir yang dapat 

diubah disebut dengan taqdir mubram. Seperti seperti makan, pintar, dan 

lain sebagainya. Manusia telah diperintahkan Allah untuk senantiasa 

berdoa agar dikabulkan permohonannya. Belajar dari pengalaman yang 

telah terjadi di Desa Jatigunung, penduduk melakukan ruwatan dalam 

rangka meminta pertolongan kepada Allah akan musibah yang mungkin 

terjadi karena melanggar adat larangan nikah. Sejatinya pelaku 

ruwatantetap menggantungkan hidupnya kepada Allah Swt. Ruwatan 

menjadi pilihan karena penduduk mempunyai kepercayaan yang tinggi 
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kepada adat yang dilanggar. berikut kutipan wawancara yang disampaikan 

oleh Bapak Rodhi Nur Wahid: 

“Dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Jatigunung mayoritas  

penduduknya mengikuti dan mempercayai tradisi Ruwatan larangan 

menikah. namun sebagian penduduk ada yang tidak mengikuti tradisi 

tersebut.”
75

 

Kendati demikian, Ada sebagian penduduk yang tidak mempercayai adat 

larangan menikah. Tapi menurut keterangan Bapak Sufyan, mereka adalah 

pendatang bukan penduduk asli desa Jatigunung dan mereka 

tidakmelakukan pelanggaran adat larangan nikah. Sebagaimana keterangan 

yang diberikan oleh Bapak Sufyan: 

Kalau yang mengikuti itu sedikit mas tidak bisa diprosentase, karena 

tradisi ini dilakukan ketika adanya larangan nikah saja. 

NamunpendudukDesaJatigunungberjumlah 2087 Kepala Keluarga (KK) 

tersebut 85% Masyarakat Desa Jatigunung menganut dan mempercayai 

tradisi Ruwatan larangan menikah. Dan 15% tidak menganut karena 

mereka termasuk warga pendatang dari daerah lain. ruwatan ini jarang 

dilakukan karena kebanyakan masyarakat tidak melanggar dari larangan 

nikah menurut adat. Ruwatan baru akan dilakukan apabila ada seseorang 

yang melanggar larangan nikah menurut adat. Ketika mereka dihadapkan 

oleh larangan menikah, mereka akan melakukan Ruwatan karena tidak 

mungkin mereka akan berpisah dengan orang yang ia cintai
76

 

Ruwatan selain sebagai salah satu dari kewajiban yang diberikan adat 

kepada pelanggar juga menjadi wujud kesungguhan cinta dari kedua 

pasangan. Mereka diuji dengan melakukan tirakat berupa ruwatan agar 

pernikahan yang akan dijalani mendatangkan kebahagiaan.  

Sejatinya tujuan semua upaya yang dilakukan baik sebelum menikah 

atuapun ketika dan setelah menikah dalam rangka kembali kepada 

pasangan yang menjalani. Mereka mendambakan pernikahan yang 
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bahagia, merunut tujuan pernikahan dalam Islam adalah mencapai sakiinah 

mawaddah wa rahmah. Ruwatan juga menjadi salah satu cara bagi 

pasangan untuk mencapaitujuan tersebut.  

Ruwatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar adat larangan nikah 

tidak semunya sama, disesuaikan dengan jenis pernikahannya, 

sebagaimana yang disampaikan olehBapak Sufyan: 

“Larangan Nikah Wolak-walik adalah ketika adaya pernikahan 

dari salah satu pasangan suami istri, yang mana dari pihak istri 

mempunyai saudara laki-laki dan dari pihak suami mempunyai saudara 

perempuan dan keduannya tersebut akan melangsungkan pernikahan. 

