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Pernikahan merupakan salah satu akad yang termuat dalam al Qur‟an 
dan Hadis sebagai satu proses penghalalan antara laki-laki dan perempuan 

dalam melakukan hubungan suami istri, bahkan dalam ajaran-ajaran agama 

lainpun juga mengajarkan dan melakukan upacara pernikahan. Hal ini 

merupakan sebuah bentuk upacara atau ritual yang sakral dalam lingkungan 

masyarakat. Tetapi bagaimana jika dalam prosesi pernikahan tersebut 

ditambahi dengan ritual-ritual yang tidak pernah dijelaskan dalam al qur‟an 
dan hadist? Seperti dalam upacara pernikahan yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang 

menggunakan budaya Kejawen, seperti balangan gantal,  kacar-kucur dan 

istilah lainnya. 

Untuk mengungkap sisi tersebut peneliti merumuskan masalahnya dan 

bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja nilai yang terkandung dalam 

prosesi Balangan gantal dan Kacar Kucur  di Desa Kupuk Kec. Bungkal 

Kab. Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bentuk 

prosesi  Balangan gantal dan Kacar Kucur  di Desa Kupuk Kec. Bungkal 

Kab. Ponorogo? (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

mempertahankan nilai-nilai dalam  prosesi Balangan gantal dan Kacar 

Kucur di Desa Kupuk Kec. Bungkal Kab. Ponorogo? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif, peneliti mecari data dari berbagai informan. Dalam pengumpulan 

data peneliti menggunakan tehnik penelitian lapangan (field research) dan 

pengambilan kesimpulan (verifikasi). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Prosesi Balangan gantal dan Kacar Kucur dalam upacara panggih 

temanten di Desa Kupuk Kec. Bungkal Kab. Ponorogo) yaitu: (1) 

mengandung nilai-nilai atau ajaran yang baik, (2) boleh dilakukan, karena 

hanya sekedar melestarikan budaya tanpa ada sangkut pautnya dengan 

keyakinan (3) diperboleh mempertahankan nilai-nilai tersebut karena 

mengandung unsur kemaslahatan. 

Saran kami, kita sebagai mahluk yang berbudaya sudah seyogjanya 

menjaga dan melestarikan budaya leluhur asalkan budaya tersebut tidak 

bertentangan dengan syariat agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama universal dan berlaku disetiap zaman dan 

tempat. Dalam penyebarannya islam menghadapi sistem nilai yang 

beragam. Namun proses akulturasi Islam memperlihatkan interaksi 

yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, 

norma serta paktik sosial yang bersifat lokal. Islam bukan hanya 

mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi 

juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan 

pembentukan tradisi baru. 

Masyarakat dan kebudayaan dimanapun selalu dalam keadaan 

berubah, sakalipun masyarakat primitif yang terisolasi jauh dari 

berbagai perhubungan dengan masyarakat yang lainnya. Terjadinya 

perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal: 

1. Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan 

sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi penduduk. 

2. Sebab-sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka 

hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur 

hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain, cenderung 

untuk berubah lebih cepat.
1
 

                                                           
1
Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar , (Bandung: ERESCO, 1992), 29. 
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Islam bukan hanya merupakan kumpulan doktirn Ilahi dan 

Kenabian yang transendentai, tetapi juga terwujud dalam realitas sosial. 

Hal itu terlihat dalam masyarakat muslim Indonesia yang sarat dengan 

realitas sosial budaya lokal, misalnya penggunaanseni wayang dalam 

dakwah islam oleh para wali. Dan, hal ini terbukti berhasil mencuri 

perhatian dan mengambil hati masyarakat pada masa itu untuk 

memeluk Islam.
2
 

proses akomodasi Islam berlangsung cukup varian di tempat 

yang berbeda dan ditentukan oleh cara pendekatan para penyiar Islam 

yang berbeda pula dalam memperkenalkan agama ini. Bagaimana 

mereka memahami tradisi lokal agar strategi Islamisasi yang bersifat 

asimilatif dapat terlaksana. Proses akomodasi kultural dapat dilihat pada 

kemampuan islam dalam beradaptasi dengan tradisi dan adat lokal serta 

pada kemampuannya untuk mempertahankan nilai pokok keislaman.  

Adapun upaya pelaksanaan hukum Islam  pada saat ini dapat 

dilihat dari bidang ibadah dan kekeluargaan (perkawinan, perceraian, 

kewarisan). Selain bidang-bidang tersebut, masih banyak lagi dari 

faktor lainnya.
3
 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang 

                                                           
2
Roibin,Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan 

Sejarah.(Malang:UIN-MALIKI PRESS.2010), 129 
3
 Roibin,Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan 

Sejarah.(Malang:UIN-MALIKI PRESS.2010), 130 
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Maha Esa”.Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang 

secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij 

dan merupakan ucapan seremonial yang kekal.
4
 

Rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, 

dua orang saksi, dan ijab qobul. Dari kelima rukun tersebut yang paling 

penting adalah ijab qobul antara yang mengakadkan dengan yang 

menerima akad
5
. 

Ketika tiba saatnya seorang menikah maka acara pernikahan itu 

sarat dengan tradisi dan aksesoris adat Jawa.Dari acara sehari sebelum 

pernikahan sampai hari pernikahan semuanya dengan adat jawa, 

termasuk pakaian yang dikenakan.Semua ini dilakukan untuk 

melestarikan tradisi dan budaya para leluhur, karena para leluhur orang-

orang jawa memiliki kebudayaan yang tinggi. Sayang kalau kita sebagai 

anak cucunya lalu sama sekali tidak mengenalnya. 

Sebuah niat yang luhur sesungguhnya, namun kalau kita amati 

sesungguhnya hanya sebatas kulit saja. Mengapa demikian, karena 

sesungguhnya mereka melakukan itu hanyalah sekedar gebyar dan 

sensasi kebanggan semu kepada nenek moyang.
6
 

Upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan suatu tradisi 

dan kebudayaan yang sangat kompleks, didalamnya terdapat berbagai 

                                                           
4
. Tihami dan Sohari Sahrono, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakaerta: 

Rajawali Pers, 2009, Ed. 1),6-8. 
5
 Al hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: pustaka amani, 2011) 69 

6
 Yusuf abdussalam, trilogy  cahaya rumah tangga , (Yogyakarta : media insane, 2006, 4-5 
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unsur-unsur simbolik yang diwariskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi selanjutnya. Dalam perkembangannya seiring 

bergantinya zaman dan masuknya agama Islam, secara tidak langsung 

telah terjadi perubahan dalam praktik upacara tersebut, yaitu adanya 

percampuran budaya asli dengan agama Islam yang merupakan 

pendatang, meskipun dalam hal tujuan dari rangkaian upacara tersebut 

tidak mengalami pergeseran makna yang signifikan. Hal itu bisa dilihat 

dalam setiap rangkaian acara pernikahan Jawa kebanyakan telah 

dikemas dalam bentuk islami. Dengan demikian, adanya akulturasi 

kebudayaan Jawa dan agama Islam yang terdapat pada proses upacara 

pernikahan adat Jawa, tidak merubah makna dan tujuan dari setiap 

bagian upacara yang mengalami akulturasi tersebut. 

Di ponorogo yang mayoritas penduduknya adalah orang jawa, 

juga memiliki tradisi tersendiri dalam melakukan prosesi 

pernikahan.mereka tidak bisa lepas dari tradisi yang telah diturunkan 

dari generasi ke generasi. 

