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ABSTRAK
Istiningtyas, Amelia Safitri. 2020. Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan
Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa
Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pembimbing Dr. H. Moh Munir Lc., M.Ag.
Kata Kunci : Perspektif ‘Urf, Larangan Hukum Adat Dalam Perkawinan Mlumah
Murep.
Pernikahan merupakan masuk dalam salah satu ibadah dan juga salah satu
fase dalam kehidupan manusia yang lazim. Dalam islam banyak sekali ketentuanketentuan dalam pernikahan, termasuk larangan pernikahan. Di Indonesia
mempunyai banyak sekali budaya, tradisi dan adat istiadat yang dilestarikan
secara turun temurun. Salah satunya di pulau Jawa berlaku berbagai macam
hukum adat terkait pernikahan salah satunya adalah adat larangan perkawinan
Mlumah Murep.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan
‘Urf Terhadap larangan Perkawinan Mlumah Murep di Desa. Crabak, Kec.
Slahung, Kab. Ponorogo? (2) Bagaimana perspektif ‘Urf terhadap kepercayaan
masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan
Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian
kualitatif lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
menggunakan obeservasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan
metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengumakakan dalil
dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan
yang bersifat khusus.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perpektif ‘urf bahwa dilihat
dari macam-macamnya adat larangan mlumah murep tergolong dalam kategori
‘urf fi’li. Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk ‘Urf
khusus. Pandangan ‘Urf terhadap terhadap kepercayaan yang ditimbulkan apabila
mempercayai terkait adat larangan perkawinan Mlumah Murep di Desa Crabak
khususnya masyarakat yang telah mempercayai akan peraturan tersebut adalah
bertujuan agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala kemadlaratan.
Dalam hal ini hukum adat tersebut boleh dilaksanakan, dan boleh juga tidak
melaksanakan, selagi tidak sampai mengarah pada keyakinan yang mutlak
terhadap hukum adat tersebut dan tidak melupakan tuntunan syariat Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua
mahkluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan
oleh setiap manusia yang sudah siap lahir batin. Perkawinan adalah penyatu
dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal
bercampur dan bergaul selayaknya suami-isteri. Perkawinan bukan hanya
mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan,
melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa
kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan
dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.
Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat), ikatan
yang suci (transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna magis,
suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi
juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri
sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu,
hubungan tersebut di pandang sebagai ibadah.1
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk mendirikan petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan
bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban

1

anggota

Yayan Sofyan, Islam Negara; Tansformasi Hukum Perkawinan Islam dalam
Hukum Nasional, (Jakarta: RMBooks, 2012). Cet. Ke-2, 127.
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keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga
muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.2
Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik
bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun
hikmah pernikahan adalah: Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan
sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan
jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan
perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Nikah, jalan terbaik untuk
membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan
hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan
sekali.3
Dari perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian
hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan
kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai
pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya,
maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya,
karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga dan keluarga
merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.4
Berbicara mengenai suatu bangsa, Indonesia adalah negara yang dibangun
oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Untuk
yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma
2

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, 22.
Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling
Pernikahan”, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, (2015), 93.
4
Mona Eliza, Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya,
(Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), 2.
3
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yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam
institusi masyarakat.5
Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat
istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena
bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat
wajib. Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika
menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan
adat jawa,masih banyak dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat jawa,
mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah
adat yang diyakini

kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami

banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.
Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbedabeda dan mempunyai ciri khas yang beda pula, kepercayaan ini selalu di
lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena sebuah
budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial
masyarakat. Bahkan menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih
calon istri atau suami selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat
tidak berani untuk melangar atau menentang yang sudah ditentukan oleh adat
tersebut.6
Sedangkan dalam

masyarakat

Desa

Crabak

Kecamatan

Slahung

Kabupaten Ponorogo terdapat fenomena tentang adat larangan perkawinan
5
Yayan Sopyan, Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam hukum
Nasional, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.
6
Khudori Anwrudin, Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘Urf. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,
2019), 4.
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yaitu “mlumah murep”. Kata tersebut berasal dari bahasa jawa mlumah yang
artinya terlentang dan murep yang artinya tengkurap. Dan secara istilah dapat
diartikan istilah mlumah murep yaitu larangan pernikahan ketika calonnya
mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Misalnya
apabila ada saudara yang sudah menikah di daerah A maka saudara yang lain
tidak boleh menikahi orang di daerah A tersebut, tapi kalau saudaranya samasama laki-laki/perempuan itu diperbolehkan maka pernikahan inilah yang
disebut dengan pernikahan mlumah murep.7
Perkawinan mlumah murep dilarang di Desa Crabak dikarenakan ada
beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut yaitu faktor ekonomi,
psikologi, kesehatan dan juga faktor adat budaya. Disisi yang lain menjadikan
tradisi akan larangan perkawinan mlumah murep tetap dipertahankan adalah
kebiasaan yang menjadikan tokoh adat sebagai panutan terhadap kebiasaankebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Disamping itu berdasarkan hasil
pengamatan dari salah satu pasangan keluarga mengalami permasalahan
keluarga seperti mengalami sakit dan bahkan ada beberapa anggota keluarga
yang meninggal secara tidak dalam jangka waktu yang lama atau dalam waktu
yang berdekatan.
Akan tetapi meskipun demikian, pada Desa Crabak Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo, terkait larangan perkawinan mlumah murep tetap
diyakini dan bukan sekedar mitos, karena adat tersebut sudah terlanjur
mendarah daging dalam kehidupan masyarakat tersebut dan juga seharusnya
7
Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif
Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep)”, Jurnal USRATUNÂ Vol. 1,
No. 2, Juli 2018,1.
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sebagai tokoh agama tidak semestinya langsung beranggapan bahwa adat
tersebut tidak sesuai, karena melihat adanya hukum adat pastinya sudah
melalui penelitian dan persetujuan orang-orang terdahulu.
Tidak dapat dipungkiri ketika kita berada di Indonesia yang notabenenya
kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-macam dan
sangat dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa yang masih
kental dengan adat jawanya, dengan demikian banyak sebuah aturan atau
rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Maka tidak
heran dalam kegiatan ibadah atau muamalah terutama pernikahan masih
bercampur dengan tradisi yang ada, seperti dalam penentuan calon mempelai.
Meskipun demikian, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbedabeda dan mempunyai ciri khas yang beda pula, kepercayaan ini selalu di
lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Karena sebuah
budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial
masyarakat. Bahkan menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih
calon istri atau suami selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat
tidak berani untuk melangar atau menentang yang sudah ditentukan oleh adat
tersebut.
Dalam kaidah fiqhiyyah juga dikatakan :

اَلْ َع َادةُ ُُمَ َّك َمة

5

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.” 8
Istilah Al-'ādah menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa Al-'ādah adalah
segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan
yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.9
Adapun supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain : 1.Perbuatan
yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini mrnunjukkan
bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat; 2. Perbuatan atau
perkatan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut
sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat; 3. Tidak bertentangan dengan
nash, baik Al-Qur’a>n maupun Al-Sunnah; 4. Tidak mendatangkan kemadharatan
serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.10
Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan mlumahmurep dalam menentukan calon pengantin adalah menurut keyakinan pendahulu
atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan secara turun-temurun kepada
generasi seterusnya, dan juga meujuk pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
Kebanyakan mereka menjalankan tradisi yang sudah biasa berjalan.
Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal usulnya. Para pelaku tradisi
hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang dan
masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak
baik setelah melakukan perkawinan mlumah murep.
8

Ridho Rokamah, Al-Qawa‟id Al-Fiqhiyyah (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2015),

9

Ibid, 71.
Ibid, 72.

