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ABSTRAK 

Susanto, Heri. 2015, NIM: 210111069, Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembiayaan Resepsi Pernikahan Dengan Cara Hutang Di Desa 

Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Jurusan Syari‟ah, 
Program Studi Ahwal Syakhsiyah, STAIN Ponorogo.  

Pembimbing : Dr. H. Sugihanto, M.Ag.  

 

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Walimah „Urs, Pembiayaan Dengan Cara 

Hutang. 

Resepsi pernikahan (walimatul „urs) merupakan sesuatu yang sangat 

dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Selain untuk mengamalkan ajaran  agama, 

resepsi pernikahan (walimatul „urs) ini juga bertujuan untuk menghindarkan 

fitnah dikalangan masyarakat luas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus 

sesuai dengan apa yang telah disyari‟atkan oleh Agama. 
Desa Sempu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo mempunyai pandangan sendiri mengenai pelaksanaan 

walimatul„urs. Yang dimaksud diatas adalah dilaksanakannya walimah dengan 

cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan 

Agama Islam. 

Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan 

yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan 

uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan 

resepsi pernikahan (walimatul „urs)dengan cara hutang dan apa faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan (walimatul „urs) 
dengan cara hutang dan apa dampak yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan 

(walimatul „urs) tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan 

(fieldresearch), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, metode yang dirancang 

untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial 

masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan. 

Di antara pelaksanaan pembiayaan resepsi pernikahan (walimatul „urs) 
dengan cara hutang. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek 

tersebut adalah tradisi masyarakat, status sosial, dan untuk mengadakan resepsi 

pernkahan dengan meriah tanpa melihat kemampuan situan rumah. Dampak sosial 

yang diakibatkan antara lain hutang yang berkepanjangan, timbulnya 

kecemburuan sosial, mengganggu ketentraman masyarakat, dan menafikan nilai-

nilai Agama dan moral dalam masyarakat. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk 

memuliakan tamu, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan 

walimatul ‟urs lebih besar dari pada kemaslahatannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Alla>h SWT 

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

sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera,1 berkembang biak dan 

melangsungkan kelestarian hidupnya.2 

Perkawinan juga merupakan momen yang paling penting dan berarti 

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

segala akibat baik yang bertalian dengan pekawinan, bagi yang 

bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusian pada umumnya.4 

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah.5 Hal ini sesuai 

dengan Firman Alla>h SWT : 

 

 

 

        
                                                           

1
 Lihat skripsiPurnadi NIM : 2102032 Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang 2008 “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan 
(Walimatul „urs) di Desa Kebloran kec. Kragan kab. Rembang” 

2
 Sayyid Sabiq, Fikqh al- Sunah, terj:Mahyudin (Bandung:Al-Ma‟arif, 1996), 9. 

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

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

5
 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara,2007), 288. 
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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. [Q.S Ar-Rum: 21] 

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat 

dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum 

dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk 

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya 

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup 

dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya saja, 

melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami 

dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada 

semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi 

satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan 

kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan 

akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.6 

Untuk mewujudkannya, maka memilih pasangan merupakan hal yang 

perlu diperhatikan. Islam memberikan keleluasaan dalam mencari pasangan 

                                                           
6
 Lihat skripsi Purnadi NIM : 2102032 Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang 2008 “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan 
(Walimatul „urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” 
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hidup menurut selera masing-masing.7 Dalam menuju perkawinan yang 

dimaksudkan untuk benar-benar hidup berumah tangga, soal pilihan jodoh 

yang tepat merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.8 Mencari 

pasangan, baik calon suami dan istri tidak boleh dilakukan sembarangan. 

Juga tidak boleh semata-mata pertimbangan kepentingan pribadi.9 

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Agama Islam adalah untuk 

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir 

dan batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, 

sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.10 

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara 

perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Perkawinan adalah 

pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan 

dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib di tanggung oleh suaminya. 

Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu 

(keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak 

diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab 

menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan 

                                                           
7
 Didi Jubeidi,  Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Naungai Ridho Ilah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2000), 13. 
8
 Nasrudin Latif, Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga, 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19. 
9
 Ansyari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, (t.tp.:Risalah Gusti,t.th.), 41. 

10
 Lihat skripsi Purnadi NIM : 2102032 Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang 2008 “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan 
(Walimatul „urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” 
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umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa 

nafsunya sebagaimna layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul 

perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama manusia, yang 

mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan. Tujuan pernikahan yang 

sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan 

manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda 

dapat membangun kehidupan baru secar sosial dan kultural.11 

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam selain untuk 

kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan 

masyarakat. Manusia diciptakan oleh Alla>h untuk mengabdikan dirinya pada 

sang Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Selain itu, 

manusia diciptakan Alla>h mempunyai naluri manusiawi yang perlu 

mendapat pemenuhan. Dalam pemenuhan naluri manusiawinya, yang antara 

lain kebutuhan biologis termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti 

tujuan kejadiannya, Alla>h mengatur hidup manusia termasuk dalam 

penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. Jadi aturan pernikahan 

menurut Islam merupakan tuntunan Agama yang perlu mendapat perhatian, 

sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk 

memenuhi petunjuk Agama. 