Di dalam prosesi adat pernikahan di ponorogo terdapat banyak 

acara atau kegiatan yang tidak berasal dari ajaran islam, contohnya 

prosesi balangan gantaldan kacar kucur.Namun demikian acara-acara 

tersebut tidak serta merta dihapus oleh masyarakat, bahkan sanggup 

bertahan hingga sekarang, seperti yang terjadi di Desa Kupuk 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 



6 

 

 

Dengan melihat fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian pada fenomena-fenomena yang terjadi pada 

proses adat pernikahan Islam Jawa yang terdapat di Desa Kupuk 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Untuk memudahkan dan 

terarahnya penelitian ini, peneliti merumuskannya dalam judul 

penelitian sebagai berikut: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi 

balangan gantaldan kacar kucur dalam upacara panggih temanten di 

Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian dan 

untuk menghindari adanya kesalahpahaman, maka diperlukan adanya 

penegasaan judul.  Istilah yang seharusnya digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

Balangan gantaladalah Kedua penganten bertemu dan 

berhadapan langsung pada jarak sekitar dua atau tiga meter, keduanya 

berhenti dan dengan sigap saling melempar ikatan daun sirih yang diisi 

dengan kapur sirih dan diikat dengan benang.Ini yang disebut ritual 

balangan gantal. Kedua penganten dengan sungguh-sungguh saling 

melempar  sambil tersenyum, diiringi  kegembiraan semua pihak yang 

menyaksikan. Menurut kepercayaan kuno, daun sirih punya daya  untuk 
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mengusir roh jahat. Sehingga dengan saling melempar daun sirih, kedua 

pengantin adalah benar-benar pengantin sejati, bukan palsu
7
 

Kacar kucuradalah Sepasang pengantin  dengan bergandengan  

dengan jari kecilnya berjalan menuju depan krobongan, tempat dimana 

upacara tampa kaya diadakan.Upacara kacar kucur ini menggambarkan 

: suami memberikan seluruh penghasilannya kepada istri. Dalam ritual 

ini suami memberikan kepada istri : kacang, kedelai, beras, jagung, nasi 

kuning, dlingo bengle, beberapa macam bunga dan uang logam dengan 

jumlah genap.Istri menerima dengan segenap hati dengan selembar kain 

putih yang ditaruh diatas selembar tikar tua yang diletakkan diatas 

pangkuannya. Artinya istri akan menjadi  ibu rumah tangga yang baik 

dan berhati-hati. 

Panggih (temu) temantenadalah rangkaian upacara adat jawa 

yang merupakan  puncak acara pernikahan adat jawa, dan 

dilangsungkan di rumah mempelai wanita. 

C. Rumusan Masalah 

Dari fokus penelitian tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam rumusan 

masalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai yang terkandung dalam prosesi balangan gantaldan 

kacar kucur di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo? 

                                                           
7
http://www.jagadkejawen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Item

id=7&lang=id 
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2. Bagaimana tinjauan hokum islam terhadap bentuk prosesi 

balangan gantaldan kacar kucur  di Desa Kupuk Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan hokum islam terhadap mempertahankan nilai-

nilai dalam prosesi balangan gantaldan kacar kucur  di Desa 

Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan prosesi pernikahan di Desa Kupuk 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam konteks sekarang. 

2. Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat di Desa Kupuk 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo mempertahankan prosesi 

balangan gantaldan kacar kucur?  

3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hokum islam terhadap prosesi 

upacara pernikahan di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo. 

E. 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. 
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b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan 

pengalaman mengenai hokum Islam, Adat dan kebudayaan 

masyarakat yang bersangkutan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Secara social, dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat yang berkepentingan untuk mamahami 

bagaimana Prosesi Pernikahan Adat Jawa di Desa Kupuk 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi 

mahasiswa Fakultas Syari‟ah. 

F. Telaah Pustaka 

Untuk mengetahui sisi mana dari peneliti yang telah diungkap 

dan sisi lain yang belum terungkap, diperlukan kajian terdahulu. 

Dengan demikian akan mudah untuk menentukan fokus yang akan 

dikaji yang belum disentuh oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain: 

Pertama: Skripsi yang ditulis oleh Siti Mufidatun, Nisa Jurusan 

Sejarah dan Kebudyaan Islam UIN sunan Kalijaga, yang berjudul “ 

UPACARA PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT DUKUH 

TLUKAN, DESA GUMULAN, KECAMATAN KLATEN TENGAH, 

KABUPATEN KLATEN”. Upacara penikahan adat masyarakat 

sekarang ini telah mengalami perubahan seperti upacara perikahan yang 

ada di dukuh tlukan, desa gumulan. Perubahan terjadi karena adnya 

akulturasi budaya antara budaya jawa dan budaya islam. Prosesi 
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berawal dari budaya jawa yang terkenal begitu rumit dan sakralnya. 

Namun setelah berjalan sekian tahun , sebagin prosesinya berangsur – 

angsur berubah menjadi budaya islam. Dalam artian prosesi yang dulu 

dilakukan secara sacral dan terkesan rumit, sekarang berubah menjadi 

suatu prosesi yang singkat dan bernilai islami.Bernilai islami disini 

maksudnya prosesi yang terdapat dalam acara pernikahan tersebut 

mengandung nilai – nilai Islam yang berasal dari al quran dan hadist, 

sebagaimana dalam tuntunan upacara pernikahan yang islami.Namun, 

ada prosesi yang masih dilakukan masyarakat dukuh tlukan, desa 

gumulan, yakni setelah acara ijab qobul (aqad nikah) mereka 

melakukan prosesi kirab manten mengelilingi pohon tanjung, pohon 

yang hidup bertahun-tahun di dukuh Tlukan.Alasan melakukan 

penelitian inikarena adanya ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang 

adanya peruahan dalam prosesi pernikahan dan mengungkap adanya 

keunikan pada upacara pernikahan yakni kirab manten mengelilingi 

pohon tanjung setelah akad nikah. Penelitian membahas tentang 

bagaimana prosesi upacara pernikahan yang ada di dukuh tlukan , desa 

gumulan, sebagai gambaran upacara pernikahan yang telah mengalami 

perubahan dalam hal prosesinya akibat adanya akulturasi budaya, 

menjelaskan mengapa masyarakat masih mempertahankan prosesi kirab 

manten mengelilingi pohon tanjung dan mengetahui bagaimana 

tanggapan masyarakat sekitar terhadap upacara pernikahan tersebut. 

Tujuan penelitian ini bukan hanya sebatas wacana yang berkembang, 
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namun sebagai bahan wacana khususnya mahasiswa jurusan sejarah dan 

kebudayaan islam serta menambah pengetahuan antropologi tentang 

adanya akulturasi budaya dan melengkapi penelitian tentang upacara 

pernikahan . Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode 

yang digunakan adalah observasi langsung terjadap objek penelitian 

melalui pengamatan dan melalui informan-informan yang dapat 

membantu proses penelitian. 

Kedua: penelitian yang ditulis  oleh Setyo, Nur tahun 2014 

dengan judul tradisi perkawinan adat keraton Surakarta (studi 

pandangan ulama dan masyarakat kauman , pasar kliwon, Surakarta), 

jurusan ahwal syahsiyah fakultas syariah UIN maulana malik Ibrahim, 

malang. Upacara perkawinan adat keraton Surakarta memiliki ritual 

yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama.Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan 

keturunan ningrat.Namun hal ini sekarang mulai luntur seiring 

perkembangan zaman dan kehidupan social masyarakat.Pernikahan adat 

keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para 

bangsawan dan priyayi, saat ini sudah banyak dilakukan masyarakat 

diluar keraton yang melaksanakan perkawinan merekadengan adat 

perkawinan keraton Surakarta.Hal ini mereka lakukan semata-mata 

menjungjung tingi budya dan kearifan local yang ada. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dari upacra perkawinan 

adat keraton Surakarta, selain irtu juga agar dapat memahami makna-
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makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat keraton 

Surakarta, serta m,emahami hubungan tradisi upacara perkawinan adat 

keraton Surakarta terhadap hokum perkawinan islam. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan 

berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit , 

diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang 

kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini diperoleh tiga 

kesimpulan.Pertama, prosesi upacara perkawinan adat Surakarta 

memiliki cirri yang khas.Dalam keluarga tradisional, upacara dilakukan 

menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari banyak sub-acara. 

Kedua, terdapat perbedaan dalam setian masyarakat dalam menanggapi 

tradisi upacara perkawinan adat keraton Surakarta, dlam proses 

berlangsungnya tradisi perawinan adat keraton surakrta ini terjadi pro 

kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat 

tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan 

tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan 

tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang 

seharusnya dijunjung tinggi dan dilestarikan. Ketiga, tradisi upacara 

perkawinan adat keraton Surakarta yang terjadi saat ini tidak 

bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran 

islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau 

sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-
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tujuan pernikahan dan member makna untuk menjaga nilai –nilai 

budaya, maka tradisi ini dikatagorikan „urf dan mengandung 

kemaslahatan. 