70.
10
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Berangkat dari fenomena dan realitas pelaksanaan perkawinan mlumah murep,
yang terjadi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagai
perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam adat budaya setempat, maka
penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul
“PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN
MLUMAH MUREP

DALAM ADAT JAWA

(Studi Kasus di Desa Crabak

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perspektif ‘Urf

terhadap larangan perkawinan Mlumah

murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana perspektif ‘Urf

terhadap kepercayaan masyarakat pada

akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan
Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan Rumusan Masalah diatas maka tujuan yang ingin
dicapai adalah:
1. Untuk mendeskripsikan perspektif ‘Urf terhadap larangan perkawinan
Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif ‘Urf

terhadap kepercayaan

masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan

7

perkawinan Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat
dan bisa menjadi perkembangan ilmu khususnya bidang fiqih
munakahat dan hukum adat tentang perkawinan yang telah diyakini
sebagian

besar

masyarakat

sejak

dahulu,

sekaligus

sebagai

penyeimbang tentang berjalannya hukum Islam dan hukum adat.
2. Manfaat Praktis
a) Bagi masyarakat
Untuk memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di
masyarakat khususnya terkait tentang adanya hukum adat larangan
perkawinan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi
dalam masyarakat akan satu keputusan atau satu dasar hukum.

E. Telaah Pustaka
Penelitian tentang hukum adat khususnya larangan dalam perkawinan
memang menarik untuk diteliti, karena ketentuan tersebut sangat dipercayai
oleh sebagian besar masyarakat, bahkan sangat jarang sekali masyarakat
melanggarnya, padahal ketentuan tersebut sudah sejak jaman dahulu tetapi
uniknya jaman sekarang pun tetap berlaku.

8

Berdasarkan penelusuran peneliti banyak hasil penelitian terdahulu yang
membahas tentang hukum adat jawa tentang perkawinan, oleh karena itu
peneliti telah menelaah beberapa hasil penelitian tersebut diantaranya ialah :
Pertama, Karya Ilmiah dari Pitroh Nikmatul Jannah, mahasiswa
Universitas Negeri Semarang (2016) yang berjudul “Mlumah murep Sebagai
Tabu Perkawinan Lintas Desa Pada Masyarakat Desa Bendo Kecamatan
Gondang Kabupaten Tulungagung”. Hasil penelitian tersebut menyatakan
bahwa tabu perkawinan mlumah murep yang ada di Desa Bendo Kecamatan
Gondang Kabupaten Tulungagung dari sudut pandang sosiologi hukum adat
yang terjadi dimasyarakat yaitu masyarakat Desa Bendo memiliki budaya
perkawinan yang unik, diantaranya masyarakat akan menentukan tingkat
kecocokan , tanggal perkawinan, persiapan perkawinan serta pantangan
perkawinan. Pantangan perkawinan mlumah murep merupakan salah satu
budaya masyarakat yang masih dijaga keberadaannya oleh masyarakat Desa
Bendo. Selain itu serta struktur masyarakat Desa Bendo yang membentuk tabu
mlumah murep ini dipengaruhi oleh tiga sistem di masyarakat yaitu sistem
kekerabatan bilateral yang patriarkhi, sistem perkawinan simetris dan sistem
religi yang berkembang di masayarakat sruktur yang membentuk tabu
perkawinan mlumah murep di Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten
Tulungagung.11

11

Pitroh Nikmatul Jannah, Mlumah murep Sebagai Tabu Perkawinan Lintas Desa Pada
Masyarakat Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Skripsi (Semarang :
Universitas Negeri Semarang, 2016).
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Kedua, Karya Ilmiah dari Fatkhul Rohman, mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya (2017) yang berjudul “Larangan Perkawinan
Ngaor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab.
Nganjuk Perspektif Sosiologi Islam”. Dalam penelitian ini telah dijelaskan
bahwa Perkawinan ngalor-ngulon dilarang di Desa Banjarsari dikarenakan
ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut yaitu faktor mitos,
ekonomi, psikologi, kesehatan, dan juga faktor adat budaya. Disisi lain yang
menjadikan perkawinan ngalor-ngulon tetap dipertahankan adalah kebiasaan
yang menjadikan tokoh adat sebagai panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan
yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu dalam penelitian ini n menggunakan
teori ‘urf termasuk dalam kategori ‘urf fasid, karena tidak sesuai dengan syarat
‘urf yang ditetapkan oleh para ulama. Oleh karena itu larangan perkawinan
ngalor-ngulon tidak harus diikuti. Di samping itu, larangan perkawinan
ngalor-ngulon juga bertentangan dengan dalil Al-Qur’a>n yang terdapat dalam
surat An-Nûr 32.12
Ketiga, Karya Ilmiah dari Zainal Abidin, mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2013) yang berjudul “Persepsi Masyarakat
Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sabak Auh Kababupaten Siak Sri
Indrapura)”. Dalam penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap
tradisi larangan nikah lusan besan pada mayarakat etnis jawa di Kecamatan
Sabak Auh yaitu Persepsi masyarakat etnis jawa tentang larangan masyarakat
12

Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan Ngaor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa
Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Islam, Skripsi ( Surabaya :
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).
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jawa tentang larangan nikah karena lusan besan menunjukkan bahwa
masayarakat etnis jawa masih cukup meyakini bahwa tradisi larangan untuk
menikah karena lusan besan. Hasil ini berdasarkan 10 pertanyaan angket yang
disebarkan kepada 357 responden diperoleh persentase total berada pada
kategori cukup positif dengan persentase 59.40%. Selain itu, dari segi tinjuan
hukum Islam larangan nikah karena lusan merupakan larangan yang
bertentangan dengan hukum Islam, oleh sebab itu adat tersebut tidak dapat
diterapkan, karena adat yang dapat hujjah adalah adat Ash-shoheh sedangkan
adat al-Fasad tidak dapat dijadikan Hujjah dalam menetapkan hukum..13
Untuk skripsi yang pertama, yaitu mengetahui bagaimana tabu
perkawinan mlumah murep yang ada di Desa Bendo, bagaimana pelaksanaan
tabu mlumah murep. Dalam skripsi ini juga membahas struktur masyarakat
Desa Bendo yang membentuk tabu perkawinan mlumah murep. Untuk skripsi
kedua, menjelaskan adanya tradisi larangan perkawinan ngalor-ngulon di Desa
Banjarsari Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga menjelaskan pandangan hukum
Islam terhadap perkawinan ngalor-ngulon di Desa Banjarsari Kabupaten
Nganjuk. Dalam skripsi ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana persepsi masyarakat etnis jawa tentang tradisi larangan nikah lusan
besan di Kecamatan Sabak Auh, dan faktor yang menyebabkan adanya
larangan nikah karena lusan besan. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan lusan besan