Termasuk juga dalam hal yang tidak lepas dari perhatan ajaran Agama 

Islam, adalah atura-aturan perkawinan, yang dalam Hukum Islam dinyatakan 

sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Alla>h dan melaksanakannya 
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19-20. 
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termasuk ibadah, dengan tujuan pencapaian rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, warrahmah.  

Ketentuan Hukum perkawinan dalam ajaran Agama Islam telah 

dibahas secara rinci dan jelas mulai dari memilih pasangan, sapai dengan 

terlaksananya perkawinan hingga sampai akibat perkawinan tersebut dan 

tentunya masalah walimah perkawinan juga telah mendapat ketentuan-

ketentua dalam Hukum Islam. 

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila 

dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan 

yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi 

tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. 

Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu kecemburuan sosial 

antara pemilik hajatan dengan orang lain, dikarenakan rasa malu yang 

berlebihan ketika melihat walimah yang dilakukan oleh orang lain dengan 

mengadakannya besar-besaran sehingga timbul rasa ingin menyaingi, antara 

sesamanya. Sehingga ketika ingin mengadakan walimah selalu diadakan 

secara besar-besaran. 

Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu walimah, 

yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad 

nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting 

karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan 

sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat. 
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Sebuah walimatul „urs dalam Islam lebih ditekankan pada 

kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan yang sesuai 

dengan kebutuhannya karena kaum muslimin yang taat selalu mengikuti 

Firman Alla>h SWT: 

     
   

Artinya:“ Alla>h tidak membebani seseorang diatas kemampuannya” 
[QS.Al-Baqarah: 286] 

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh Agama Islam dalam 

melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah 

memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah 

ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah Hukum menimbulkan suatu 

musyaqqah atau mudharat bagi umat manusia. 

Sebagai suatu tradisi yang dalam kehidupan masyarakat, maka 

tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan 

denggan aturan-atuan Islam dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. 

Sebenarnya Islam tidak menghendaki kesulitan bagi umat dalam 

melaksanakan ajaran-ajarannya. Salah satu bukti bahwa Islam tidak 

memberikan kesulitan dalam pelaksanaan ajarannya seperti dalam 

Walimatul „urs atau resepsi perkawinan, Islam hanya mengutamakan 

pelaksanaannya, walaupun hanya di kemas secara sederhana, dari pada 

memeriahkannya yang menjuru kearah hura-hura dan menghaburkan biaya, 

dan yang lebih parah lagi adalah sampai berhutang. 
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Walimah dalam perkawinan adalah selain sebagai pengumuman bahwa 

pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri, juga 

sebagai tanda rasa syukur kepada Alla>h SWT, walaupun dengan 

melaksanakannya dengan menyembelih seekor kambing. 

Karna di dalam Islam menganjurkan dalam melaksanakannya walimah 

hendaknya dengan cara yang sederhana mungkin, karean jika dengan cara 

berhura-hura dan menghabiskan banyak uang hal itu bertentangan dengan 

kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari‟at.  

Hal ini tentu bertentangan dengan fenomena yang berkembang di 

masyarakat khususnya Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo sebagai obyek penelitian kaitannya dengan pelaksanaan walimah 

bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan dengan pembiayaannya 

dengan cara hutang. 

Fenomena yang dimaksud diatas adalah dilaksanakannya walimah 

dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang 

dianjurkan Agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya 

undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan 

biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta 

rupiah. Praktek diatas tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu 

dan mempunyai harta banyak. Meskipun dalam Islam dianjurkan bahwa 

dalam setiap pernikahan setidak-tidaknya adalah menyembelih seekor 

kambing. 



9 

 

 

Ironisnya lagi, praktek walimah tidak hanya terbatas pada hal seperti 

diatas. Demi untuk memeriahkan pelaksanaan walimah tidak heran jika 

mereka mengadakan hiburan dengan mendatangkan musik kesenia jawa dan 

artis dangdut lokal. Walaupun Islam menganjurkan untuk mengadakan 

bunyi-bunyian dalam walimah, tetapi harus ada aturannya. Permasalahan 

yang timbul dari praktek semacam ini telah menghantui orang-orang yang 

mempunyai strata ekonomi menengah kebawah. Dampak negatifnya, bagi 

orang yang mengadakan walimah apabila biaya yang dimiliki tidak 

mencapai target yang diinginkannya, mereka akan berhutang pada 

parakerabat, orang-orang yang dianggap bisa memberikan hutang, sebagian 

dari mereka ada yang berani berhutan di bank kompensional yang di kenal 

dengan sistem ribanya, bahkan ada yang demi melaksanakan pernikahan 

yang mewah merekan berhutang di toko penjualan sembako makanan untuk 

perlengkapan dalam acara walimah tersebut. 