G. 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.
8
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.
9
 

                                                           
8
Lexy Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2001), 3. 
9
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 64. 
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Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti 

meneliti terkait dengan prosesi pernikahan adat jawa di Desa Kupuk 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo 

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.
10

 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 Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, di 

daerah ini memiliki adat Jawa yang tinggi yang berkaitan dengan 

prosesi pernikahan sehingga lebih terfokus. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian 

adalah Kepala desa, Modin Desa, Pemimpin Prosesi Pernikahan, 

serta orang-orang yang terkait dalam kasus ini. 

 

                                                           
10

Ibid., 13. 
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5. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata hasil wawancara 

yang didapatkan dari: 

a. Primer. 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara 

yang menjadi obyek penelitian yang telah disebutkan dalam 

obyek penelitian diantaranya  Modin Desa, Pemimpin Prosesi 

Pernikahan, serta orang-orang yang terkait dalam kasus ini. 

b. Sekunder 

Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian 

ini adalah data-data dalam pustaka dan menggunakan data yang 

ada baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. 

6. 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, wawancara terstruktur dan dokumantasi resmi.
11

 

 

 

                                                           
11

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

2010),225. 
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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.
12

 Jenis-jenis 

observasi antara lain: 

1) Observasi Partisipatif  

2) Observasi Non Partisipatif,. 

3) Observasi Sistematik. 

4) Observasi Non Sistematik. 

5) Jenis Observasi Experimental. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non 

partisipatif,.dimana peneliti tidak berperan serta dalam kegiatan 

yang diteliti, melainkan hanya sekedar penonton. 

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain 

berbagai kegiatan yang dilangsungkan dalam prosesi pernikahan 

adat jawa di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

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

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviener) yangmemberikan jawaban atas pertanyaan itu.
13

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitan ini 

adalah wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini 

peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan sebagai pencarian jawaban terhadap 

hipotesis kerja serta pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan 

rapi dan ketat. Adapun data-data yang akan dijadikan 

wawancara adalah berbagai bentuk acara dalam prosesi 

pernikahan. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang.
14

 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik 

pengumpulan data yaitu dokumentasi resmi dan arsip-arsip dari 

kegiatanprosesi adat pernikahan di Dusun Ringinsurup Desa 

Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

 

                                                           
13

Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, 186. 
14

Ibid., 329. 
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7. Teknik Analisa 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 diinformasikan kepada orang lain.
15

 

8. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat keabsahan data (kredebilitas data) terhadap hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan 

referensial, kajian kasus negative dan pengecekan anggota.
16

Dari 

beberapa uji derajat keabsahan data tersebut peneliti menggunakan 

ketekunan pengamatan yang bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

peneliti dengan cara: (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci terhadap prosesi adat pernikahan islam jawa di ponorogo, (b) 

menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
17

 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian 

                                                           
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., 244. 
16

Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, 175. 
17

Ibid., 177. 
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ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang 

dipaparkan secara sistematis yaitu: 

Bab I: 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: Kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Berfungsi 

menjelaskan teori tentang pengertian prosesi pernikahan, pengertian adat 

jawa . Sedangkan telaah hasil penelitian terdahulu berfungsi untuk 

mengetahui sisi mana dari peneliti yang telah diungkap dan sisi lain yang 

belum terungkap, diperlukan kajian terdahulu. Dengan demikian akan 

mudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji yang belum disentuh oleh 

peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan prosesi pernikahan adat 

Jawa di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo 

Bab III: 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 sejarah, letak geografis, dan 

keadaan masyarakat di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo, sedangkan data khusus merupakan deskripsi data tentang prosesi 

pernikahan adat Jawa di Dusun Ringinsurup Desa Kupuk Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo. 
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Bab IV: Pembahasan, merupakan analisis data tentang prosesi 

pernikahan adat jawa di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo,kemudian  alasan masyarakat masih mempertahankan prosesi 

balangan gantal dan kacar kucur serta tinjauan hokum islam terhadap 

prosesi tersebut 

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang berfungsi 

untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari penelitian 

yang telah dilakukan. 
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BAB II 

KORELASI ANTARA ISLAM DAN KEBUDAYAAN DALAM 

PERKAWINAN 

 

A. Islam dan Kebudayaan 

1. Dasar-Dasar Islam dalam Pengembangan Budaya 

Islam itu sesungguhnya lebih dari satu sistem agama saja; Islam 

adalah satu kebudayaan yang lengkap Islam adalah agama yang 

universal dan komprehensip meliputi berbagai bidang meskipun 

penjelasannya ada yang bersifat rinci dan garis besar. Oleh sebab itu, 

Islam disebut juga sebagai agama yang “hadir di mana-mana” 

(omnipresence); sebuah pandangan yang meyakini bahwa di mana-

mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan etik yang benar 

bagi setiap tindakan manusia.
18

 

Ajaran Islam yang demikian telah mendorong umatnya untuk 

mengerahkan segala daya dan upaya bagi kebaikan dan 

kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam pengembangan 

kebudayaan.  

Ada sejumlah prinsip dasar yang terkandung di dalam Alquran 

dan hadis, sehingga umat Islam dapat mengembangkan kebudayaan 

secara maksimal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

                                                           
18

.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241602935945288&id=15112539

1659710, diakses 31 juli 20015 pukul 01.38 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241602935945288&id=151125391659710
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241602935945288&id=151125391659710
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241602935945288&id=151125391659710
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a. Penghargaan terhadap akal fikiran 

Islam menempatkan akal fikiran dalam posisi yang tinggi, 

sebagaimana firman-Nya dalam Surat Ali Imran:190, 191: 

 
Artinya:  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 

silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat 

Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring 

dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 

Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami 

dari siksa neraka. 

 

b. Anjuran menuntut ilmu 

Anjuran atau dorongan Islam agar umat Islam menguasai 

ilmu pengetahuan ini antara lain dijelaskan dalam surah al-

Mujadalah: 11 berbunyi: 
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

 

c. Larangan untuk taklid 

Kecaman Allah terhadap orang yang taklid antara lain 

dijelaskan Alquran sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra: 

36 berbunyi: 

َوََ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل أُولَِئَك َكاَن 
 َعْ ُه َمْسُئ َا 

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 

pertanggungan jawabnya.(Q.S.17: 36). 

d. Anjuran Islam untuk berinisiatif dan inovatif 

Penghargaan Islam akan nilai suatu kreasi dijelaskan lewat 

keterangan hadis nabi: “Barangsiapa memulai satu cara 

(keduniaan) yang baik, dia akan mendapat ganjaran orang-orang 

yang mengerjakan cara yang baik itu sampai hari kiamat”. 

e. Penekanan pentingnya kehidupan dunia 

Dorongan agar manusia berhasil di dalam kehidupan dunia 

dijelaskan oleh Alquran surat Al-Qashas:77 yang berbunyi: 
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Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan.(Q.S.28: 77). 