13
Zainal Abidin, mahasiswa , Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan
Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sabak Auh
Kababupaten Siak Sri Indrapura), Skripsi (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2013).
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pada mayarakat etnis jawa di kecamatan Sabak Auh tersebut. Larangan nikah
lusan bisan yaitu larangan menikah pada masyarakat etnis jawa, jika orang tua
pihak laki-laki telah menikahkan anaknya sebanyak dua kali sementara pihak
perempuan baru menikahkan anaknya satu kali.
Dalam penelitian yang akan penulis teliti kali ini berbeda dengan
penelitian-penelitian di atas. Perbedaannya terletak pada perspektif mlumah
murep yang menggunakan perspektif ‘Urf yang belum pernah diteliti oleh
siapapun. Jadi pada penelitian ini akan membahas tradisi larangan adat jawa
mlumah murep yang menggunakan perspektif ‘Urf . Selain itu juga membahas
terkait perspektif ‘Urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang
ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan Mlumah murep di Desa
Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendektatan Penelitian
a. Pendekatan
Pendekatan

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mengungkapkan kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan
kenyataan secara fakta yang terjadi, dirangkai oleh kata-kata
berlandaskan pada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan
yang diperoleh dari situasi yang telah terjadi.
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b. Jenis penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah kajian lapangan (field research),
yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang
pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap
bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal ini, peneliti bermaksud
menelaah tentang larangan nikah mlumah murep dalam perspektif ‘urf
di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai pengamat
partisipan sekaligus sebagai sentral pengumpul data, karena peneliti terjun
langsung ke lapangan dan juga menggali informasi dari para tokoh-tokoh
di Ds. Crabak, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo sebagai informannya. Dalam
pengumpulan data peneliti sebagai pengamat partisipan yang mana
bertemu langsung dengan para tokoh-tokoh masyarakat di Ds. Crabak,
Kec. Slahung, Kab. Ponorogo.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Crabak, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini diteliti karena
masyarakat yang ada di desa tersebut mayoritas adalah beragama Islam,
akan tetapi dalam kaitan tentang hukum keluarga banyak masyarakat tetap
merujuk pada hukum adat yang sudah berlaku sejak zaman dahulu dan tak
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sedikit pula orang sangat berkeyakinan pada keputusan hukum adat
tersebut.
4. Data dan Sumber Data
a. Data
Dalam sebuah penelitian data merupakan hal yang paling pokok
dan umum, karena dengan adanya data, penelitian dapat dilakukan.
Sedangkan untuk mendapatkan data juga diperlukan penggalian
sumber-sumber data dari narasumber yaitu para pelaku pernikahan
mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung kabupaten
Ponorogo.
b. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai
penulis:Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan para
pelaku larangan nikah mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo; sumber data sekunder adalah
dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknis pengumpulan data penelitian kualitatif ini adalah observasi
secara mendalam dan wawancara mendalam. Ini penting karena
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggali makna dari
fenomena yang bersifat empirik. Selain itu,

peneliti menjelaskan

secara operasional pelaksanaan observasi, dan wawancara.
1) Observasi
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Observasi peneliti gunakan untuk mencari data tentang keluarga di
Desa Crabak yang khususnya telah melanggar adat larangan
pernikahan mlumah murep. Selain itu juga, untuk mencari
perpektif apa yang akan peneliti gunakan untuk memandang adat
larangan pernikahan mlumah murep ini.
2) Wawancara
Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk mencari data terkait
untuk mewawancarai keluarga yang telah melanggar adat
pernikahan mlumah murep

di Desa Crabak. Dan juga

mewawancarai tokoh adat yang mengetahui sejarah mlumah murep
yang telah menjadi adat di masyarakat Desa Crabak.

d. Analisis Data
Menurut Miles & Huberman14 analisis terdiri dari tiga alur kegiatan
yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan/verifikasi.
1) Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Dalam penelitian ini peneliti menganalisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan
14

Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press,1992), 16.
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mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
Pertama-tama peneliti melihat fenomena yang terjadi di masyarakat
bagaimana praktik sebelum pernikahan dalam adat Jawa itu
dilakukan. Kemudaian peneliti menemukan larangan-larangan atau
pantangan yang tidak boleh dilanggar. Seteleah itu dari sekian
banyak larangan yang ada peneliti menemukan larangan mlumah
murep ini dan kemudian diadakan penelitian yang lebih lanjut.
2) Penyajian data
Miles

&

Huberman

membatasi

suatu

penyajian

sebagai

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah
beberapa catatan-catatan kasar terlihat terkait larangan adat
penikahan mlumah murep ini maka peneliti mulai mengambil
tindakan dengan cara mencari data yang valid. Mulai dari mencari
teori yang akan dipakai peneliti yaitu teori ‘Urf yang akan
dijadikan perspekti dalam memandang larangan adat penikahan
mlumah murep. Dilanjutkan wawancara ke beberapa narasumber
yaitu keluarga yang telah melanggar adat pernikahan mlumah
murep serta wawancara ke tokoh masyarakat yang telah
mengetahui sejarah mlumah muerp ini di Desa Crabak.
3) Menarik Kesimpulan
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Setelah melalui beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan maka
penarikan kesimpulan bisa dilaksanakan. Dalam penarikan
kesimpulan ini tidak hanya terkumpulnya semua analisis yang ada
namun juga bentuk dari verifikasi data. Peneliti dalam menarik
kesimpulan harus berdasarkan hasil analisis yang ada sehingga bisa
dijadikan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Dalam
meneliti larangan adat pernikahan mlumah murep ini didukung
oleh

bukti-bukti

yang

valid

dan

konsisten

dimulai

dari

pengumpulan teori konsep ‘Urf, pengumpulan data dengan cara
wawancara dan diakhiri analisis dan kemudian bisa ditarik
kesimpulan.

e. Pengecekan Keabsahan Data
Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan
keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan
berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik
pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan
triangulasi teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara
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mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.15
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya satu
jadi data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari teknik saja, yakni
ada tiga berupa observasi dan wawancara.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi
beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh,
yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut
adalah:
BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.
BAB II : KONSEP URF DALAM HUKUM ISLAM
Menjelaskan tentang gambaran umum tentang ‘Urf yang meliputi,
Pengertian ‘Urf,

Macam-macam ‘Urf, Syarat-syarat ‘Urf, Kehujjahan

‘Urf, dan Dasar hukum ‘Urf.

15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Malang: Alfabeta,

2013), 273.
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BAB III : PRAKTIK LARANGAN NIKAH MLUMAH MUREP DI
DESA

CRABAK

KECAMATAN

SLAHUNG

KABUPATEN

PONOROGO
Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data terkait pelaksanaan
dilarangnya nikah mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo berikut pandangan para tokoh masyarakat terhadap
praktik mlumah murep di desa tersebut.
BAB IV : PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP PRAKTIK NIKAH
MLUMAH MUREP DI DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO
Dalam bab ini peneliti akan memaparkan Perspektif ‘Urf Islam terhadap

larangan perkawinan Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Perspektif
‘Urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan
apabila melanggar larangan perkawinan Mlumah murep di Desa Crabak
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
BAB V : PENUTUP
Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan
masalah yang dikemukakan di depan. Serta beberapa saran yang
berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini guna untuk
perbaikan dalam peneliti selanjutnya.

19

BAB II
KONSEP URF DALAM HUKUM ISLAM

A.