Pada perakteknya pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang 

adalah dengan cara pemilik hajatan berhutang kepada saudara-saudaranya 

atau kepada Bank dengan jaminan surat-surat berharga. Selain berhutang 

seperti yang di jelaskan diatas terkandang pemilik hajatan berhutang kepada 

toko-toko yang menyediakan keperluan-keperluan di dalam resepsi 

pernikahan seperti penyedian sembangko terlebih dahulu, dan kemudia 

barulah akan di bayar ketika hajatan tersebut telah selesai. 

Tujuan walimah itu sendiri memang tidak bisa di pungkiri lagi 

bahwasannya pemilik hajatan ingin mengembalikan modal yang di 
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keluarkan untuk biaya hajatan tersebut dan sebagai momen satu kali dalam 

seumur hidup bagi pasangan pengantin sehinga pemilih hajatan 

mengadakannya dengan cara besar-besar yang kemungkinan besar dapat 

mengembalikan modal yang di keluarkan untuk acara pesta pernikahan 

tersebut.12 

Kemudian, bagaimanakah Islam menilai praktek pembiayaan resepsi 

pernikahan dengancara huntang diatas yang berkembang di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo? Agama Islam bukanlah Agama 

yang ceroboh dalam memutuskan Hukum suatu permasalahan. Yang juga 

perlu diketahui bersama bahwa Islam merupakan sebuah Agama yang sangat 

memperhatikan aspek-aspek sosial dan juga realistis. Islam juga 

mengajarkan bagaimana menghormati sebuah moment yang penting dan 

mensyari‟atkan suatu Hukum sesuai dengan waktu dan kondisi. Oleh karena 

itu, dalam memutuskan Hukum tentang permasalahan diatas, perlu diketahui 

terlebih dahulu pelaksanaan pembiayaan dengan cara hutang  yang 

menyebabkan terjadinya resepsi pernikahan tersebut. Penelitian ini 

mengkorelasikan paradigma yang dikembangkan oleh Hukum Islam dengan 

fakta-fakta yang berkembang dimasyarakat setempat. Dari pemaparan 

diatas, dihasilkan suatu judul, yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembiayaan Resepsi Pernikahan Dengan Cara Hutang Di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 

B. Penegasan Istilah 
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 Wawancara dengan Joko Supriyanto Penduduk Desa Sempu Pada Tanggal 16-08-2015 
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1. Pembiayaan Resepsi Pernikahan adalah pembiayaan yang dilaukan 

oleh seorang kepada yang memiliki hajatan, jika tidak dibiayai olehnya 

maka hajatan tersebut akan tidak terlaksana.  

2. Walimah adalah makanan yang disediakan di hari perkawinan. Bisa 

juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.  

C. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, 

dalam hal ini agar pembahasan ini menghasilkan pembahasan yang obyektif 

dan terarah, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Resepsi Pernikahan dengan cara 

hutang di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan Resepsi 

Pernikahan dengan cara hutang di Desa Sempu Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo? 

 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pembiayaan Resepsi Pernikahan 

dengan cara hutang di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo 

2. Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo malakukan Pembiayaan Resepsi 

Pernikahan dengan cara hutang? 

3. Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan 

Pembiayaan Resepsi Pernikahan dengan cara hutang di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel 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. 

b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman 

mengenai Hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan. 

 

2. Manfaat Praktis  

a) Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

yang berkepentingan untuk mamahami bagaimana pelaksanaan 
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pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel 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 disusun oleh Purnadi NIM : 2102032 Fakultas 

Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008 dengan 

judul “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Resepsi Pernikahan 

(Walimatul „urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” yang 

didalamnya membahas mengenai Pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah apa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan 

resepsi pernikahan (walimatul „urs) yang besar-besaran tersebut dan apa 

dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (walimatul „urs) 

tersebut. 

Kedua skripsi yang disusun oleh Fawari NIM 05350008 Fakultas 

Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam 

Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai 
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Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasing Sumatera Selatan” yang di dalamnya 

membahas walimah menurut adat yang dianut oleh masyarakat Rima Balai 

sangatlah penting sehingga untuk mengadakan walimah masyarakat 

mempunyai cara tersendiri diantaranya mengumpulkan sumbangan dalam 

hajatan walimah dengan mengunakan sistem lelang. Dalam hal ini 

membahas tentang analisis dan kedudukan sumbangan dengan cara lelang 

menurut Hukum Islam. 