 

2. Kebudayaan 

a. Pengertian kebudayaan 

Kebudayaan ataupun yang disebut peradaban mengandung 

pengertian yang luas, meliputi pemahan perasaan suatu bangsa 

yang komplek, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hokum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan yang lainnya 

yang diperoleh dari masyarakat.
19

 

Para ahli sudah banyak yang menyelidki berbagai 

kebudayaan. Dari hasil penyelidikan tersebut timbul dua 

pemikiran tentang munculnya kebudayaan atau peradaban: 

1) Anggapan bahwa adanya hukum pemikiran atau perbuatan 

manusia disebabkan oleh tindakan besar yang menuju 

kepada perbuatan yang sama dan penyebabnya yang sama 
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 M. Munandar Sulaiman,, Ilmu Budaya Dasar ,  bandung, eresco, 1992, 10 
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2) Anggapan bahwa tingkat kebudayaan atau peradaban 

muncul sebagai akibat taraf perkembangan dan hasil 

evaluasi masing-masing proses sejarahnya.
20

 

 

 

b. Hubungan Antara Manusia dengan Kebudayaan  

Dengan kehendak Allah manusia diciptakan sebagai 

khalifah-Nya dimuka bumi ini.Allah Maha Kuasa dan Maha 

Pencipta yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya 

termasuk Manusia.Manusia sebagai khalifah Allah di muka 

bumi ini, merupakan pencipta kedua sesudah Allah.Sebagai 

pencipta, oleh Allah manusia dikaruniai akal budi.Dengan akal 

budi manusia mampu memikirkan konsep-konsep maupun 

menyusun prinsip-prinsip umum ysng diikhtirkan dari berbagai 

pengamatan dan percobaan.Dengan akal budinya pula manusia 

mampu menjadikan keindahan penciptaan alam semesta 

seluruhnya dan ciptaan kekuasaan-Nya. Sebagaimana firman 

Allah SWT.: 

 
Artinya: “Dan dialah yang Telah menciptakan bagi kamu 

sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. amat sedikitlah 

kamu bersyukur”.21
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 ibid 
21

Q.S. al-Mu‟minun 23:78. 
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Allah SWT. sendiri telah memberikan dorongan kepada 

manusia untuk memikirkan alam semesta, mengadakan 

pengamatan terhadap berbagai gejala alam, merenungkan 

keindahan ciptaan-Nya dan mengungkap hukum-hukum-Nya di 

alam semesta ini. Seruan untuk mengadakan tinjauan, 

pemikiran, penelitian dan pembahasan ilmiah dapat ditemukan 

dalam berbagai tempat dalam al-Quran.Sebagaimana firman 

Allah SWT. : 

 
Artinya: “Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, Maka 
perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 

permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.22
 

 

Selain itu Allah SWT.juga berfirman:  

 
Artinya: “Katakanlah: Perhatikanlah apa yaag ada di langit 
dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan 

rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang 

tidak beriman".
23

 

 

Dan dalam Firman Allah SWT.juga: 
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QS al-Ankabut, 29:20). 
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 (QS Yunus, 10:101). 
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Artinya: “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, 
lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat 

memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka 

dapat mendengar? Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu 

yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada”.24
 

 

Seruan al-Quran untuk berpikir tampak jelas dari 

banyaknya ayat-ayat yang memuat ungkapan-ungkapan seperti 

“apakah kamu tidak memikirkan”, “apakah mereka tidak 

berpikir”, “agar kamu mengerti”, “agar kamu berpikir”, “apakah 

mereka tidak merenungkannya”, “apakah mereka tidak mau 

mengambil pelajaran?” 

Lebih jauh lagi, dalam al-Quran juga diuraikan tentang 

pentingnya berpikir dalam kehidupan manusia. Juga 

ditingkatkannya nilai manusia yang mempergunakan akal budi 

dan pemikirannya, dan direndahkannya martabat manusia yang 

tidak menggunakanakal budi dan pemikirannya dan 

menjadikannya lebih rendah daripada hewan:
25

 Sebagaimana 

dalam firman Allah SWT.: 

 
Artinya: “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-

buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan 

tuli yang tidak mengerti apa-apapun”.26
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(QS al-Hajj, 22:46). 
25

 Rohiman Notowidangdo,Ilmu Budaya Dasar  Bedasarkan Al-Quran Dan 

Hadits.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.1996),20-21 
26

(QS al-Anfal, 8:22). 



28 

 

 

Dengan seruan Allah itu manusia sebagai khalifah di 

bumi, dengan akal budi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan 

Allah dan dari sesama manusia, manusia dituntut untuk mampu 

menciptakan piranti kehidupannya, yaitu kebutuhan rohani 

seperti: (ilmu, seni, budaya, bahasa,sastra), kebutuhan jasmani 

atau fisik (sandang, pangan, perumahan, peralatan teknologi) 

dan kebutuhan sosial (sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana 

pembangunan manusia indonesian seutuhnya, angkatan umum). 

Dengan karunia Allah, dan akal budi serta cipta rasa dan karsa 

manusia mampu menghasilkan kebudayaannya.Disini tampak 

jelas hubungan antara manusia dengan kebudayaan, bahwa 

manusia sebagai penciptanya sesudah Tuhan, juga manusia 

sebagai pemakai kebudayaan maupun sebagai pemelihara atau 

sebaliknya sebagai perusaknya.
27

 

c. Wujud Kebudayaan  

Wujud Kebudayaan menurut Prof. DR. Koentjaraningrat, 

wujud kebudayaan ada tiga macam: 

1) Wujud kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 
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 Rohiman Notowidangdo,Ilmu Budaya Dasar  Bedasarkan Al-Quran Dan 

Hadits.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.1996),21-22 
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3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 

manusia
28

. 

d. Sistem Nilai Budaya  

Konsep sistem-sistem nilai budaya bermacam-macam, 

merupakan alternatif-alternatif, yang menunjukkan bahwa 

macam-macam nilai dapat mengandung suatu model 

menyeluruh untuk deskripsi dan studi perbandingan.Diasum-

sikan bahwa perbedaan macam-macam dan tingkat-tingkat nilai 

aturan-aturan khusus atau umum, cita-cita, norma-norma kriteria 

lainya dalam sikap mengatur, penilaian dan saksi-saksi 

semuanya menyusun suatu sistem nilai budaya yang kompleks. 

Karena itu suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai 

pendoman tertinggi bagi kelakuan manusia.Sistem nilai budaya 

itu demikian kuatnya meresap dan berakar di dalam jiwa 

masyarakat, sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu 

yang singkat.Sistem nilai budaya di dalam masyarakat 

menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan manusia. 

Sistem nilai budaya berupa abstraksi yang tidak mungkin 

ditemukan seratus persen telah dihayati atau menjiwai nilai-nilai 

dominan yang persis sama dengan apa yang ada di dalam 

masyarakat tertentu dapat berbeda atau bertentangan dengan 

nilai-nilai yang lain. Suatu bangsa mempunyai orientasi nilai-
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nilai tertentu. Akan tetapi secara universal orientasi nilai budaya 

ini telah disusun kerangkanya oleh seorang antropolog bernama 

Kluckhon  

Sistem nilai budaya ini merupakan abstraksi dari adat 

istiadat yang merupakan konsep-konsep mengenai apa yang 

hidup dalam alam pikiran sebagaian besar warga suatu 

masyarakat. Lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan 

orientasi nilai budaya ini sangat berharga dan maha penting 

dalam hidup sehingga berfungsi sebagai pendoman yang 

memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga 

masyarakat. .
29

 

B. Kedudukan Perkawinan dalam Budaya Jawa 

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia 

dari masa remaja ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangat penting 

dalam proses pengintegrasian manusia di dalam alam semesta ini. 