Konsep Tentang ‘Urf
Salah satu metode penetapan hukum yang masuk dalam kategori ijtihad
adalah ‘urf yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam
sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa
perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus dijauhi dan ditinggalkan.
Seluruh umat Islam di dunia sepakat bahwa Al-Qur’a>n dan Al-Hadist
menempati posisi tertinggi dan utama sebagai rujukan sumber hukum, baik
yang berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun muamalah. Dalam
urutan penetapan sebuah hukum maka yang pertama harus dijadikan dasar
adalah Al-Qur’a>n, apabila dalam Al-Qur’a>n tidak ditemukan penjelasan
yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada al-Hadist
atau sunnah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan
utama ini masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang
dimaksud maka diperbolehkan untuk murujuk pada sumber hukum
dibawahnya seperti ijma’, qiyas dan juga metode ijtihad.
Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, sebab masalah
ini sangat sensitif dan terkait terhadap masalah keyakinan yang sudah
berlangsung lama ada dan bersifat turun-temurun. Oleh karena itu penulis
menggunakan teori ‘urf.
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1. Pengertian ‘Urf
Kata  العر فal-‘Urf secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa
Arab, kata ini dibentuk dari huruf ع/’ain , ر/ ro dan  ف/ fa , bentuk
kata kerja (fi’il) nya adalah ‘( عر ف – يعر فarafa-ya’rifu) yang berarti
mengenal atau mengetahui . bentuk derivatif dari kata ini adalah
 ال َم ْعروفal-ma’ru>f yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat

(kepantasan). Ibnu Mandzur dalam Lisaan al-Arab mencatat bahwa
kata ( العر فal-‘Urf) adalah :

الثي املأ لو ف املستحسن الذي تتلقا ه العقول السليمة ابلقبول
“sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.
Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan ‘urf yaitu secara
bahasa memiliki beberapa makna yaitu : lawan dari nakirah , kata
benda (isim) dari al-i‘tiraf , tempat yang tinggi pada tanah dan yang
selainnya, dan segala bentuk kebaikan (ma’ruf) yang diterapkan oleh
akal dan syariat Islam membenarkannya. Sedangkan secara istilah
(terminology) al-‘urf

adalah kebiasaan yang dilakukan oleh

kebanyakan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan yang
dilakukan terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh
mereka.16
Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf
menjelaskan bahwa :
Dr. Abdurrahman Misno BP,MEI, Adat dan ‘Urf Dalam Hukum Islam, (Bogor: Pustaka
Amma, 2016),13-14.
16
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ٍ ِس َو َس ُارْوا َعلَْي ِه ِم ْن قَ ْوٍل أ ْوف
عل ْأوتَ ْرٍك َويُ َس َّمى
ُ العُْرف ُه َو َما تَ َعار فَهُ النَا
ِ
ِ ِ
.ِْي الْ َع َادة
َ ْ َْي الَفَ ْر َق ب
َ ْ َّ َوِِف ل َسان الش َّْر عي.َالْ َع َادة
“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan
dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau
sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut
para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-urf dengan Al'ādah”
Berdasarkan pengertian ‘urf

yang disampaikan oleh Abdul

Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah ‘urf
memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian
ulama yang lain ada yang membedakan antara ‘urf dengan adat,
sebagaimana uraian berikut.17
Al-Jurjaniy dalam kitabnya Al-Ta‟rifat memberikan definisi ‘urf
sebagai berikut:

ما استقر ت الذفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبا ئع بلقبو ل
“ ‘Urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana
jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah
sejalan

dengan

logika

dan

dapat

diterima

oleh

watak

kemanusiannya”. 18
Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf
itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau
Sucipto, “’Urf
(Januari, 2015), 26-27.
18
Ibid.
17

Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS,
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perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan
dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak
pembawaan manusia.19
Sedangkan adat didefinisikan sesuatu yang dilakukan berulangulang tanpa adanya hubungan rasional. Kata ‘urf

dalam bahasa

Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para
ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf
adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.
Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian
bahwa ‘urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh
sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif
yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum)
dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah
ia sebagai adat kebiasaan).20
Hal ini sesuai dengan kaidah:

امنا تعرب العادة اذا طر دت فان أطر بت فال
“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah
berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai
salah satu patokan hukum”.21
Di samping itu, dari definisi adat dan ‘urf sebagaimana yang
dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara

19

Ibid, 27.
Ibid.
21
Ibid.
20
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etimologis, istilah Al-Adat terbentuk dari mashdar Al-mu'āwadah yang
artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata Al-‘Urf terbentuk
dari

kata

mashdar

Al-muta'āruf,

yang

artinya

ialah

“saling

mengetahui”.22
Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari
pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika
pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu,
maka ia sudah bisa memasuki milayah muta’aruf, dan saat ini pulalah,
adat berubah menjadi ‘urf

(Haqīqat 'urfiyah), sehingga adat

merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulangulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi ‘urf.
Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan
‘urf

dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan

prinsipil, artinya pengulangan istilah ‘urf dan adat tidak mengandung
suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.
Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan
definisi yang berbeda, di mana ‘Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang
dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas
imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari
pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi
persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini
masuk dalam kategori urf. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi

22

Ibid, 28.

24

secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun
kolektif.23
Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut
mereka menggunakan cabang dari kaidah :

كل ما وردبه الشرع مطلقا وال ضابط له فيه وال ِف الغة ير جع فيه اىل
العرف
Artinya : “segala ketentuan agama yang diberikan secara umum tanpa
kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserakan
perinciannya kepada adat kebiasaan.” 24
Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut
mereka berpedoman dengan sebuah kaidah:

ال يذكر تغري اال حكام بتغري االزمان
Artinya : “Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena
perubahan masa.” 25

Syarat-syarat Adat sebagai berikut :
1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut
berupa adat s}ah}i>h sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek
substansif nash.
23

Ibid, 28.
Abdul Mun‟im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, (Yogjakarta : Pustaka
Pelajar, 2009), 223.
25
Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogjakarta : Sukses Offset, 2012), 156.
24

25

2. Adat berlaku konstan (Al-it}t}irād) dan menyeluruh, atau minimal
dilakukan kalangan mayoritas (Ghālib).
3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
4. Tidak terdapat uapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan
nilai- nilai subtansial adat (Al-mad}mūn al-adat).26
Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa
terjadinya perbedaan istilah adat dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek
yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :
Perbedaannya adalah:
Pertama, ‘Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan
pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih
menekankan pada sisi pelakunya.
Kedua, adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan
pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
Atau sebagaimana tergambar pada matrik di bawah ini:27
‘Urf

Adat

‘Urf memiliki makna yang lebih

Adat memiliki cakupan makna

sempit

yang lebih luas

Terdiri dari ‘urf s}ah}i>h dan fāsid

Adat tanpa melihat dari sisi baik
atau buruk

‘Urf merupakan kebiasaan orang Adat mencakup kebiasaan
banyak

personal
Adat juga muncul dari sebab

26
Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro‟uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh
Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 283-285.
27
Ibid.

26

alami
Adat juga bisa muncul dari hawa
nafsu dan kerusakan akhlak

Sedangkan persamaannya adalah‘urf dan adat merupakan sebuah
pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan
dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. `Urf
terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka
berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan
kelompok elite. Hal ini berbeda dengan ijma’, karena ijma’ terbentuk
dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil
dalam pembentukannya. Bila kita sependapat bahwa ‘urf ini sama
dengan sunnah atau tradisi, maka memang kita akan menemukan peran
‘urf yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik
itu sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun sesudahnya.