Ketiga skripsi yang disusun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy NIM 

04210073 Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri  Malang 2008 dengan 

judul “Pandangan Masyarakat Terhdap Tradisi Perkawinan (Kasus di Pesisir 

Desa Kilensaari, Kec. Panarukan Kab. Situbondo)” yang di dalamnya 

membahas tentang bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan dan padangan 

masyarkat terhadap tradisi tersebut. Di dalam tradisi tersebut terdapat 

pembeda-bedaan tamu yang hadir begitu juga makanan yang di sajikan di 

dalam acara tersebut, pembedaan itu berdasarkan pada besar kecil 

sumabangan yang di berikan terhadap pemilik hajatan tersebut. Dalam 

tradisi ini sumbangan yang di berikan bukan shadaqah melainkan adalah 

hutang yang harus di bayar ketika sipemberi sumbangan mengadakan acara 

hajatan. Dalam tradisi ini menganjurkan untuk mencatakkan berapa 

sumbangan yang di berikan tamu terhadap pemilik hajatan sekaligus di 

umumkannya berapa jumlah sumbangan yang di berikan. Dengan rumusan 

bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pandangan Hukum Islam 

terhadap pelaksanaan sumbangan tersebut. 
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Berbeda dengan pembahasan-pemabahasan diatas yang membahas 

Hukum walimatul „urs dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

walimah dan dampak sosial, ekonomi bagi masyarak, dan di skripsi kedua 

membahas mengenai analisis Hukum Islam dan kedudukannya dalam 

Hukum Islam. Dan yang terakhir membahas tentang sumbangan yang di 

lakukan dengan cara harus mengembalikan sumbangan terhadap pemberi 

sumbangan ketika pemberi mengadakan hajatan dengan sumbangan yang 

sama. 

Dalam penelitian ini Penulis membahas tentang walimatul „urs dalam 

studi kasus yang tidak hanya membahas tentang Hukumnya saja, melainkan 

juga membahas pelaksanaan pembiayaan walimatul „urs (pesta perkawinan) 

dengan cara hutang dan analisis Hukum Islam terhadap pembiayaan 

tersebut. 

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.13 Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori 

                                                           
13

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

2001), 3. 
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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.14 

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti 

meneliti terkait dengan pelaksanaan pembiayaan resepsi pernikahan 

dengan cara hutang di Desa Sempu Kecamatan Ngebel 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.15 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. 

                                                           
14

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 64. 
15

 Ibid., 13. 
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3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah 

Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, di daerah ini 

Melaksanakan proses Pembiayaan Resepsi Pernikahan Dengan Cara 

Hutan sehingga lebih terfokus. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian 

adalah Kepada orang-orang yang terkait dalam kasus ini. 

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 data-data 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 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. 
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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.16 

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.17 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. 

                                                           
16

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

ALFABETA, 2010), 225. 
17

 Supardi, Metodologi Penelitian (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88. 
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Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain berbagai 

kegiatan yang di langsungkan dalam pelaksanaan pembiayaan 

resepsi pernikahan dengan cara hutang di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

b) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviener) yang  memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
18

 

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 

cara dalam pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang. 

c) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.19 
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 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186. 
19

 Ibid., 329. 
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Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik 

pengumpulan data yaitu dokumentasi resmi dan arsip-arsip dari 

kegiatan pelaksanaan pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara 

hutang di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

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 di informasikan kepada orang lain.20 

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.21 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 pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang, (b) 

menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 244. 
21

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175. 
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pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.22 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian 

ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa BAB yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang 

dipaparkan secara sistematis yaitu: 

BAB Pertama Pendahuan 

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 Kedua Kajian Teori Dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Berfungsi 

menjelaskan teori tentang pengertian resepsi pernikahan, dan pelaksanaan 

resepsi pernikahan . 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 pelaksanaan pembiayaan 

resepsi pernikahan dengan cara hutang di Desa Sempu Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo. 
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 Ibid., 177. 
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BAB Ketiga Penyajian Data Umum Dan Data Khusus 

Temuan penelitian, berfungsi menjelaskan hasil temuan di lapangan 

yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian yaitu tentang letak geografis, struktur demografis, 

keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial kebudayaan dan keadaan sosial 

ekonomi masyarakatdi Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo, data khusus merupakan deskripsi data tentang pelaksanaan 

pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

BAB Keempat Analisis   

Pembahasan, merupakan analisis data tentang pelaksanaan pembiayaan 

resepsi pernikahan dengan cara hutang di Desa Sempu Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo,kemudian  alasan masyarakat masih melakukan 

pembiayaan resepsi pernikahan dengan cara hutang, serta tinjauan hukum 

islam terhadap pembiayaan tersebut. 