Maka jenis pernikahan yang seperti ini dilarang menurut adat. Namun 

boleh dilaksanakan dengan Ruwatan Larangan membuat Tumpeng ketika 

walimahan. menurut mereka membuat Tumpeng itu termasuk mengikuti 

adat jawa kuno. Sementara pernikahannya menurut adat jawa kuno 

dilarang, jadi mereka harus keluar dari adat jawa kuno dengan cara tidak 

membuat Tumpeng.
77

 

Sebagiamana yang telah disampaikan sebelumnya, Wolak Wolak 

adalah jenis larangan nikah yang ada di desa Jatigunung. Untuk jenis 

larangan ini maka ruwatannya cukup dengan tidak membuat tumpengsaat 

pernikahan berlangsung. Hal ini didasari bahwa tumpeng merupakan 

simbol adat Jawa, sementara melakukan pernikahan jenis Wolak Walik 
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adalah melanggar adat, maka solusinya pelaku tidak diperkenankan 

melakukan sebagian adat Jawa berupa Tumpeng.  

Pada jenis yang pertama ini logika yang diberikan adat cukup 

bijaksana, karena Wolak Walik dianggap melanggar adat maka 

ruwatannya meniadakan simbol adat Jawa berupa tumpeng sehingga 

muncul kesan bahwa pernikahan ini tidak termasuk adat Jawa. Karena 

bukan adat Jawa maka pelaku pernikahan tersebut tidak perlu 

mendapatkan hukuman berupa musibah atau lainnya.  

Bapak Romdhon selaku orang pernah melakukan pernikahan 

Wolak Walik memberikan tambahan keterangan tentang ruwatan untuk 

jenis pernikahan ini, dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Iya saya dulu pernah melakukanya larangan membuat Gendurenan 

ketika acara peringatan nikah, seperti ketika hari Ijab Qabul, Sepasari, 

Maguti. Pada waktu-waktu itu dilarang mengadakan Acara Gendurenan. 

Konsekuensi apabia tidak dilaksanakan Ruwatan ini maka diantara 

keduanya ada yang hidupnya tidak sampai tua dan selain itu akan 

berakhir cerai 

Mayoritas Penduduk Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan melaksanakan Ruwatan seperti ini, dan kebanyakan 

mereka hanya melakukan ruwatan  yang berupa Larangan membuat 

tumpeng. Karena ruwatan tersebut merupakan Ruwatan yang paling 

mudah dibandingkan dengan larangan mengadakan Gendurenan. Karena 

Gendurenan ketika acara pernikahan merupakan sesuatu yang sudah 

menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Jatigunung. Dan tidak mungkin 

seseorang akan meninggalkannya begitu saja.”
78

 

 

Ada dua jenis pilihan ruwatan yang diberikan adat yakni, tidak 

membuat tumpeng atau tidak melakukan Genduren dalam rangka 

walimahan.  pada kasus yang dilakukan oleh Pak Romdhon Beliau 
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memilih ruwatan tidak membuat tumpengSelain karena mudah dilakukan, 

jugasangat tidak etis jika sebuah pernikahan tidak mengadakan 

Gendurensebagai wujud syukuran/walimahan.  

Lebih lanjut, Bapak Sufyanmenjelaskan tentang Ruwatan untuk 

jenis larangan nikah Belahan,  

“Belahan adalah apabila ada sesorang laki-laki anak pertama 

akan meikah dengan  seorang perempuan yang mana dari orang tua pihak 

perempuam baru akan menikahkan seseorang yang pertama kali. Dan 

dari pihak laki-laki tersebut anak Yatim maka pernikahan yang semacam 

ini dilarang menurut adat. Jenis pernikahan ini mempunyai Ruwatan 

Pisah 40 hari setelah Ijab Qabul dan tidak mengadakan Acara walimahan 

selama 40 Hari. Kedua mempelai setelah Ijab Qabul di Kantor KUA 

mereka langsung kembali kerumahnya masih-masing. Dan selama 40 hari 

tidak boleh bertemu, hanya saja diperbolehkan berkomunikasi melalui 

media maya”
79

 

Jenis larangan nikah yang kedua adalah Belahan. Adat larangan 

jenis ini membutuhkan Ruwatan berupa berpisah selama 40 hari terhitung 

sejak dilaksanakannya akad nikah/ijab qabul. Selain itutidak 

diperkenankan menggelar resepsi pernikahan/walimahan dalam rentang 

waktu 40 hari tersebut. Pelaku tidak diperkenankan bertemu ataupun 

menjalin komunikasi kecuali dilakukan melalui sosial media/dunia maya.  
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Apabila dilihat dari praktik tersebut, mirip dengan pingitan dalam 

tradisi Jawa. Bedanya Pingitan dilakukan sebelum akad nikah tetapi untuk 

Ruwatan ini dilakukan setelah menikah. Dimungkinkan Ruwatanini 

memberi kesempatan kepada pelaku untuk membersihkan hati agar niat 

yang digunakan untuk mendasari pernikahan berupa niat yang baik.  