2. Macam-macam ‘Urf
a. Dari segi obyek atau materi yang biasa dilakukan dibagi menjadi
:
1) ‘Urf qawli yaitu ‘adat yang berlaku dalam masyarakat yang
bersifat kebiasaan. Dalam perkataan, seperti menyebut kalimat
daging,  اللحمdimana yang dikehendaki di situ adalah daging sapi
tidak ter-masuk daging ikan dan lain sebagainya. Padahal
secara lughawi semua itu disebut daging. Hal ini kaitannya
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dengan hukum syara', kalau seseorang bersumpah tidak makan
daging (sebagaimana yang diatur dalam hukum ḥalafa atau
yamīn), maka daging yang dimaksud disitu adalah daging yang
berdasarkan makna 'urfy atau 'urf.
2) ‘Urf fi'ly atau al-‘amali> adalah kebiasaan masyarakat yang
bersifat praktek dan perbuatan seperti kebiasaan dalam
transaksi jual beli menyerahkan dan menerima tanpa disertai
dengan ijab qabul.28
b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada :
1) ‘Adat atau ‘Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum
berlaku dimana mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa
memandang negara,

bangsa

dan agama.

Contoh:

(1)

Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan
tanda menolak atau menidakkan. (2) Di kolam renang orang
membayar

sesuai

memperhitungkan

tarif

berapa

yang
lama

dan

ditentukan

tanpa

banyak

yang

air

dipakainya.
2) ‘Adat atau ‘Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan
sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu.
Contoh

(l)

Adat

menarik

garis

keturunan

melalui

garisibu/perempran (matrilineal) di Minangkabau dan melalui
bapak (patrilineal) di Batak, (2) orang Sunda menggunakan
Mustofa, “Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di
Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas,” Varia Hukum, (Juli, 2019), 270.
28

28

kata "paman" hanya untuk adik dari ayah bukan untuk kakak
dari ayah, sedang orang Jawa menggunakan kata "paman"
untuk adik dan kakak dari ayah.29
c. Dari segi penilaian baik dan buruk :
1) ‘Adat yang s}ah}i>h yaitu ‘adat yang berulang-ulang dilakukan,
diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama,
sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh memberi hadiah
kepada sang juara dan mengadakan acara halal bihalal.
2) Adat yang fāsid yaitu ‘adat yang berlaku di suatu ternpat yang
meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan
nilai agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contoh
berjudi untuk merayakan peristiwa, minum-minuman keras,
kumpul kebo. Di antara ‘adat Jahiliyah Arab yang ditolak
sama sekali oleh hukum syara' ialah ‘adat Tabannī
(pengangkatan anak angkat), dimana anak angkat itu
disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung dalam
keturunan, status warisan dan sebagainya, seperti yang
dijelaskan dalam Al-Qur’a>n surat al-Ahzab ayat 4 bahwa cara
yang demikian itu salah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh alUstadz, Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Mashadirut Tasyri'

29

Ibid, 271.

29

fimala Nashsha fih bahwa ‘urf s}ah}i>h wajib dilaksanakan
sedangkan ‘urf fāsid ditinggalkan.30

3. Syarat-syarat ‘Urf
Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat
dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara
sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
a. ‘Urf

itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang

bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya 'urf
itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.
b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan
hukumnya itu muncul. Artinya ‘Urf yang akan dijadikan sandaran
hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan
hukumnya.
c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas
dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua
belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus
dilakukan, contoh seperti dalam membeli lemari es, disepakati
oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa
sendiri oleh pembeli kerumahnya sekali pun ‘Urf menentukan

30

Ibid.

30

bahwa lemari es yang dibelikan, diantarkan pedagang ke rumah
pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah
sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke
rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.
d. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan
hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, 'urf seperti
ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan 'urf bisa
diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum
permasalahan yang dihadapi.31
Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ‘Urf atau ‘adat itu digunakan
sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan
utama atas ‘adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat
atau ‘Urf. ‘Urf atau ‘adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri.
‘Adat atau ‘Urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau
ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. ‘adat
yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama
secara baik oleh umat.

4. Kehujjahan ‘Urf
Para ulama sepakat bahwa 'urf s}ah}i>h dapat dijadikan dasar hujjah
selama tidak bertentangan dengan Syara’. Ulama Maliki>yah terkenal
dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat

31
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dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa
pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi‟i
terkenal dengan Qawl qadīm dan Qawl jadīd-nya. Ada suatu kejadian
tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau
masih berada di Makkah (Qawl qadīm) dengan setelah beliau berada
di Mesir (Qawl jadīd). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab
itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fāsid tidak mereka jadikan
sebagai dasar hujjah.32
Adapun 'urf sebagai dalil syara’ didasarkan atas argumenargumen berikut ini :
a. Firman Allah pada surah al-A’raf ayat 199

ِ ْ ف واَع ِرض ع ِن
ِ
ِ
ْي
َ ْ ْ َ ُخذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر ِابلْعُْر
َ ْ اْلٰ ِهل
Artinya

:

Jadilah

engkau

pemaaf

dan

suruhlah

orang

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orangorang yang bodoh.33
Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum
muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang
disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum
muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak
bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing
oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.34
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b. Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari
Abu Sufyan, telah

datang berjumpa Rasulullah SAW, lalu

berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang
yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang
mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku
mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa
jika aku melakukan seperti itu?” lalu Nabi SAW bersabda,

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
َ ك َو يَكْفى بَنِْي
َ ُخذى ِم ْن َمال ِه ِابلْ َم ْع ُروف َما يَ ْكفْي
“Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu
dengan cara yang makruf.” (HR. Bukhari, no. 5364; Muslim, no.
1714).35
c. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud yang
artinya:

ًاَّللِ َح َسن َوَم َار اَهُ امل ْسلِ ُم ْو َن َسْيأ
َّ فَ َما َر اَهُ امل ْسلِ ُم ْو َن َح َسنًا فَ ُه َو ِعْن َد
ُ
ُ
اَّللِ َسْيئ
َّ فَ ُه َو ِعْن َد
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi
Allah”.

35
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Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi
maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan
baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan
dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan
sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang
bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh
masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam
kehidupan sehari-hari.36

d. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata :

ِ ْالش ِر ي
ِ ِِ
ِ َْ َُُ ْد
َّ ْم ِم َن الش َّْر ِع
ُ َوالعُْر
ُ ف َم ْع ُم ْو ل به إ َذا َوَرْد ُحك
Artinya : “’Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika
terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.”
Diterangkan oleh Syaikh As-Sa’di bahwa ‘urf itu boleh
dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar’i yang
menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak
didapati dalil barulah beralih pada istilah ‘urf yang berlaku. Itulah
seperti istilah makruf pada firman Allah,

ِ اشروه َّن ِابلْمعرو
ِ
ف
ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َو َع

36
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Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”(QS. AnNisaa’: 19).
Kaedah ini diungkapkan oleh para ulama lainnya dengan istilah,

الع َادةُ ُُمَ َّك َمة
َ
Artinya : “Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.”
Atau dengan kaidah,

ف عُْر فًا َكا مل ْش ُرْو ِط َش ْرطًا
ُ امل ْع ُرْو
َ
Artinya : “Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya
bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.”