BAB Kelima Penutup  

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 

TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL ‘URS 

A. Pengertian Pesta Pernikahan / Walimatul ‘Urs 

Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, 

sebagai peristiwa Hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, 

diselenggarakan pesta perkawinan atau walimah. 

Islam telah mensyari‟atkan kepada kita semua untuk mengumumkan 

sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan 

rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman 

tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu 

yang dihalalkan oleh Alla>h SWT kepada seorang mukmin. Perkawinan 

supaya di beritahukan kepada umum agar diketahui oleh orang banyak dan 

supaya mendorong yang belum kawin supaya berani kawin terutama untuk 

orang-orang yang suka hidup membujang,23 sebab dalam pernikahan 

dorongan nafsu birahi menjadi halal Hukumnya, dan dalam ikatan itu juga, 

akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang 

curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita. Hal yang 

mungkin terjadi jika tidak di ikat dengan tali pernikahan adalah bisa 

menyebarkan fitnah yang sangat besar. Itulah sebabnya Alla>h SWT 

memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau 

                                                           
23

 H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 61-62. 
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mengadakan suatu walimah, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada 

umatnya untuk mengumumkan acara walimatul „urs pada khalayak.24 

Ibnu Majah telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: 

 َْ ِللُ ْو  هَذ   اّلَك َح َو  ْضرِبُ ْو  َ َلْيِه : َ ْ  َ  ِاَ َ   ض َ ِ   اّلِ ّ ص  َ اَ 
 25( ب  م جه). بِ ْاُلْربَ اِ 

Dari „Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Umumkanlah 

pernikahan ini dan pukullah rebana”. [HR. Ibnu Majah] 

Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai 

pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik 

itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.26 

Ima>m Al Sya>fi’i dalam kitab al-Umm menyebutkan bahwa walimah 

adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, 

atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, 

maka dinamakan walimat.27 Dalam kitab al-Muhazzab walimah diartikan 

sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu 

perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan 

ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan 

ketika datang dari bepergian dan perjamuan karena tidak ada sebab.28 

Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-

                                                           
24

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Az Zawaajul Islaamil Mubakkir: Sa‟aadah, Terj. Iklilah 

Muzayyanah Djunaedi, “Hadiah Untuk Pengantin”, (Jakarta: Mustaqim, 2001), 302. 
25

 Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5, diterj A. Qadir Hassan dkk, 

(Surabaya: PT Bina Ilmu,1984), 2258. 
26

 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 745. 
27

 Al-Syafi‟i, Al-Umm, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, t.th), 476. 
28

 Al-Syairazi, Al-Muhazzab, (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, t,th), 476. 
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kebiasaan tersebut menjadi syari‟at Islam, diantaranya adalah pada waktu 

penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat 

pernikahan.29 Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna walimah 

kaitannya dengan„urs (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak 

kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari 

masing-masing daerah atau wilayah. 

Walimah  َ  َ ِْ  َ َْ  artinya al-jam‟u yaitu kumpul, sebab suami dan istri 

berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah 

 َ  َ ِْ  َ َْ  berasal dari bahasa arab  ُ ِ َ  َ. artinya makanan pengantin. Maksudnya 

adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa 

juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.30 

Walimatul „urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-„urs. Al-

walimah secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata  َ َ  َ ِْ  َ َْ , 

dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta,  jama‟-nya adalah  ُ ِ َ  َ. 

Sedangkan al-„urs secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu 

 ُ  ْ ُ jama‟-nya adalah  ٌ   َ َْ  yang dalam bahasa Indonesia berarti 

perkawinan atau makanan pesta.31 

Ibnu Atsir dalam Kitabnya An-Nihayah (Juz V/226), yaitu dikutip 

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa walimah adalah: 

                                                           
29

 Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jakarta: Anda Utama, 1993, 1286. 
30

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2010), 131. 
31

 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973), 507. 



26 

 

 

 32 الَّ  ُا  ّاِذي ُ ْ َلُ  ِ ْلَ   ْاُ ْرشِ 

Artinya: “yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan” 

Pengertian walimatul ‟urs secara terminologi adalah suatu pesta yang 

mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.33 

Walimatul „urs sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah” 

dalam Fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. 

Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang 

melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus 

disebut walimatul „urs, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang 

tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah 

resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua 

belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.34 

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara 

arti kata berarti jamuan yang khusu untuk perkaawinan tidak digunakan 

untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata 

walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapat 

kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih 

banyak.35 Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Islam 

adalah perbuatan hak, maka sangatlah layak jika disiarkan atau diumumkan 

                                                           
32

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani,  Op. Cit., 131.  
33

 Mochtar Effendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 

Cet. Ke-1, 2001), 400. 
34

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 

1996), 1917. 
35

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 

2006), 155.   
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melalui pesta perkawinan atau pun walimah, sebagai tanda syukur kepada 

Alla>h SWT.36 

Menurut Ima>m Al Sya>fi’i bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah 

(perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka 

untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut 

pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam 

sebuah pernikahan.37 Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-

walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah 

pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta 

perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya 

undangan.38 Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa 

walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan 

kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahandan kepemilikan, atau selain 

dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta 

pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Sya>fi’i.39 Al-

Syairazi dalam kitabnya al-Muhazzab menjelaskan bahwa walimah berlaku 

atas tiap-tiap makanan yang di hidangkan ketika ada peristiwa 

menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk 

pernikahan.40 Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian 

walimatul ‟urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu 

                                                           
36

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Op. Cit., 132.  
37

 Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul Ahyar, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th), 68. 
38

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, (Bandung: PT Al-

Ma‟arif, Cet. Ke-2, 1982), 148. 
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 Zakariya al-Anshari, Fathul Wahab, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th), 61. 
40
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aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima‟). Inti dari 

upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan 

yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga. 

B. Dasar Hukum Pesta Pernikahan/Walimatul ‘Urs 

Walimatul „urs merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang 

juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Jumhur ulama‟ 

sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu‟akkad. Hal 

itu berdasarkan hadist-hadist Rasulullah SAW.41 Hal ini dipahami dari sabda 

Nabi yang diriwayatkan oleh Anas ibn Ma>lik menurut penukilan yang 

muttafaq alaih: 

ِ  ْبِ  َ ْوٍف  َثَ َر ُصْفَرٍة  ْْ َ ْ   ََنِس ْبِ  َم ِاٍك  َّن  اّلِ ّ ص  ََأى َ َلى َ ْبِ   اّر
ّّ تَ َزّوْجُت  ْمَرأًَة َ َلى َوْزِن نَ َو ٍة ِمْ  : َم  هَذ ا  َ اَ :  َ َ  اَ   َ  َ ُسْوَا  ِه ِ 
 42(مسلم).  َوِْ ْ َو َاْو ِبَ  ةٍ .  َ َب َ َ   هُ َاكَ :  َ اَ . َ َه ٍ 

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-

kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini ?” . 

Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan 

mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah 

memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan 

(menyembelih) seekor kambing”. [HR. Muslim] 

َم   َوَْ َ  اّلِ ّ ص َ َلى َشْيٍء ِمْ  ِنَس اِِه َم   َوَْ َ َ َلى زَ ْ َلَ ، : َ ْ   ََنٍس  َ اَ 
 43( ْ  و  ابخ  ى و مسلم).  َوَْ َ ِبَ  ةٍ 
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43

 Nailul Authar, Op. Ci., 2242.   



29 

 

 

Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah 

atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas 

(pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah 

dengan (menyembelih) seekor kambing”. [HR. Ahmad, Bukhari dan 

Muslim]. 

َ ْ  بُ َرْ َ َة  َ َا َاّم  َخَلَ  َ ِلٌى  َ ِطَمَ   َ َا َ ُسْوُا  الِّٰه َصّلى  الُّٰه َ َلْيِه 
 44( و ه  ْ )َوَسّلَم  ِنُّه اَبُّ  اِْلُ ْرِس ِمْ  َواِْيَمٍ  

Artinya: “Dari Buraidah, ia berkata”, Ketika Ali melamar Fatimah, 

Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus 

ada walimahnya”. [H.R. Ahmad] 

ُّ ْ ِ  ِمْ  : َ ْ  َصِفّيَ  بِْلِت َشْيَبَ   َنّ َ    َ َاتْ   َوَْ َ  اّلِ ّ ص َ َلى بَ ْ ِض ِنَس اِِه ِِ
 45( ابخ  ى). َشِ ْ ٍ 

Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, “Nabi SAW mengadakan 

walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud 

gandum”. [HR. Bukhari] 

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak 

mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama‟ karena 

yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup, melanjutkan tradisi 

yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah 

masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan 

menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.46 Ada juga ulama‟ yang 

berpendapat bahwa mengadakan walimatul ‟urs adalah fardhu kifayah. Yang 

dimaksud adalah, apabila melaksanakan satu orang atau dua orang pada satu 

daerah, maka telah dianggap cukup.47 

                                                           
44

 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Op. Cit., 133. 
45

 Nailul Authar, Op. Cit., 2243.   
46

 Amir Syarifuddin,Op.Ci., 156. 
47

 Taqiyudin Abi Bakar,  Loc. Ci., 



30 

 

 