Sehingga perkawinan disebut taraf kehidupan baru bagi manusia.
30

 

Perkawinan bagi masyarakat jawa diyakini sebagai sesuatu yang 

sacral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali seumur 

hidup.Kesakralan itu melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam 

masyarakat jawa yang sangat selektif dan hati-hati baik saat pemilihan 

bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan perkawinan.
31
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Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang diangaap sangat 

penting dalam sejarah hidup manusiaselain kelahiran dan 

kematian.karena itu setiap suku bangsa memiliki budaya dan ritual dalam 

acara ini
32

 

Begitu juga dengan adat jawa memiliki tata cara tersendiri dalam 

melangsungkan perkawinan, berikut ini adalah tata cara perkawinan adat 

jawa: 

 

 

1. Prosesi Ritual dan Sesaji Manten 

Prosesi manten dalam masyarakat jawa amat banyak, antara lain 

berupa tradisi sebagai berikut:
33

 

a) Nontoni, nontoni adalah melihat dari dekat tentang keluarga dan 

pribadi gadis yang dicalonkan sebagai pasangan calon pengantin 

laki-laki.:
34

 

b) Paningsetan. Paningsetan dalam masyarakat jawa disebut juga 

dengan istilah ambundheli atau majeri. Upacara paningsetan 

bertujuan untuk member tanda secara simbolis bahwa gadis ang 

telah dilamar sebelumnya telah diikat untuk dijadikan istri.  

c) Pasok tukon atau srah-srahan. Apabila hari perkawinan telah 

dekat, maka keluarga pihak calon mempelai pria melaksanakan 

ritual pasok tukon atau srah-srahan.Srah-srahan adalah peristiwa 
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keluarga pihak mempelai pria memberikan sejumlah barang-

barang kepada keluarga pihak mempelai perempuan dengan 

tujuan untuk meringankan kebutuhan hajatan perkawinan yang 

akan dilaksanakan..
35

 

d) Pingitan. Menjelang saat perkawinan, maka calon mempelai 

perempuan dilarang untuk bertemu dengan calon suaminya. Ia 

juga dilarang keluar rumah. Peristiwa tersebut disebut pingitan.. 

e) Tarub, sekitar satu minggu sebelum upacara perkawinan tiba, 

keluarga mempelai perempuan disibukkan dengan persiapan-

persiapan hajatan. Salah satunya ialah persiapan tempat yang 

digunakan untuk melangsungkan upacara perkawinan. 

Masyarakat jawa mempunyai harapan-harapan di dalam hidupnya 

yang disimbolkan dengan benda-benda disekitarnya. Dalam 

upacara perkawinan, salah satu ritual yang menggunakan simbol-

simbol tersebut ialah tarub. Pelaksanaan tarub selain sebagai 

simbol dari harapan-harapan bagi mempelai berdua dalam 

menjalankan kehidupan rumah tangga juga bertujuan untuk 

menghias rumah atau tempat tersebut supaya indah dan terlihat 

megah. Hiasan utama dari tarub berupa bleketepe yang dibuat 

dari janur kuning dan tuwuhan (daun-daunan/tumbuhan). 

Tuwuhan dalam tarub terdiri dari beberapa jenis tanaman. 
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Masing-masing tanaman mempunyai makna sebagai lambang dari 

harapan kedua mempelai..
36

 

f) Siraman, masyarakat jawa sangat menjunjung tinggi kesucian. 

Sebelum melangsungkan upacara perkawinan maka calon 

pengantin harus disucikan terlebih dahulu. Adapun ritual untuk 

mensucikan kedua mempelai tersebut disebut dengan istilah 

siramani:
37

. 

g) Midodareni, malam hari sebelum upacara perkawinan 

dilangsungkan keluarga pihak mempelai perempuan mengadakan 

tirakatan semalam suntuk. Malam tesebut disebut malam 

midodareni.  

h) Ijab dan panggih, upacara ijab merupakan rangkaian upacara 

perkawinan yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sepasang 

suami istri oleh penghulu atau naib dari Kantor Urusan Agama.  

i) Panggih temanten, Seusai upacara ijab selanjutnya ialah upacara 

panggih.  Adapun jalannya upacara panggih biasanya berada di 

depan gapuran pawiwahan dengan urutan sebagai berikut:
38

 

j) Balangan gantal, pengantin laki-laki melempar sirih kearah 

kening pengantin perempuan dan pengantin perempuan melempar 

sirih kearah dada pengantin laki-laki.  
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k) Midak wiji atau mecah wiji adi, juru sumbaga, mengambil sebutir 

telur ayam kampong kemudian disentuhkan ke kening kedua 

pengantin selanjutnya pengantin laki-laki diminta menginjak telur 

tersebut sampai pecah.  

1) Mijikan, pengantin perempuan mencuci telapak kaki pengantin 

laki-laki yang terkena pecahan telur dengan air bunga setaman 

dan setelah selesai pengantin laki-laki membantu pengantin 

perempuan berdiri.. 

2) Kedua, pengantin dilempari bunga manca warna dengan 

harapan semoga kelak kehidupannya selalu menemui 

kebahagiaan dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat 

sekitar. 

3) Sinduran, kedua pengantin dibimbing oleh ibu pengantin 

perempuan dengan kain sindur menuju pelaminan..
39

 

4) Bobot timbang, bapak pengantin perempuan memangku kedua 

mempelai. 

5) Nanem jero, setelah dipangku kedua pengantin diminta berdiri 

kemudian kedua pundak sepasang pengantin tersebut ditekan 

berdampingan oleh bapak pengantin perempuan sampai kedua 

pengantin duduk kembali di pelaminan.
40

 

6) Kacar kucur, pengantin laki-laki memberikan kayan kepada 

pengantin perempuan yang berupa kacang merah, kacang ijo, 
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kacang tanah, kedelai, beras kuning, dan logam. Kaya tersebut 

diterima dengan sapu tangan yang dipangku pengantin 

perempuan dan penerimaan tersebut jangan sampai ada yang 

tercecer.. 

7) Dulangan atau klimahan, kedua pengantin saling menyuapi 

nasi yang sudh dikepal sebelumnya oleh pengantin laki-laki..
41

 

C. Perkawinan dalam Fiqh 

1. Pengertian 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dengan demikian, pernikahan adalah 

suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata 

nikah atau tazwij dan merupaka ucapan seremonial yang kekal.
42

 

Pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan 

antara seorang pria dan seorang wanita.
43

 Dari beberapa pengertian 

nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:
44

 

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai 

pria dengan calon mempeli wanita atas dasar kerelaan dan kesukaaan 
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kedua belah pihak, yang dilkukan oleh pihak lain (wali) menurut 

sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan 

pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling 

membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah 

tangga. 

Jika digali lebih mendalam, perintah atau ajuran untuk menikah 

itu sesungguhnya tidak dapat di lepaskan dari tugas kekhalifahan 

manusia di bumi. Satu-satunya cara pemuasan seks yang halal, aman 

dan sehat adalah melalui pernikahan. Dengan logika bahwa seluruh 

isi bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia dan generasinya 

kelak, maka proses reproduksi manusia menjadi anugerah dan tugas 

suci yang amat mulia.
45

 

2. Dasar Hukum  

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut 

penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban 

yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.
46

. 

Perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari 

tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami istri, jika 

dihubungkan dengan ahkam al-khamsah (wajib, sunnah, mubah, 

makruh, dan haram).
47
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Apa yang sudah dinyatakan oleh para ulama‟ dan para sarjana 

ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-

Qur‟an. Firman Allah SWT: 

 
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” 48
 

 

Semua hal di atas mendorong kita untuk tak ragu menyatakan 

bahwa nikah hukumnya mustahabb secara umum.Ini adalah 

pendapat mayoritas ulama. Sedangkan ulama ada yang berpendapat 

wajib, sementara yang lain mengatakan mubah,haram, dan sunnah 

tergantung dengan keadaan maslahat atau masfadatnya,
49

 tetapi 

yang paling tepat adalah bahwa menikah itu hukumnya mustahabb, 

sebagaimana telah di jelaskan.
50

 

3. Syarat dan Rukun 

Rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu 

sendiri.
51

 Jadi rukunyaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan 

sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), rukun perkawinan 

yaitu: pengantin laki-laki (suami), pengantin perempuan (istri), 

wali, dua orang saksi, dan ijab qobul. 

“Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tetapi 

tidak termasuk hakikat dari perkwinan yang menentukan sah dan 
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tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),” atau menurut Islam calon 

pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. 

“Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun 

dan syarat.Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya 

akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah 

pihak yang mengadakan akad. 