“Larangan nikah karena tidak cocok pada Netu kelahiran adalah 

nikah yang mana akan dilaksanakan pada kedua calon mempelai yang 

tidak cocok dilihat dari angka Netu kelahiran namun boleh dilanggar 

dengan ruwatan dengan cara Yasinan 40 kali ini dilakukan apabila ada 

larangan nikah karena tidak kecocokan pada Netu kelahiran. Ruwatan ini 

biasanya dilakukan ketika malam akad pernikahan dengan mengundang 

sebanyak 40 orang untuk membaca yasin tidak boleh kurang dan tidak 

boleh lebih.”
80

 

Jenis larangan nikah yang ketiga adalah tidak cocok netu kelahiran. 

Ruwatan untuk larangan nikah ini adalah melaksanakan kegiatan membaca 

surat Yasin sebanyak 40 kali yang harus dilakukan oleh 40 orang tidak 

kurang tidak lebih. Waktu pelaksanaan Ruwatan ini adalah malam akad 

pernikahan. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat yang disampaikan 

oleh Ibu Sulastri yang juga melaksanakan pernikahan tidak cocok netu.  

“Yasinan 40 kali ketika ada larangan nikah karena tidak 

kecocokan pada Netu kelahiran. Ruwatan ini biasanya dilakukan ketika 

malam akad pernikahan dengan mengundang sebanyak 40 orang untuk 

membaca yasin tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih”
81
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Dalam budaya Jawa, setiap anak yang lahir mempunyai netu 

sendiri-sendiri. Dari netu tersebut, dapat dijadikan landasan bagi seseorang 

untuk menentukan tanggal kapan khitan, kapan mendirikan rumah, dengan 

siapa menikah dan lain sebagainya. Sejatinya netu ini seperti halnya hari 

senin selasa, atau seperti pasaran pahing pon wage digunakan 

untukmemudahkan hidup manusia. karena semuanya lahir dari 

pengamatan yang panjang. Pemilihan ruwatan berupa Yasin 40 kali ini 

lebih kepada tolak balak dan meminta perlindungan dari Allah Swt dengan 

washilahsurat Yasin yang diketahui sebagai jantungnya Al-Qur‘an  

Larangan menikah Misanan adalah larangan menikah seseorang 

dengan anak dari pamannya. Sementara menurut Islam bukan termasuk 

mahromnya. jenis ini mempunyai ruwatan tidak memasak dengan 

menggunakan Kunyit ini dilakukan ketika adanya larangan menikah 

Misanan.  

Jenis larangan nikah yang keempat adalah Misanan. Ruwatan yang 

digunakan adalah tidak tidak diperkenankan menggunakan bahan kunyit 

untuk memasak masakan yang digunakan untuk acara pernikahan. Bapak 

Qomari memberi penjelasan lebih lengkap tentang hal ini dalam hasil 

wawancara berikut ini: 

Larangan menikah Misanan adalah larangan menikah seseorang dengan 

anak dari pamannya. Sementara menurut Islam bukan termasuk 

mahromnya. Konsekuensinya dari larangan ini Pernikahan ini dilarang 

menurut adat karena menurut pengamatan masyarakat dari tahun ke 

tahun apabila dilakukan jenis pernikahan yang seperti ini maka akan 

mendatangkan ketidakbahagiaan dari pasangan tersebut diantaranya 

berakhir dengan perceraian, kecacatan pada anak, dan hidup sengsara 

dengan ditimpa kesakitan. Tokoh masyarakat tersebut memberikan 
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pernyataan seperti ini karena menurut hasil pengamatan banyak orang. 