Dari beberapa hadist yang telah dikemukakan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk 

mengadakan walimah pada upacara pernikahan. Walimah itu boleh diadakan 

dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan 

membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata 

disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.48 

C. Waktu dan Masa Pelaksanaan Pesta Perkawinan 

1. Waktu Pelaksanaan Pesta Perkawinan 

Walimah atau pesta perkawinan dapat diadakan ketika akad 

nikah atau sesudahnya, ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal 

ini tergantung pada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari 

disebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara 

walimah sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.
49

 Syaikh 

Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib Rahimahullah mengatakan: “Para 

ulama‟ tidak memberikan ketentuan tentang waktu walimah. Menurut 

pendapat Al-Baghawi seperti yang dikutip oleh As-Subki, waktu 

penyelenggaraan walimah itu cukup luas, yakni dimulai selepas akad 

nikah. Sebaiknya walimah diselenggarakan setelah mempelai pria 

menggauli mempelai wanita. Soalnya Rasulullah SAW baru 

mengadakan walimah atas perkawinan beliau dengan istri-istri beliau 
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sesudah beliau menggauli mereka. Tetapi jika seseorang diundang 

menghadiri walimah yang diselenggarakan selepas akad nikah, ia 

wajib datang, walaupun hal itu menyalahi keutamaan. 

Walimah itu sebaiknya memang diselenggarakan sesudah 

mempelai pria menggauli mempelai wanita, berdasarkan hadist Anas 

bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa 

Sallam menikahi seorang wanita. Beliau mengutus aku mengundang 

beberapa orang sahabat untuk menghadiri jamuan makan. 

Dan juga berdasarkan hadist Abdurrahman bin „Auf. Setelah ia 

menikah, Nabi SAW menyuruhnya untuk mengadakan walimah, dan 

hal itu terjadi setelah ia memboyong istrinya.50 

Dalam kitab Fathul Barri disebutkan, para ulama‟ salaf berbeda 

pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat 

diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal 

tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan 

“Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan 

bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah di 

sunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki dan 

perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama‟ dari mereka 

berpendapat bahwa di sunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul 
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(bercampur). Dan yang dinukil dari praktik Rasulullah Shalallahu 

Alaihi Wasallam adalah setelah dukhul”.51 

2. Masa Pelaksanaan Pesta Perkawinan 

Masa pelaksanaan pesta perkawinan adalah lamanya mengadakan 

walimah. Berbeda dengan waktu pelaksanaan yaitu kapan 

dilaksanakannya walimah. Mengenai masa pelaksanaan walimah 

terdapat hadist Nabi SAW: 

َُُْ ٌ  َو  ِ َ ٌء . اَواِْيَمُ   َّوَا  َ ْوٍا َ  ٌ  ْ  .52َو  اثّ ِّ َمْ ُرْوٌف َو  اثّ ِاَث   

Artinya “Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dikenal 

dan pada hari ketiga sum‟ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya‟ 
”.[HR. Ahmad dan Ibnu Majah]. 

Hadist diatas mengandung dalil yang menujukkan disyari‟atkan 

walimah pada hari pertama, dan inilah salah satu pengangan orang-

orang, yang mengatakan walimah itu wajib sebagaimana yang telah 

dibicarakan sebelumnya. Walimah yang di selenggarakan hari kedu ini 

bukan makruh Hukumnya mengigat ia masih bisa dikenal, dan sesuatu 

yang bisa dikenal itu Hukumnya makruh apabila mungkar. Adapun 

yang Hukumnya makruh ialah kalau walimah tersebut diselengarakan 

pada hari ketiga. 

Mengenai hal diatas sesuai pendapat mayoritas ulama‟ yang 

mengatakan walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua 
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adalah sunnah, sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya‟ dan 

sum‟ah oleh karena itu perbuatannya menjadi haram, memenuhi 

undangannya pun menjadi haram juga. Menurut Ima>m Nawa>wi> 

mengatakan bahwa apa bila diadakan walimah tiga hari, maka 

pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib 

secara mutlak. Sekelompok ulama‟ yang lain mengatakan bahwa 

sesungguhnya tidak makruh pemenuhan ada hari yang ketiga itu bagi 

orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Ima>m Al-

Bukhari sependapat dengan kelompok ulama‟ ini, menurutnya tidak 

mengapa menjamu tamu walaupun tujuh hari.53 

Dari hadist dan pendapat ulama‟ diatas maka dapat dipahami 

masa pelaksanaan walimah sebaiknya dilakukan dua hari berturut-

turut, jika terpaksaa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat 

pamer karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang. 