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau 

perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya 

menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.
52

 

 

4. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa 

Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam 

kehidupan duniawi dan ukhrowi.
53

Sedikitnya ada empat macam 

yangmenjadi tujuan pekawinan. Keempat macam tujuan 

perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon 

suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah 

tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat 

dibenci oleh Allah, diantaranya adalah: 

1) Menentramkan Jiwa 

2) Mewujudkan (melestarikan) Turunan 
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3) Memenuhi Kebutuhan Biologis 

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab 

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, 

dan mewujudkan bagi manusia untuk kekekalan hidup yang 

diinginkan nalurinya (tabiatnya), keempat faktor yang terpenting 

dari tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan 

matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat 

berjalan sebagaimana yang diharapkan.
54

 

Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkwinan adalah 

membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta 

mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan 

ketenangan berdasrkan cinta dan kasih sayang.
55

Serta bertujan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawadah, dan warahmah.
56

 

5. Hak-hak Suami Istri 

1. Hak – hak istri atas suami 

Terhadap suaminya, seoranmg istri mempunyai banyak sekali 

hak-hak yang dibenarkan dalil-dalil berikut
57

: 


 

                                                           
54

. M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2003), 

11-21.  
55

. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). 27.  
56

. Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: UII Press,2011), 175.  
57

 Abu Bakar Jabir Al Jazairi, Enseklopedi Muslim Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul 

Falah,2002),  586 



40 

 

 

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf” (al-baqoroh 228) 

 

Dan diantara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menafkahi istrinya dalam bentuk makanan, atau minuman, 

atau tempat tinggal dengan cara yang baik. 

b. Memberinya kenikmatan. Jadi suaminya wajib menggauli 

istrinya kendati Cuma sekali setiap bulan, jika tidak mampu 

memberikan layanan yang cukup baginya. 

c. Menginap di rumahnya semalam dalam setiap empat 

malam. 

 

2. Hak-hak suami atas istri 

Terhadap istri seorang suami mempunyai banyak sekali hak-

hak yang diakui oleh dalil-dalil berikut
58

: 

“sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian” 
(diriwayatkan oleh at-tirmidzi) 

 

Diantara hak-hak suami atas istrinya adalah sebagai berikut: 

a. dia ditaati istrinya dalam kebaikan. Jadi istrinya 

mentaatinya dalam hal-hal yang tidak merupakan maksiat 

kepada Allah Ta‟ala dan dalam kebaikan. 

b. istri menjaga harta suaminya, menjaga kehormatannya, dan 

tidak keluar dari rumah kecuali dengan izinnya. 
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D. Walimatul ursy 

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy 

Walimah ialah makanan (jamuan) resepsi pernikahan.
59

berasal 

dari kata Al walmu, sinonimnya adalah Al ijtima artinya berkumpul 

yang menurut Al azhary adalah karena kedua suami istri itu 

berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul. 

Adapun yang dimaksud  dengan walimah itu  adalah makanan 

yang disediakan dalam pesta (hajat atau kenduri) atau makanan yang 

disediakan untuk para undangan. Dalam pengertian masyarakat kita, 

walimah tidak terletak pada hidangannya, tetapi pada keramaiannya 

walaupun tentunya tidak terlepas dari hidangan. 

Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti 

jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk 

perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa 

diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata 

walimah meskipun juga menghidangkan makanan.
60

 Sedangkan 

definisi yang terkenal di kalangan ulama walimatul „ursy diartikan 

dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Alloh atas telah 

terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan 

2. Dasar Hukum 
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Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu 

hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah 

Saw:  

بَبااٍ اِ اَْو ِ ْ وَل ْ     

Artinya:”berwalimahlah kamu meski hanya dengan seekor 
kambing”61

 
 

3. Adab yang Harus Dijaga dalam Walimah 

1) Mengundang orang yang shalih 

2) Mengundang orang-orang fakir dan kaya secara bersamaan,  

3) Memenuhi undangan walimah. Memenuhi undangan walimah 

hukumnya wajib, berdasarkan sabda Rasul SAW : 

ََ َولَِيِمة فَ ْلَيْأِثَها  ِاَذا ُدِعَى َأَحدُُكْم ِا
“Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka 

hendaknya datang.” (HR. Al Bukhari)62
 

 

4) Mendoakan kedua mempelai.  

4. Hal-hal yang Diperbolehkan Tidak Menghadiri Undangan 

Walimah 

1) Jika ia diundang ke tempat di dalamnya disuguhkan dan digelar 

praktek kemungkaran seperti, minuman keras, music, dan 

sejenisnya. 

2) Pengundang hanya khusus mengundang orang-orang kaya, dan 

meniadakan orang-orang miskin dalam daftar undangannya. 
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3) Pengundang termasuk orang yang tidak sungkan-sungkan untuk 

makan (makan yang haram), dan biasa berkubang dalam hal-hal 

yang syubhat. 

4) Dan masih banyak lagi alasan-alasan syar‟i lainnya yang 

menggugurkan kewajiban menghadiri undangan
63

 

Selain itu adapula alasan syar‟i lain yang mengharuskan 

seseorang untuk tidak perlu menghadiri undangan tersebut, misalnya 

jika jamuan tersebut berisiko meninggalkan (terlambat) 

melaksanakan shalat Jum‟at, atau karena hujan deras, jalanan 

berlumpur, khawatir terhadap serangan musuh, khawatir karena 

keamanan harta, dan sebagainya . 

 

E. Istinbatu al-hukm (‘urf) 

1. Pengertian 

Urf  atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah:
64

 

م اس من معامات واستقامت علي أمور  ماعتدا ال
“Sesutu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya 

dan telah mantap dalam urusan-urusannya”. 
 

Hakikat adat dan urf  itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal 

oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga 

diterima keberadaannya di tengah umat. 

2. Macam-macam Adat 
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Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan 

hokum syara‟ yang dating kemudian ada tiga macam:65
 

a) Adat yang sudah ada sebelum datangnya islam, karena dianggap 

baik oleh hokum syara‟ dinyatakan berlaku untuk umat islam, 

baik dalam bentuk diterimanya dalam al-quran maupun 

mendapat pengakuan dari Nabi, umpamanya pembayaran diat 

atau tebusan darah sebagai pengganti hokum qishash telah 

berlaku di tengah masyarakat arab ternyata terdapat pula dalam 

Al-Quran untuk dipatuhi umat islam. Adat dengan bentuk ini 

sendirinya diamalkan dalam islam karena telah dikukuhkan 

dalam nash Al-Quran. 

b) Adat yang berlaku sebelum datangnya islam, namun karena adat 

tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, 

dinyatakan islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya 

kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat dalm bentuk 

riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam bentuk ini tidak 

boleh dilakukan. 

c) Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum 

diserap menjadi hokum islam, namun tidak ada nash syara‟ yang 

melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam 

menetapkan hokum syara‟. Untuk itu berlaku kaidah fiqh: al 
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„addah muhakkamah yang berarti adat itu dapat mentapkan 

hokum. 

3. Pembagian Adat 

Adat dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat 

kepada beberapa segi.
66

 

a. Dari segi apa yang dibiasakan , „urf  ada dalam 2 bentuk: 

1). Adat dalam ucapan atau „urf qauli, yaitu kebiasaan dalam 

menggunakan suatu kata dalam bahasa. Umpamanya dalam 

bahasa arab kata waladun digunakan khusus untuk laki-laki, 

sedangkan dalam arti bahasa berlaku untuk laki-laki dan 

perempuan. 

2) Adat dalam perbuatan atau „urf fi‟li, yaitu kebiasaan dalam 

melakuka sesuatu. Umpamanya mengangguk berarti 

mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan. 

b. Dari segi luas pemakaiannya „urf  dibagi menjadi dua: 

1) Adat umum atau „urf „aam, yaitu kebiasaan yang berlaku 

secara umum tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk 

tanda setuju berlaku diseluruh dunia. 

2) Adat khusus atau „urf khaash  yaitu kebiasaan yang berlaku 

dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. 

Umpamanya kata “pejabat” bagi orang Indonesia berlaku 

untukn orang sedangkan di Malasya berlaku untuk tempat. 
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3) Dari segi penerimaan syara‟ terhadap „urf terbagi dua: 

a) Adat yang baik atau „urf shahih, yaitu adat yang sudah 

diterima oleh hokum syara‟ dan tidak berbenturan 

dengan prinsip islam. Umpamanya menghidangkan 

jamuan waktu walimatul ursy. 

b) Adat yang buruk atau „urf  fasid, yaitu adat kebiasaan 

yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. 

Umpamanya menyuguhkan minuman keras waktu pesta 

kawin. 