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan
hukum Syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus
memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi
hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya.
Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia
adalah

menjadi

kebutuhan

mereka,

disepakati

dan

ada

kemaslahatannya.
Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan,
karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil
Syara’ atau membatalkan hukum Syara’. Hukum yang didasarkan

35

pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat,
karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.37

37
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BAB III
PRAKTIK NIKAH MLUMAH MUREP DI DESA CRABAK KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo
1. Keadaan Geografi
Desa Crabak adalah desa yang terletak di sebelah utara kecamatan
Slahung, yang kurang lebihnya berjarak 6 Km dari pusat Kecamatan
Slahung, 12 Km dari pusat Kabupaten Ponorogo dan 165 Km dari
pusat Provinsi Jawa Timur. Desa Crabak mempunyai luas wilayah
156,595 Hektar, yang posisinya di sebelah timur Ds. Gundik, sebelah
Selatannya Ds. Mojopitu, sebelah baratnya Ds. Bancar dan sebelah
utaranya Ds. Kunti. Desa Crabak terbagi menjadi Tiga Dusun yaitu
Dusun Manyur, Dusun Bulu dan Dusun Budu.
2. Demografi
Keadaan Demografi Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo mencakup data sebagai berikut :
a. Kependudukan :
1) Laki-laki

=

1097

Jiwa

2) Perempuan

=

1118

Jiwa

3) Jumlah

=

2215

Jiwa

b. Mata pencaharian penduduk :
1) Petani

= 561
37

Orang

2) PNS / TNI

= 23 Orang

3) Perdagangan = 24 Orang
4) Pensiunan

= 10 Orang

5) Home Industri = 39 Orang
6) Buruh tani

= 462 Orang

7) Jasa lainnya

= - Orang

8) Swasta

= 822 Orang

9) Buruh

= 274 Orang

c. Usia produktif : 1196 Orang
d. Tingkat Pendidikan Penduduk :
1) Tributa

= - Orang

2) Tidak tamat SD

= 24 Orang

3) Tamat SD

= 1581 Orang

4) Tamat SLTP

= 285 Orang

5) Tamat SLTA

= 142 Orang

6) Tamat Sarjana

= 32 Orang

e. Menurut Agama :
1) Islam

= 2211 Orang

2) Katholik

= 4 Orang

3) Kristen

= - Orang

4) Hindu / Budha = - Orang. 38
3. Keadaan Sosial Keagamaan
38
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Untuk kondisi sosial keagamaan, Masyarkat Desa Crabak
mayoritas beragama Islam bahkan 99% beragama Islam, untuk kegiatan
keagamannya

dari segi kegiatan mingguan, bulanan dan bahkan

tahunan. Seperti kegiatan yasinan yang dilaksanakan setiap seminggu
sekali secara rutin dan itu semua kelompok masyarakat telah
melaksanakan.
Meskipun banyak kegiatan tentang keagamaan, untuk terkait adat
dan kebudayaannya masyarakat Desa Crabak masih sangat kental,
khususnya terkait pernikahan, masyarakat masih mempercayai dan
menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah di tinggalkan oleh para
leluhurnya.

B. Pelaksanaan Larangan Pernikahan Mlumah Murep Di Desa Crabak
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
Menurut Mbah Guru beliau adalah salah satu tokoh Masyarakat yang
mengetahui terkait larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa
Crabak :
“Mlumah murep adalah satu keluarga contohnya punya anak laki laki
dan anak perempuan kemudian anak laki laki menikah dengan
perempuan beda desa dan juga adiknya perempuan tadi juga menikah
orang yang berada di desa yang sama dengan istri kakaknya. Berdasar
dari pitutur luhur/ tradisi kehidupan dalam kehidupan masyarakat, di
desa crabak berlaku sudah jaman kuno, orang percaya kepercayaan ini
sudah sejak dulu sejak adanya keyakinan animisme di masyarakat.
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Karena pada zaman dahulu pengetahuan masyarakat tentang agama
belum terlalu diketaui oleh masyarakat akibatnya orang dahulu hanya
percaya saja akan hal hal adat ini. Disarankan pada aturan adat tidak
boleh dilakukan, menurut kepercayaan orang tua banyak menimbulkan
hal-hal yang kurang baik seperti perpecahan makanya oleh orang tua
tidak diperbolehkan atau tidak mendapat restu. Jika pelarangan tersebut
dilaksanakan maka efek sampingya kehidupan tidak dapat bisa
menggayuh atau sakinah mawadah warahmah. Kalau sudah terlanjur
kuncinya adalah ikhlas, menerima dan sabar.”39
Menurut Bapak Boiman beliau adalah salah satu tokoh Masyarakat yang
mengetahui terkait larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa di Desa
Crabak :
“Adat larangan mlumah murep sudah berlaku dari jaman dahulu, dari
saya muda pun sudah ada larangan itu, dan terus dilanjutkan oleh
generasi-generasi penerus di desa ini, larangan ini bukan seperti
peraturan tertulis yang dibuat seperti peraturan / hukum pada
umumnya namun tradisi ini masih tetap dipercayai aoleh hampir
mayoritas desa Crabak. Penyebab hal ini masih dilaksanakan adalah di
desa ini masih banyak para orang tua yang masih kental tetang adat
tersebut, sehingga secara langsung kepada pada orang-orang yang
akan menikah yang awalnya tidak tau tentang adat tersebut menjadi
tahu. Selain faktor itu, ada faktor lain yaitu fenomena yang terjadi di
masyarakat desa Crabak, yang telah terjadi, seperti terjadinya ada
masalah ekonomi, kurangmnya keharmonisan sampai kematian akibat
melanggar larangan tersebut. Dengan hal ini membuat masyarakat
takut untuk melanggar adat tersebut. Sejatinya larangan mlumah murep
bukanlah sebuah larangan yang mempunyai ranah larangan mutlak,
hanyalah sebuah anjuran atau nasehat untuk berhati-hati, jadi bila
39
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tidak mempercayainya juga tidak apa-apa, akan tetapi

lebih baik

dipercayai dan dilaksanakan.”40
Terkait tanggapan diatas dalam hukum adat mlumah murep termasuk
hukum yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar, meskipun demikian
terkadang ada yang mencoba untuk tidak melaksanakan hukum tersebut akan
tetapi semua itu tidak menjadikan berubahnya ketentuan tersebut.
Dalam penelitian ini dideskripsikan profil informan, yaitu sebagai pelaku
praktik larangan mlumah murep dan bagaimana mereka dalam menjalani
kehidupan. Dari responden yang ada, demi terjaganya privasi yang
menyangkut keharmonisan dan kebaikan keluarga tersebut maka keterangan
keluarga akan ditampilkan anonim atau inisialnya saja. Adapun keterangan
yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Keluarga A yaitu pasangan S dan T
Ibu S adalah perempuan berumur 48 menikah dengan Bapak T,
sedangkan Ibu J adalah adik dari Bapak T dan Bapak M adalah adik dari
Ibu J. Dalam kasus ini kebetulan mereka adalah kakak adik semua yang
berangkat dari Desa Crabak kemudian menikah dengan kakak adik juga
yang berasal dari Desa Purworejo. Dalam perjalanan hidup mereka
awalnya biasa saja namun lama kelamaan terjadi beberapa kejadian yang
dikhawatirkan oleh keluarga mereka. Seperti yang dikhawatirkan oleh
orang –orang jawa khususnya di Desa Crabak, bahwa ada beberapa
anggota keluarga yang meninggal dalam waktu yang cukup berdekatan.
40

Boiman, Hasil Wawancara, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Crabak, 11 Maret 2020.