Dengan itu masyarakat Desa Jatigunung sangat mencegah akan 

terjadinya pernikahan Misanan. Namun apabila kedua belah pihak sudah 

saling mencintai, maka pernikahan tersebut tetap akan dilakukan dengan 

melakukan Ruwatan yaitu dengan tidak memasak dengan menggunakan 

Kunyit ini dilakukan ketika adanya larangan menikah Misanan. Hal ini 

dilakukan ketika acara walimahan dan peringatan yang berhubungan 

dengan pernikahan tersebut, maka seluruh makanan tidak ada yang 

berbahan atau berbumbu dari kunyit. Karena kunyit termasuk bahan-

bahan yang digunkan untuk upacara adat meskipun upacara adat tersebut 

sekarang sudah tidak ada lagi namun kunyit tersebut masih mengandung 

mistis. Ada sebagian berpendapat maksudnya dilarang memasak 

menggunakan kunyit itu dilarang membuat Punar (nasi kuning) karena 

nasi kuning termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam taradisi 

Suronan.
82

 

Larangan menggunakan kunyit dalam bahan makanan untuk pernikahan 

misanan, dikarenakan kunyit adalah bahan yang digunakan dalam upacara 

adat pada zaman dahulu karena dianggap mempunyai kekuatan mistis. 

Walaupun pada zaman sekarang upacara adat ini sudah tidak dilakukan 

tetapi kepercayaan terhadap nilai mistis pada kunyit masih ada. Ada juga 

beberapa pihak yang menafsirkan larangan menggunakan kunyit ini 

dengan tidak diperkenankan membuat nasi tumpeng (nasi yang ketika 

proses masaknya dicampuri dengan sari-sari kunyit sehingga berubah 

warna menjadi kekuning-kuningan). Seperti halnya diungkapkan oleh 

bapak Sufyan dalam hasil wawancara kemarin : 

Karena kunyit termasuk bahan-bahanm yang digunakan upacara adat 

meskipun upacar adat tersebut sekarang sudah tidak ad lagi namun kunyit 

tersebut masih mengndung mistis.
83

 

Hal serupa juga di sampaikan bapak Qomarai: 

Ada sebagian berpendapat maksudanya dilarang memasak dengan kunyit 

itu dilarang membuat punar(nasi kuning) karena nasi kuning termasuk 

bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi suronan.
84
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BAB IV 

TINJAUAN 'URF TERHADAP  

ADAT LARANGAN PERKAWINAN DAN RUWATANYADI DESA 

JATIGUNUNG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN 

 

A. Tinjauan 'UrfTerhadap Larangan Perkawinan di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Pada bab ini penulis akan mengurai tentang adat larangan nikah di 

Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. sebagai 

pertimbangan penulis menggunakan ketentuan yang digunakan para jumhur 

ulama' dan di tetapkan menjadi hukum adat sesuai dengan nilai 

maslahatnya. 

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara 

seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, 

sebagaimana Allah menyebutkan perkawinan itu adalah mistaqan galidhan 

(janji yang erat).Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan lahir dan 

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan 

yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah 

dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah 

tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran 

agama masing-masing.Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah 
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suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap 

agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. 

Bagi setiap laki-laki maupun permpuan yang mampu secara ekonomi, 

fisik maupun mental maka pernikahan adalah jenjang baru yang untuk 

segera dilaksanakan.karena agar dapat melestarikan keturunan dan 

melanjutkan kehidupan yang lebih baik. pernikahan juga merupakan sarana 

untuk mensalurkan hasrat seksual. tidak itu saja setiap individu akan 

mendapatkan pera dan fungsinya yang baru. Pernikahan adalah sunnatulllah 

yang jika melangsungkan akan mendapat pahala. 

Namun, dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan batasan-

batasan dan hukum-hukum yang tercipta disekitar kita. hukum sebagai 

sarana yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi dinamika 

masyarkat dan sekaligus keresahan bagi meraka yang ingin melanggar 

ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi para 

pelanggarnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Dalam kehidupan tidak akan lepas dengan ketentuan-ketentuan. Di 

mana pun ada kehidupan disitulah ada batasan batasan yang harus di 

lalui.Atau di patuhi agar dapat selamat dan merasa tentram pun sebagai rasa 

nyaman.Karena hukum adalah seperangkat sistem yang sifatnya memaksa 

bagi masyarakat yang didekatnya. 