 

 

 

4. Syarat-syarat Pengamalan Adat 

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hokum 

menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:
67

 

a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan 

kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan 

keburukan. 

b. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan tertentu. 

c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang dating 

kemudian. 

                                                           
67

 Amir syarifudin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 74 
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d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada. 

5. Kedudukan ‘Urf sebagai Dalil Hukum Syara’ 

Pada umumnya „urf  yang sudah memenuhi syarat di atas 

dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya 

sebagai dalil dan mendahulukannya daripada qiyas, yang disebut 

istihsan „urf .golongan malikiyah menima „urf  terutama „urf  

penduduk madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. 

Demikian pula berlaku di kalangan ulama syafi‟iyah dan 

menetapkannya dalam sebuah kaidah: 
68

 

 

 

 

ِ ِإَلى ِ َواَ ِفى اللَغِة يَ ْرِجُع ِفْي ُ ِفْي ِ الشْرُع ُمْطَلًقا َواَ َضاِبَط َل  ُكل َما َوَرَد ِب
  الُعْر ِ 

“setiap yang datang padanya syara‟ secara mutlak dan tidak ada 
ukurannya dalam syara‟ atau bahasa, maka dikembalikan pada 
„urf” 

 

6. Kehujjahan ‘urf 

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama 

berhujjah dengan „urf  dan menjadikanya sebagai sumber hukum 

fiqh
69

, yaitu: 

a. Firman Allah : al-A‟rof : 199 

                                                           
68

Ibid.,, 75 
69

 Sulaiman  Abdullah, Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibelitasnya , Jakarta: 

sinar grafika, 2007, 78 
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Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 
mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-

orang yang bodoh”.70
 

 

Yang menurut Al-Qorafy bahwa setiap yang diakui adat, 

ditetapkan hokum menurutnya, karena dhohir ayat ini. 

b. Sabda Rosulullah saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari 

Abdullah bin Mas‟ud: 

ْسِلُم ْ 
ُ
ْسِلُمْ َن َحَس اا فَ ُهَ  ِعْ َد اِا َحَسٌ  َو َما رَاا اا

ُ
َفَما رَاُا اا

 َن َ ْيئاا فَ ُهَ ِعْ َد اِا َ ْ  ٌ 

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di 
sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin 

adalah buruk di sisi Allah”. 
 

Yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku 

menurut adat kaum muslimin dan dipandangnya baik adalah pula 

baik disisi Allah.
71

 

  

                                                           
70

 Q.S. al-A‟rof : 199 
71

 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, permasalahan dan fleksibilitasnya, (Jakarta: 

sinar grafika) 2007 , 79 
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BAB III 

PROSESI BALANGAN GANTAL DAN KACAR KUCUR DI DESA KUPUK 

 

A. Gambaran Umum Desa Kupuk 

1. Sejarah singkat desa 

Sejarah desa kupuk tidak lepas dari sejarah masyarakat kastawi 

kabupaten Ponorogo.Desa ini awalnya bernama desa sokoo dengan lurah 

seumur hidup yang bernama Kasan Rejo. Lurah Kasan Rejo adalah 

kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya 

kehidupan masyarakat samin. 

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun 

1575 diubah namanya menjadi Kupuk.Nama Kupuk didasarkan pada 

banyaknya sumber air bening yang ada di desa ini. Adapun kepala desa 

yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: 

a. Kasan rejo tidak jelas tahunnya 

b. Wolo tidak jelas tahunnya 

c. Tukiran 1897-1975 

d. Aspan santoso 1975-1985 

e. Paniran 1985-1988 

f. Trimono 1988-1996 

g. Toto adi miswanto 1996-1998 

h. Tunari 1998-2006 

i. Rohmad, S.Pd 2006-2007 
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j. Suwarni 2007-2014 

k. Agus Setiyono, S.Pd  2014-sekarang 

2. Letak Geografi 

Secara geografis Desa Kupuk terletak pada posisi 7‟21‟-7‟31‟ 

lintang selatan dan 110‟10‟-111‟40‟ bujur timur.Topografi ketinggian 

desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156m diatas 

permukaan air laut. 

3. Demografi 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2010, 

jumlah penduduk Desa Kupuk adalah terdiri dari 1073KK, dengan 

jumlah total 3.139 jiwa, dengan rincian 1551 dan 1588 perempuan. 

4. Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM 

(sumber daya manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang 

pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi 

maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada 

gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan 

lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah 

dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat 

pendidikan Desa Kupuk dapat dilihat pada table di bawah: 

Dari data diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Kupuk hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib 

belajar 9 tahun (SD dan SMP). 
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5. Keadaan Ekonomi Masyarakat 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Kupuk dapat 

teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu pertanian, 

jasa/perdagangan, industry, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, 

masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 1.014 orang, yang 

bekerja disektor jasa berjumlah 49 orang, yang bekerja disektor industry 

125 orang, dan bekerja dsektor lain-lain 873 orang. Dengan demikian 

jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2061 

orang. 

B. Macam-macam Prosesi Adat Di Desa Kupuk Serta Makna Yang 

Terkandung Di Dalamnya 

1. Prosesi Upacara Panggih Temanten di Desa Kupuk 

Upacara panggih temanten atau yang sering juga disebut upacara 

temu merupakan acara puncak dari pernikahan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat. Tujuan dari upacara ini tidak lain adalah untuk mengabarkan 

kepada masyarakat sekitar bahwasanya yang bersangkutan telah sah 

sebagai sepasang suami istri
72

. 

Adapun beberapa ritual yang dilakukan dalam upacara tersebut 

yang masih bertahan hingga sekarang adalah: 

a. Balangan gantal 

b. Kacar kucur 

 

                                                           
72

Lihat transkip kode 01/1 – W/F – 1/24 – VI/2015 
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2. Pengertian balangan gantal dan kacar kucur 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa 

masyarakat memaknai arti dan nilai-nilai dalam prosesi tersebut berbeda-

beda. Berikut ini pemaparan peneliti dari hasil wawancara: 

a. Balangan gantal 

Para informan tidak berbeda jauh dalam memberikan 

pengertian prosesi balangan gantal, yaitu suatu proses dimana 

pengantin pria dan wanita saling melempar suruh 

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan sebagaimana 

keterangan para informan bahwasanya balangan gantal.adalah 

kegiatan dimana kedua pengantin saling melempar suruh. 

b. Kacar kucur  

Kacar kucur: memepelai pria menumpahkan beras kuning, 

kacang kacangan ke sapu tangan mempelai wanita, dan mempelai 

wanita menerimanya tidak boleh tercecer.
73

,hal ini diungkapkan oleh 

bapak Suhud. Menurut bapak Qomari
74

: 

kacar kucur: temanten kakung ngesokne beras kuning lan 

temanten setri nompo kanti boten wonten ingkah kutah. 

 

Diartikan oleh peneliti: kacar kucur: pengantin pria 

menumpahkan beras kuning dan pengantin wanita menerimanya 

tanpa ada yang tertumpah.  

                                                           

73
Lihat transkip wawancara kode : 02/2 – W/F – 1/24 – VI/2015 

74
Lihat transkip wawancara kode : 04/4 – W/F – 1/24 – VI/2015 
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Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, peneliti 

menyimpulkan bahwasanya prosesi kacar kucur adalah suatu 

kegiatan dimana pengantin pria menumpahkan beras kuning ke sapu 

tangan yang dipegang oleh pengantin wanita dan dalam 

menerimanya pengantin wanita tidak boleh tercecer. 