41

Yaitu antara lain budhe dari keluarga Ibu S dan Bapak T kemudian nenek
dan kakeknya juga meninggal dalam kurun waktu 2 tahun ketiga orang
tersebut meninggal dunia.
Berikut wawancara peneliti dengan ibu S istri dari Bapak T.
“Kami berdua memutuskan menikah muda yaitu tepatnya kurang lebih
2 tahun setelah lulus SMP. Karena ya jaman dulu menikah umur
segitu biasa saja tidak seperti sekarang. Kami menikah pada saat itu
tentu saja melalui persetujuan kedua belah pihak keluarga ya
layaknya pernikahan pada umumnya itu. Sebenarnya saya dan suami
juga tidak tahu terkait larangan-larangan pernikahan dalam adat
jawai. Jadi ya gimana lagi karena keyakinan kami sudah mantap dan
juga ingin segera berkeluarga jadi memutuskan untuk mengabaikan
larangan-larangan perkawinan tersebut. Keluarga saya sebenarnya
sedikit mengingatkan tentang hal itu. Intinya sih kami memutuskan
untuk tetap melaksanakan pernikahan kami. Apapun yang terjadi di
masa depan nanti dan ataupun apa yang telah terjadi di masa lalu
saya pribadi tidak menyesalinya karena saya dan suami yakin semua
sudah ada yang mengatur ”41
Dari jawaban atas wawancara yang ada, mereka memutuskan tidak
mempertimbangkan larangan adat mlumah murep ini. Dan berkeyakinan
bahwa semua kejadian yang telah dan yang akan terjadi sudah ada yang
mengatur.
2. Keluarga B yaitu pasangan Y dan S
Ibu Y adalah seorang ibu rumah tangga berumur kurang lebih 50 tahun
dan S adalah suaminya, yang berasal dari dusun Gatak. Sedangkan T dan P
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berasal dari dusun Bulu. Dalam hal ini Ibu Y mempunyai adik laki-laki P
dan Bapak S mempunyai adik keponakan perempuan atau tepatnya masih
ada tali saudara dengan T. Dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka
juga tidak masalah, dan bahkan rezeki mereka lancar dan cenderung
keluarga yang mampu atau kaya. Seperti yang telah dikhawartirkan oleh
keluarga mereka, ternyata kasus yang sama telah terjadi pada keluarga A
sebelumnya juga terjadi di keluarga B ini. Mereka telah kehilangan banyak
anggota kelurga mereka dalam waktu yang berdekatan. Mulai dari Nenek
dan kakek mereka kemudian Bibi dan Paman mereka juga meninggal
dalam waktu yang hampir secara bersamaan.
Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Y dan Bapak S.
“Zaman dahulu tidak seperti sekarang ya, kalau dulu itu kita bertemu
satu sama lain itu seperti dijodohkan. Jadi kami dipertemukan secara
sengaja oleh keluarga kami berdua. Jadi kalau berdasarkan keyakinan
kami terkait hal hal larangan adat jawa ini jujur kami tahu. Dan yang
pasti kami menghormatinya kan karena sudah dari jaman dahulu ya
ada dan telah dipercaya. Dan terkait konsekuensi apa yang nanti
terjadi jujur kami tidak terlalu ambil pusing. Ya semoga tidak terjadi
apa-apa lah, apalagi kalau sampai ada musibah jangan sampai
terjadi. Ya doakan saja semoga keluarga kami baik-baik saja” 42

Berbeda dengan keluarga A yang percaya terkait dengan larangan
Tradisi mlumah murep ini, keluarga B justru tidak terlalu mempercayai
namun tetap menghormatinya. Dan keluargapun ikhlas dan telah menerima
apa adanya yang terjadi pada mereka.
42

Wawancara dengan Ibu Y dan dan Bapak S, Rabu 6 Mei 2020 jam 10.15.
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BAB IV
PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP PRAKTIK NIKAH MLUMAH MUREP DI
DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A.

Perspektif ‘Urf

terhadap larangan perkawinan Mlumah murep di

Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
Dalam adat Jawa terdapat larangan pernikahan, salah satunya adalah
larangan pernikahan mlumah murep. Sedangkan larangan-larangan
tersebut sudah diyakini dan ditaati oleh masyarakat. Jika pernikahan
tersebut tetap dilakukan, maka akan menimbulkan kemadharatan yang
tidak ringan.
Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan
mlumah murep dalam menentukan calon pengantin adalah menurut
keyakinan pendahulu atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan
secara turun-temurun kepada generasi seterusnya, dan juga merujuk pada
kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan mereka menjalankan
tradisi yang sudah biasa berjalan.
Setelah mengetahui arti dan makna sekaligus akibat larangan mlumah
murep

yang terjadi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten

Ponorogo, maka di sini peneliti akan memandangnya menggunakan sudut
pandang urf.
Maka apabila dilihat dari macam-macamnya adat larangan mlumah
murep tergolong dalam kategori ‘urf fi’li (dalam istilah lain disebut ‘urf
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amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa
dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.
Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk ‘Urf
khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat
tertentu atau pada waktu tertentu. Dan dilihat dari segi penilaian baik dan
buruk termasuk dalam Adat atau ‘urf yang fāsid yaitu ‘adat yang berlaku
di suatu ternpat yang meskipun merata pelaksanaannya namun
bertentangan dengan nilai agama, undang-undang negara dan sopan
santun. Namun dalam hal ini tidak serta merta adat ini atau larangan
mlumah murep ini bersifat buruk. Jika dilihat dari tujuan atau keberadaan
adat ini hanyalah semata mata untuk menjauhi hal-hal atau kemungkinankemungkinan yang tidak diinginkan oleh calon mempelai di masa
mendatang. Adat ini sudah dipercayai sedemikian rupa sehingga bagi
masyarakat yang mempercayainya merupakan bagian dari hal yang sudah
bisa diyakini dari generasi ke generasi.
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B. Perspektif ‘Urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang

ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan Mlumah murep
di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
Masyarakat jawa itu sangat hati-hati dalam mencari keputusan, tentang
memutuskan perkara untuk diri sendiri aja diperhitungkan dengan hatihati, apalagi soal pernikahan, yang mana menentukan hubungan dua orang
sekaligus dua keluarga pasti lebih hati-hati lagi. Sepasang pengantin yang
menentang aturan tersebut, dipercaya akan mendapat akibatnya, yaitu
salah satu pasangan meninggal tanpa sebab, dan tidak jarang juga orang
tua dari salah satu pihak yang meninggal. Selain itu juga sering terjadi
kegagalan dalam berumah tangga, sering bertengkar, ekonomi tersendat
sampai terjadi perceraian.
Dalam larangan perkawinan adat mlumah murep yang terjadi di
masyarakat Desa Crabak merupakan suatu perbuatan yang apabila
dilakukan menimbulkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat sedangkan
masalah larangan perkawinan sesungguhnya hanya digunakan sebagai
pengingat atau semacam warning agar timbul sikap kehati-hatian dalam
memilih calon suami atau istri. Oleh karena itu, para orang tua apabila
ingin menikahkan anaknya ia akan sangat memperhatikan apakah calon
suami atau calon istri anaknya melanggar ketetuan adat larangan tersebut
atau tidak.
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Sehingga bagi masyarakat yang telah mempercayai akan peraturan
tersebut hal tersebut dilakukan agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh
dari segala kemadlaratan, sehingga rumah tangganya tidak terjadi berbagai
masalah. Dalam larangan ini ada jalan keluar yang mungkin bisa dilakukan
yaitu dengan cara bernegosiasi atara pihak laki-laki dan pihak perempuan,
bila negosiasi gagal maka secara otomatis menurut hukum adat ini
pernikahan harus dibatalkan, jadi pada intinya pernikahan bisa terlaksana
tergantung pada keputusan kedua calon pengantin dan juga orang tua dari
kedua calon pengantin tersebut dan tidak diperkenankan dari salah satu
pihak untuk memaksa percaya pada kepercayaan satu dan yang lain.
Dalam proses ini kedua belah pihak akan mencari sebuah jalan keluar
untuk dijadikan keputusan yang tepat supaya menjadikan kedua belah
pihak merasa tidak dirugikan dan mencegah dari saling menyalahkan.
Dalam hidup di masyarakat pasti ada sebagian orang tidak
mempercayai larangan tersebut akan tetapi pengaruh orang-orang sekitar
sangatlah besar, dikhawatirkan akan membuat pudarnya keyakinan dan
menimbulkan keragu-raguan dalam melangsungkan pernikahan melihat
kehidupan dimasyarakat yang mayoritas masih mempercayai hukum adat
tersebut, kalau sampai mengalami keraguan bisa jadi berakibat tidak baik.
Maka perlu sekali memilah antara keyakinan dan sikap berhati-hati,
karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat
larangan pernikahan mlumah murep karena dia yakin pada adat tersebut
dan tidak yakin akan kehendak Allah SWT maka itu salah, akan tetapi
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apabila hanya sebatas penghati-hatian dan tidak sampai meninggalkan
keyakinannya terhadap Allah SWT itu boleh-boleh saja, seperti halnya
terkait ridho kedua orang tua, ada orang tua yang tidak ridho atau tidak
setuju apabila anaknya menikah dan melanggar larangan mlumah murep,
sebaiknya seorang anak mematuhi keputusan kedua orang tuanya dengan
demikian meskipun tidak mempercayai larangan tersebut tetapi niatnya
mengormati dan patuh pada kedua orang tua.
Maka apabila dilihat dari perspektif ‘urf terhadap kepercayaan
masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan
perkawinan mlumah murep di Desa Crabak mlumah murep kurang lebih
sama dengan perspektif ‘urf