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena 

sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan 

peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. 
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Adat atau tradisi ini telah turun menurun dari generasi kegenerasi yang tetap 

dipelihara hingga sekarang.Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi 

sebuah hal yang begitu penting.Fungsi tradisi memberi pedoman untuk 

bertindak dan memberi individu sebuah identitas. 

Adat istiadat dalam Jawa adalah hasil interprestasi dari pemikiran 

oranng-orang terdahulu yang hadir atau ada karena peristiwa yang telah 

terjadi. Pendekatan yang dilalui orang Jawa pun akan selalu berbeda dengan 

pemikiran lainnya. Karena itu masyarakat Jawa sangat disarankan untuk 

menjaganya agar tidak hilang ditengah arus budaya modern yang semakin 

gencar menyerang kebudayaan asli pribumi.sama halnya dengan adat 

larangan pernikahan di Desa Jatigunung adalah warisan dari nenek moyang 

mereka yang masih dipakai oleh para masyarakat Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

Beberapa larangan perkawinan di desa Jatigunung, pertama larangan 

nikah wolak walik adalah larangan ketika adanya pernikahan dari salah satu 

pasangan suami isteri, yang mana dari pihak isteri mempunyai saudara laki-

laki dan dari pihak suami mempunyai saudara perempuan dan keduanya 

tersebut akan melangsungkan pernikahan. 

Kedua adalah Jenis larangan nikah belahan mantu pisan adalah apabila 

ada seorang laki-laki anak pertama akan menikah dengan seorang 

perempuan yang mana dari orang tua pihak perempuan baru akan 

menikahkan seseorang yang pertama kali (anak pertama-anak pertama). 
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Dan dari pihak laki-laki tersebut anak yatim maka pernikahan yang 

semacam ini dilarang menurut adat. 

Ketiga adalah larangan nikah karena tidak cocok pada netukelahiran 

adalah larangan nikah yang akan dilaksanakan pada kedua calon mempelai 

yang tidak cocok dilihat dari segi angka netu kelahiran. 

Keempat adalah larangan nikah misanan adalah larangan nikah 

seseorang dengan anak dari pamanya. Sementara menurut islam bukan 

termasuk mahromnya. 

Oleh sebab itu, jika dilihat sekilas larangan perkawinan di Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan termasuk kedalam 

larangan perkawinan yang bersifat mu'abbad(selamanya). 

Berdasarkan teori sebelumnya dijelaskna bahwa dari segi ilmu ushul 

fiqih 'urf di bagi menjadi 2 Pertama, 'urf s}ahi>h yaitu adat (kebiasaan) yang 

berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak tidak bertentangan 

dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Kedua, yang dimaksud 'Urf 

fa>sidyaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

pelaksananya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara 

dan sopan santun. 

Para ulama sepakat bahwasanya 'urf s}ahi>h dapat dijadikan dasar hujjah 

selama tidak beretentangan dengan syara‘. Adat yang benar wajib 

diperhatikan dalam pembentukan hukum syara‘. Karena apa yang sudah 
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diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada 

kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara‘ atau 

membatalkan hukum syara‘. 

Berbeda dengan beberapa dasar larangan yang telah di sebutkan di 

atas, larangan-larangan perkawinan yang berada di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan mendekati pada perasangka-

perasangka yang apabila dilawan akan menyebabkan  pada kerusakan pada 

diri pelaku dan keluarganya. Hal ini dapat dikatakan mendahului takdir  

yang maha kuasa. Dasar larangan ini masih terbatas pada prasangka karena 

corak permikiran Jawa atau sering disebut ilmu titen. 

Berdasarkan teori sebelumnya dari segi materi yang bisa dilakukan di 

bagi menjadi dua yaitu  petama'urf qauli> yaitu kebiasaan yang berlaku 

dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kedua 'urf fi'li yaitu kebisaan 

yang berlaku dalam perbuatan. 