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi balangan gantal dan kacar 

kucur 

Berikut adalah beberapa pemaparan para informan mengenai 

nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi-prosesi tersebut. 

a. Balangan gantal 

Balangan gantal: mengajarkan agar seorang istri tidak menuruti 

egonya saja, tetapi juga harus dilandasi penalaran bahwa ia sekarang 

seorang istri, dan seorang suami harus sabar dan berlapang dada 

dalam membimbing keluarganya.
75

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memaknai dalam prosesi 

balangan suruh mengandung ajaran kesabaran dan lapang dada. 

b. Kacar kucur 

Di dalam prosesi Kacar kucur: ada 2 pelajaran yang 

disampaikan dari ritual ini, pertama: ketika suami menumpahkan 

beras dll ke sapu tangan yang dibawa istri, itu melambangkan bahwa 

seorang suami harus memberikan penghidupan atau nafkah kepada 

                                                           

75
Lihat transkip wawancara kode : 02/2 – W/F – 1/24 – VI/2015 
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keluarganya, dan istri tidak boleh tercecer dalam menerima pemberian 

itu mengajarkan bahwa dalam mengurusi rumah tangga seorang istri 

harus hemat dan cermat.
76

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan 

bahwasanya dalam prosesi kacar kucur mengandung nilai tanggung 

jawab, yaitu tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada 

isterinya, dan juga mengandung nilai bahwa seorang istri berhati-hati 

atau hemat dalam mengurus harta benda suami. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI BALANGAN 

GANTALDAN KACAR KUCUR  

 

A. Nilai yang terkandung dalam prosesi balangan gantaldan kacar kucur di 

Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

Di dalam Upacara pernikahan adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat desa kupuk cenderung mengacu ke tradisi yang telah diwariskan 

turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi yang mereka pertahankan 

tersebut tidak lain adalah tradisi yang diadopsi dari budaya jawa, lebih 

tepatnya budaya jawa yang mengakar pada keraton Surakarta. Disini peneliti 

akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung prosesi balangan 

gantal dan kacar kucur dalam upacara panggih temanten. Dari beberapa 

prosesi ritual  yang dilaksanakan dalam upacara panggih temanten adat 

Surakarta, hanya beberapa saja yang masih dilestarikan oleh masyarakat 

desa kupuk, berikut adalah ritual-ritual dalam upacara panggih temanten 

beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya: 

1. Balangan gantal, didalam ritual ini mengandung nilai agar suami istri 

saling mengerti dan memahami satu sama lain sehingga tercapailah 

tujuan perkawinan mereka untuk dapat membentuk keluarga yang 

sakinah mawadah wa rohmah, sebagaimana firman-NYA dalam surat 

Ar-Rum: 21 
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Artinya:”.  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

 

2. Kacar kucur ,.mengandung nilai tanggung jawab seorang suami untuk 

memberikan nafkah kepada istrinya, ajaran ini juga merupakan hak 

seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, sebagaimana 

firmannya dalam surat Ath-Thalaq : 7  

 
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan. 
 

B. Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk prosesi balangan gantal& 

kacar kucur di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

Padadasarnya islam telah menjelaskan mengenai masalah tradisi 

dalam pembahasan „urf seperti yang telah peneliti jabarkan dalam bab II. 

Disini peneliti akan mengupas prosesi balangan gantal& kacar kucur  dalam 

upacara panggih temanten di desa kupuk dengan menggunakan „urf. 
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Tradisi yang ada dalam masyarakat kupuk merupakan tradisi lama 

yang sudah muncul sebelum datangnya islam di pulau jawa, tidak ada yang 

mengetahui secara pasti kapan tradisi itu bermula, sebenarnya tradisi 

tersebut tidak ada kaitannya dengan keyakinan, hanya semata dilakukan dan 

dilestarikan sebagai sebuah tradisi atau budaya. Di dalam prosesi balangan 

gantal& kacar kucur telah memenuhi empat syarat dibolehkanya 

mengamalkan „urf yaitu: 

1. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan 

kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. 

2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan tertentu. 

3. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang 

kemudian. 

4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada 

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa prosesi, balangan 

gantal dan  kacar kucur tidak apa-apa dilakukan karena tidak ada dalil pasti 

yang melarangnya, dan segala sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya secara 

pasti maka dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat yang 

besangkutan, sebagaimanya dijelaskan dalam kaidah fiqh :  

ََ ِ  اللَ ِة  َ ْرِ ُع ِفْيِه ِإَ  العُ  ََ َ اِبَ  َلُه ِفْيِه َو ُكل َما َوَرَد بِِه البرُْ  ُمْ َلقاا َو
 ْر ِ 

Artinya: “setiap yang datang padanya syara‟ secara mutlak dan 
tidak ada ukurannyadalam syara‟ atau bahasa, maka dikembalikan pada 
„urf 
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C. Tinjauan hukum Islam terhadap mempertahankan nilai-nilai dalam 

prosesi balangan gantal dan kacar kucurdi Desa Kupuk Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

Nilai-nilai yang hendak disampaikan melalui prosesi balangan 

gantal dan kacar kucur dalam upacara panggih temanten pada dasarnya 

baik,. Maka dari itu mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam 

prosesi tersebut diperbolehkan atau sah-sah saja, hal ini juga dikuatkan 

sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi : 

 احافظة على القدم الصاح واأخذ باجد د اأصلح

Artinya: “memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi 

baru yang lebih baik” 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Nilai-nilai yang 

terkandungprosesibalangangantaldankacarkucurdalamupacarapanggihtemant

ennyaitu:  

1. Balangangantalmengajarkan agar seorangistritidakmenurutiegonyasaja, 

tetapijugaharusdilandasipenalaranbahwaiasekarangseorangistri, 

danseorangsuamiharussabardanberlapang dada 

dalammembimbingkeluarganya. 

2. Kacarkucur ,ada 2 pelajaran yang disampaikandari ritual ini, pertama: 

ketikasuamimenumpahkanberasdllkesaputangan yang dibawaistri, 

itumelambangkanbahwaseorangsuamiharusmemberikanpenghidupanatau

nafkahkepadakeluarganya, 

danistritidakbolehtercecerdalammenerimapemberianitumengajarkanbahw

adalammengurusirumahtanggaseorangistriharushematdancermat. 

Di 

dalamprosesibalangangantaldankacarkucurtelahmemenuhiempatsyaratdibole

hkanyamengamalkan„urfyaitu: 

1. Adatitubernilaimaslahatdalamartidapatmemberikankebaikankepadaumatd

anmenghindarkanumatdarikerusakandankeburukan. 
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2. Adatituberlakuumumdanmerata di kalangan orang-orang yang 

beradadalamlingkungantertentu. 

3. Adatitutelahberlakusebelumitu, dantidakadat yang datangkemudian. 

4. Adatitutidakbertentangandengandalilsyara‟ yang ada 

Dari 

penjabarandiatasdapatdiketahuibahwaprosesibalangangantaldankacarkucurti

dakapa-apadilakukankarenatidakadadalilpasti yang melarangnya, 

dansegalasesuatu yang 

tidakditemukandalilnyasecarapastimakadikembalikankepadaadatkebiasaanma

syarakat yang besangkutan, sebagaimanyadijelaskandalamkaidahfiqh : 

ََ ِ  اللَ ِة  َ ْرِ ُع ِفْيِه ِإلَ الُلرْ  ََ َ اِبَ  َلُه ِفْيِه َو ُكل َما َوَرَد بِِه البرُْ  ُمْ َلقاا َو
 ِ  

Artinya: “setiap yang datangpadanyasyara‟ 

secaramutlakdantidakadaukurannyadalamsyara‟ ataubahasa, 

makadikembalikanpada „urf 

mempertahan nilai-nilai dalam ritual panggih temanten diperbolehkan, 

karena tidak bertentangan dengan aqidah, dan kewajiban seorang muslim 

dalam mencari ilmu, sebagaimanadisebutkandalam Al-Quran 

suratThaahaayat 114 

 
Artinya: "YaTuhanku, tambahkanlahkepadakuilmupengetahuan." 

B. SARAN 

 

Sebagaimahluk yang berilmudanberbudayatinggi, 

sudahsewajarnyakitamenjagadanmelestarikanbudayaataupuntradisi yang 
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telahada, yang 

telahdiwariskandandijagasecaraturuntemurundarigenerasikegenerasi, 

asalkanbudayaataupuntradisitersebuttidakbertentangandenganaqidahataukeya

kinan. 

Dalampermasalahan yang 

penilitibahasdiatastentunyamasihbanyakdengankekurangan.Semogapenitian 

yang 

penelitilakukanbermanfaatdandapatmenjadiacuanbagigenerasisetelahnya. 

 

 