terhadap larangan perkawinan mlumah

murep, yaitu tergolong dalam kategori ‘urf fi’li (dalam istilah lain disebut
‘urf amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah
biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma
sosial.
Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk ‘Urf
khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat
tertentu atau pada waktu tertentu. Dan dilihat dari segi penilaian baik dan
buruk termasuk dalam Adat atau ‘urf yang fāsid yaitu ‘adat yang berlaku
di suatu ternpat yang meskipun merata pelaksanaannya namun
bertentangan dengan nilai agama, undang-undang negara dan sopan
santun. Perlu digaris bawahi bahwa dalam cara pandang baik dan buruk
yang terkait dengan keyakinan ataupun kepercayaan ini termasuk dalam
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ranah teologi. Maka kita tidak bisa sewenang-wenang dalam menjustifkasi
masyarakat yang telah percaya akan adat larangan mlumah murep ini. Dan
hal inipun tidak langsung dipahami bahwa adat ini atau larangan mlumah
murep ini bersifat buruk. Karena keberadaan adat ini bertujuan untuk
menjauhi hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan
oleh calon mempelai di masa mendatang. Begitu pula pasti ada maksud
oarng-orang terdahulu membuat adat larangan ini tanpa sebab. Dalam hal
ini dilihat dari substansinya atau maksud dari adat larangan ini pasti ada
sebabnya.
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pandangan ‘Urf terkait
pelaksanaan dan pelanggaran terhadap larangan mlumah murep di
masyarakat Desa Crabak sebenarnya adat yang dihasilkan dari sebuah
kebiasaan, akan tetapi dipercaya oleh para nenek moyang terdahulu.
Kebiasaan tersebut dihasilkan dari sebuah penelitian terhadap kehidupan
masyarakat sejak dahulu kala dan dilakukan secara turun temurun sampai
sekarang.
Dalam BAB II sudah dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang masih
melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah :

كل ما وردبه الشرع مطلقا وال ضابط له فيه وال ِف الغة ير جع فيه اىل
العرف
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Artinya : “segala ketentuan agama yang diberikan secara umum tanpa
kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserakan
perinciannya kepada adat kebiasaan.” 43
Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut dan
tetap melangsungkan pernikahannya mereka berpedoman dengan sebuah
kaidah:

ال يذكر تغري اال حكام بتغري االزمان
Artinya : “Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena
perubahan masa.” 44

Maka meskipun adat tersebut merupakan sebuah larangan tetapi ruang
lingkupnya sebatas untuk penghati-hatian dan melarang secara mutlak,
disebabkan sebagian masyarakat sangat meyakini hukum tersebut. Tetapi
dalam penerapannya mayoritas hanya bersifat penghati-hatian. Sebenarnya
hukum adat tersebut boleh dilaksanakan, dan boleh juga tidak
melaksanakan tergantung kedua belah pihak, selagi tidak sampai mengarah
pada keyakinan yang mutlak terhadap hukum adat tersebut, tetapi
melaksanakan adat tersebut sebatas penghati- hatian saja, dan jika hal ini
dilakukan maka lebih berhati-hati dalam mencari pendamping hidup.

43
44

Abdul Mun‟im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, 223.
Suwarjin, Ushul Fiqh, 156.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa pemaparan yang dilakukan peneliti diatas terkait dengan
Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep
Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo) dapat diambil kesimpulan yaitu :
1. Menurut pandangan ‘urf bahwa larangan pernikahan mlumah murep
di Desa Crabak tergolong dalam kategori ‘urf fi’li (dalam istilah lain
disebut ‘urf amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang
sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang
sebagai

norma

sosial.

Sedangkan

dari

segi

ruang

lingkup

penggunaannya yaitu termasuk ‘Urf khusus yaitu kebiasaan yang
dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu
tertentu. Dan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk

termasuk

dalam Adat atau ‘urf yang fāsid.
2. Perspektif ‘Urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang
ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan mlumah murep
tersebut ialah dilihat dari macam-macamnya adat larangan mlumah
murep tergolong dalam kategori ‘urf fi’li (dalam istilah lain disebut
‘urf amali) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah
biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai
norma sosial. Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu
termasuk ‘Urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok
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orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu. Dan dilihat dari segi
penilaian baik dan buruk termasuk dalam Adat atau ‘urf yang fāsid.
Perlu digaris bawahi bahwa dalam cara pandang baik dan buruk yang
terkait dengan keyakinan ataupun kepercayaan ini termasuk dalam
ranah teologi. Maka kita tidak bisa sewenang-wenang dalam
menjustifkasi masyarakat yang telah percaya akan adat larangan
mlumah murep ini Tujuan masyarakat yang telah mempercayai akan
peraturan tersebut adalah agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh
dari segala kemadlaratan. Hukum adat tersebut boleh dilaksanakan,
dan boleh juga tidak melaksanakan tergantung kedua belah pihak,
selagi tidak sampai mengarah pada keyakinan yang mutlak terhadap
hukum adat tersebut, tetapi melaksanakan adat tersebut sebatas
penghati- hatian.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dalam hal ini peneliti
memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu:
1. Peneliti berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami
pemahaman tentang agama, hal ini sangat perlu agar dapat memilah
antara keyakinan dan penghati-hatian karena itu dua jenis yang
berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena
dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah
maka itu salah, akan tetapi yang benar apabila hanya sebatas penghati-
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hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah
SWT.
2. Peneliti berharap bagi para tokoh masyarakat maupun tokoh agama
yang ada di masyarakat supaya bijak menyifati hukum adat yang ada di
masyarakatnya,

tidak

gampang

untuk

menyalahkan

kearah

kemusrikan, karena tidak semua hukum adat itu salah, tergantung pada
niat setiap orang yang akan melakukan, diharapkan lebih moderat
untuk menyifatinya.
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