Berdasarkan teori dijelaskan juga bahwa 'urfdari segi ruang lingkup 

penggunaanya di bagi menjadi dua pertama Al-'Urf al-‘a>m (kebiasaan yang 

bersifat umum) adalah semua 'urf yang telah dikenal dan di praktekkan 

masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa.keduaAl-

'Urf al-Kha>s} (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebisaan yang hanya 

di kenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan 
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kata lain, ‘urf  khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian 

kelompok dan suku bangsa tertentu. 

Maka dapat dikatakan bahwa adat larangan nikah yang berada di Desa 

Jatigunung mempunyai dua hukum, yang pertama apabila tidak berani 

melakukan pernikahan di karenakan takut apabila melaksanakan 

pernikahan yang dilarang tersebut dapat mengakibatkan bala‘ yang itu tadi 

datangnya dari  selain Allah Swt, maka hal yang seperti itu di kategorikan 

‘Urf Fasid.‘Urf Fasid ini lebih kepada Syirik karena dalam ajaran Islam  

menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan manfaat dan 

bahaya selain Allah itu tidak di perbolehkan. 

Akan tetapi apabila tetap melaksanakan pernikahan yang dilarang 

tersebut dan melaksanakan tradisi ruwatan sesuai arahan dari pemandu adat 

atau sesepuh yang memimpin tradisi tersebut, akan tetapi semua yang 

dilakukan hanya semata-mata untuk menghindari diri dari fitnah yang 

berada di masyarakat, dan tetap meyakini bahwa tidak ada kekuatan apapun 

yang dapat mendatangkan bahaya ataupun manfaat selain dari Allah Swt, 

maka hal yang seperti itu di kategorikan ‘Urf Shahih. 

Selain itu dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan  di Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan termasuk Kategori 'urf 

khaas karena larangan perkawinan di Desa Jatigunung ruang lingkupnya 

hanya di daerah desa jatigunung saja tidak menyeluruh ke daerah-daerah 

lain di indonesia. 
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Selain itu dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan  di Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan termasuk Kategori 'urf 

fi'li kareana laranagan perkawinan tersebut di lakukan dalam bentuk 

perbuatan bukan dalam bentuk ucapan ataupun perkataan. 

B. Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi RuwatanLarangan Perkawinan di Desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Ruwatan larangan menikah adalah sesuatu yang dilakukan guna 

menggugurkan dosa adat, dosa akibat menerjang hukum adat.Hukum yang 

diterjang berupa larangan menikah menurut ketentuan adat. Ruwatan 

larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten 

Pacitan ada empat macam diantaranya yaitu: Larangan membuat Tumpeng 

ketika walimahan, Pisah selama 40 setelah Akad dan tidak boleh 

mengadakan walimahan selama 40 hari, Yasinan 40 kali dan Tidak memasak 

menggunakan kunyit. 

Ruwatan larangan nikah ini bersifat wajib dilakukan bagi seseorang 

yang telah melanggar ketentuan adat. Apabila tidak dilakukan maka akan 

mendapatkan konsekuensi tersendiri. Pelaksanaan tradisi ruwatan ini 

bertujuan untuk menjaga keselamatan dari calon suami isteri akan 

melaksanakan perkawinan sehingga rumah tangganya awet dan diberi 

kelancaran dalam kehidupan berumah tangga. 

Pada pemaparan di atas dijelaskan pandangan 'urfterkait pelaksanaan 

tradisi ruwatan  yang dihasilkan dari sebuah larangan, akan tetapi dipercaya 

dari jaman nenek moyang karena perbuatan itu adalah ilmu atau pemikiran 
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adat Jawa. Dikatakan bahwa muncul karena setiap kali ada pernikahan yang 

seperti wolak-walik, belaha mantu pisan, tidak cocok netu kelahiran dan 

misanan maka pernikahan tersebut berujung pada sebuah kegagalan ataupun 

malapetaka dan oleh sebab itulah pernikahan tersebutterlarang sebab (niteni 

penggawe menungso). 

Sebagaimana yang telah terangkum pada bab sebelumnya. Ada 

beberapa alasan yang membuat masyarakat desa Jatigunung patuh terhadap 

laranagan pernikahan dan ruwatanya  tersebut.Berbagai alasan tersebut 

meliputi corak pemikiran Jawa, penghormatan pada leluhur dan 

mempercayai akibat-akibat jika mengingkari larangan tersebut. 

Tradisi ruwatan ini dipercaya oleh mayoritas masyarakat setempat, 

karena memiliki kekuatan magis atau bala‘.Menurut pengalaman 

masyarakat setempat jika hal ini dilanggar maka paling bagus bala‘nya 

kehidupanya tidak harmonis salah satu dari pasangan suami isteri tersebut 

meningal muda.Namun ada beberapa orang yang secara tertutup tidak 

mengakui akibat atau bala‘ hal ini dikarenakan atas dasar sudah terlanjur 

cinta kepada pasangannya dan harus segera melakukan pernikahan. 

Kebanyakan itu dilakukan oleh golongan muda yang bergejolak dalam hal 

asmara. Berbeda halnya dengan golongan tua yang terus memberikan 

intervensi kepada para pelaku yang akan melangsungkan pernikahannya 

tersebut. Pasalnya ini adalah zaman modern yang segala sesuatunya harus 

didasarkan pada nalar dan otak. 



69 
 

 

Mengikuti ajaran yang tidak bersumber dari dasar hukum Islam dapat 

berpotensi menjadikan muslim syirik. Siapa saja yang mengikut kebanyakan 

orang tanpa ada dalil yang jelas, maka boleh jadi hal itu ialah perintah dari 

setan.Karena hal ini merupakan perbuatan yang sangat riskan. 

Berdasarkan penjelasan teori pada bab sebelumnya dari segi materi 

yang bisa dilakukan di bagi menjadi dua yaitu  petama'urf qauli> yaitu 

kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kedua 

'Urf fi'li yaitu kebisaan yang berlaku dalam perbuatan. 

Namun apapun itu syariat tetaplah syariat.Baik itu untuk menghormati leluhur 

(nenek moyang) dengan menuruti segala perintah dan kebiasaannya, maupun 

karena takut jikalau musibah menimpa keluarganya, saat melanggar, tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Berdasarkan pendapat ulama ushul fiqh'urf di bagi menjadi 2 Pertama, 

'urf s}ahi>h yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, di terima 

oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya 

yang luhur.Kedua, yang dimaksud 'Urf fa>sid yaitu adat (kebiasaan) yang 

berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksananya namun bertentangan 

dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.. 

Berdasarkan teori sebelumnya dijelaskan juga bahwa 'urfdari segi 

ruang lingkup penggunaanya di bagi menjadi dua pertama Al-'Urf al-‘a>m 

(kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf yang telah dikenal dan di 

praktekkan masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu 

masa.keduaAl-'Urf al-Kha>s} (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah 
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kebisaan yang hanya di kenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat 

tertentu saja. Dengan kata lain,'urf  khusus adalah kebiasaan yang hanya 

dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. 

Perlu digarisbawahi tradisi ruwatan laranaan nikah di Desa Jatigunung 

ini adalah sebuah larangan yang hanya terjadi di lingkungan Jawa, 

khususnya desa Jatigunung.tradisiruuwatan laranaan nikah ini tidak 

berlangsung secara umum karena ini adalah hasil budaya yang terjadi karena 

dinamika dari masalalu masyarakat di Desa Jatigunung dan dilestarikan 

turun temurun dari masa lalu sampai hari ini. 

Dilihat dari praktik ruwatan tersebut, tidak ada satupun yang 

melenceng dari tuntutan Islam. Maka dari itu ruwatan dalam rangka untuk 

mencegah bahaya yang timbul dari pelaksanaan larangan nikah 

mempunyai dua hukum. Bisa dikatakan ‘Urf shahihdan ‘Urf fasid.Jika 

meyakini bahwa dengan adanya ruwatan tadi mendatangkan keselamatan 

yang bukan dari sisi Allah atau ruwatan ditujukan untuk meredam amarah 

dari nenek moyang karena melaksanakan pantangan yang diberikan 

sehingga bisa mendatangkan bahaya maka hukumnya ‘Urf Fasid. ‘Urf 

Fasidini lebih kepada Syirikkarena dalam ajaran Islam menganggap bahwa 

ada kekuatan lain yang mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. 

Akan tetapi jika  pelaksanaan ruwatan tersebut didasari dalam rangka 

untuk menghindarkan diri dari fitnah masyarakat yang muncul karena 

tidak melaksanakan tradisi yang ada dan tetap teguh pada keyakinan pada 

ajaran agama islam yakni dengan beranggapan bahwa manfaat dan bahaya 
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yang muncul bukan karena tradisi ruwatan tersebut dan  hanya karena 

Allah maka sikap yang seperti ini dapat dikategorikan ‘Urf Shahih.  

Selain itu, dapat di katakan bahwa tradisi ruwatan di Desa Jatigunung 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan termasuk Kategori 'urf khaas karena 

tradisi ruwatan perkawinan di Desa Jatigunung ruang lingkupnya hanya di 

daerah desa Jatigunung saja tidak menyeluruh ke daerah-daerah lain. 

Selain itu, dapat katakan pula tradisi ruwatan yang  berada di desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan termasuk kategori 

kategori 'urf fi'li kareana tradisi ruwatan di lakukan dalam bentuk perbuatan 

bukan dalam bentuk ucapan ataupun perkataan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terkait tinjaun'urf 

terhadap laranagan perkawianan dan tradisi ruwatanya di desa jatigunung 

kecamatan tulakan kabupaten pacitan. Maka penulis untuk selanjutnya dapat 

ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pernikahan yang terjadi di Desa Jatigunung termasuk Urf Fasid, karena 

sebagaimana penuturan mayoritas dari pelaku dan narasumber bahwa titik 

tekan jika tidak melakukan akan mendapatkan musibah. Hal ini secara 

tidak langsung termasuk dalam perbuatan Syirik. Syirik adalah meyakini 

adanya kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan 

mara bahaya selain Allah. Selain itu dapat dikatakan bahwa  larangan 

perkawinan  di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

termasuk Kategori 'urf khaas karena larangan perkawinan di Desa 

Jatigunung ruang lingkupnya hanya di daerah desa jatigunung saja tidak 

menyeluruh ke daerah-daerah lain di indonesia. 

2. Menurut Pandangan 'urfterhadap tradisi ruwatan larangan nikah di desa 

Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Dilihat dari praktik 

ruwatan tersebut, tidak ada satupun yang melenceng dari tuntutan Islam. 

Maka dari itu ruwatan dalam rangka untuk mencegah bahaya yang timbul 

dari pelaksanaan larangan nikah mempunyai dua hukum. Jika meyakini 

bahwa dengan adanya ruwatan tadi mendatangkan keselamatan yang 
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bukan dari sisi Allah atau ruwatan ditujukan untuk meredam amarah dari 

nenek moyang karena melaksanakan pantangan yang diberikan sehingga 

bisa mendatangkan bahaya maka hukumnya „Urf Fasid. „Urf Fasid ini 

lebih kepada Syirik karena menganggap bahwa ada kekuatan lain yang 

mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Akan tetapi jika  

pelaksanaan ruwatan tersebut didasari dalam rangka untuk menghindarkan 

diri fitnah yang muncul karena tidak melaksanakan tradisi yang ada dan 

tetap beranggapan bahwa manfaat dan bahaya yang muncul bukan karena 

siapa siapa hanya karena Allah maka sikap yang seperti ini dapat 

dikategorikan „Urf Shahih.  

B. SARAN-SARAN 

Masyarakat yang mempercayai hokum adat, semoga dapat 

berdampingan dengan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. 

Padadasarnya dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat harus 

memegang teguh syariat. Tentu dengan harapan agar rasa toleransi 

berpendapat selalu hadir di tengah dinami kakehidupan yang terus 

berkembang. 
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