D. Hukum Menghadiri Undangan Walimatul ‘urs 

1. Dasar Hukum Menghadiri Undangan 

Untuk menunjukan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan 

orang yang mengundang, maka orang yang di undang walimah wajib 

mendatangi. Dasar Hukum wajib mendatangi undangan walimah 

adalah hadist Nabi SAW sebagai berikut:54 
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َ  ْ َاْغِلَي ُء : َ ْ  َ ِ  ُهَر ْ َرَة  ض  َ اَ  ََ َشّر  الَّ  ِا طََ  ُا  ْاَواِْيَمِ  ُتْ َ ى 
َرُ   ْاُفَ َر ءُ  . َو َمْ   َْ  ُِِ   اّ ْ َوَة  َ َ ْ  َ َ ى  َه َو َ ُسْوَاهُ . َو تُ   ْ

 55( ْ  و  ابخ  ى و مسلم)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Seburuk-buruk makanan adalah 

makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-

orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barang 

siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka 

kepada Allah dan Rasul-Nya”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim”]. 

َ : َ ِ   ْبِ  ُ َمَر  َّن  اّلِ ّ ص  َ اَ  ََ َو . َ ِجْيبُ ْو  هِذِه  اّ ْ َوَة ِ َ   ُدِ ْيُ ْم 
َ   َو ُهَو . َ  َن  ْبُ  ُ َمَر  َْ ِتى  اّ ْ َوَة ِ   ْاُ ْرِس َو َغْ ِ  ْاُ ْرسِ  َو  َْ تِي ْ

 56( ْ  و  ابخ  ى و مسلم). َص ِامٌ 

Dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 

"Penuhilah undangan ini apabila kamu diundang kepadanya". Sedang 

Ibnu 'Umar selalu menghadiri undangan walimah dan lainnya dan ia 

(juga) pernah menghadirinya pada hal ia sedang berpuasa . [HR. 

Ahmad, Bukhari dan Muslim]. 

ََ طََ  ٍا :  َ َا َ ُسْوُا  ِه ص: َ ْ  َج ِبٍر  َ اَ  ِ َ   ُدِ َي َ َ  ُُ ْم ِ 
 57( ْ  و مسلم و  بو د ود ). َ ْلُيِ ْ   َِ ْن َش َء طَِ َم َو ِ ْن َش َء تَ َر َ 

Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah 

seorang diantara kamu diundang kewalimah, maka penuhilah, 

kemudian jika ia suka makanlah dan jika ia tidak suka tinggalkanlah”. 

[HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah berkata dalam 

hadistnya itu, “Padahal ia berpuasa”] 

َ : و    و     ِِ ََ  ْاَواِْيَمِ   َ ْلَيْ   ْ  و  ابخ  ى ). ِ َ   ُدِ َي َ َ  ُُ ْم ِ 
 58(و مسلم
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Dan dalam riwayat lain (dikatakan), “Apabila salah seorang diantara 

kamu diundang ke walimah, hendaklah ia menghadirinya”. [HR. 

Ahmad, Bukhari dan Muslim]. 

 َِ ْن َ  َن ُمْفِلًر   َ ْلَيْلَ ْم َو ِ ْن َ  َن َص ِاًم  : و  و ه  بو د ود و ز د
 59. َ ْلَي َ ْ 

Dan Abu Dawud juga meriwayatkan dan ia menambahkan, 

“Kemudian jika ia tidak berpuasa maka makanlah dan jika ia 

berpuasa maka tinggalkanlah”. 

Dalam riwayat lain disebutkan: 

َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم 
60 َ ْلُيِ ْ   َِ ْا َكاَا َصااًِ ا  َ ْلُيَ ِ  َوِإْا َكاَا ُ ْ ِ ًرا  َ ْلَيْ َ مْ 

 

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah 

bersabda, “Apabila salah seorang dari kamu diundang ke suatu 

walimah, maka hadirilah. Jika ia sedang berpuasa maka hendaklah ia 

mendoakan (kebaikan dan keberkahan), dan jika ia tidak berpuasa 

maka hendaklah ia makan makanan yang dihidangkan”. [H.R. 

Muslim] 

َمْ  ُدِ َي  َ َلْم  ُِْ   َ َ ْ  َ َ ى  َه :  َ َا َ ُسْوُا  ِه ص: و    و   
ًر . َو َ ُسْوَاهُ   بو ). َوَمْ  َدَخَل َ َلى َغْ ِ َدْ َوٍة َدَخَل َس  ِ ً  َو َخرََج ُمِلي ْ
 61(د ود

Dan dalam riwayat lain (dikatakan) : Rasulullah SAW bersabda, 

“Barangsiapa diundang kemudian tidak memenuhinya maka sungguh 

ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa 

menghadiri walimah tanpa diundang maka ia masuk laksana pencuri 

dan keluar sebagai orang yang merampok”. [HR. Abu Dawud]. 

ََّ ُ َز ٌ  َاَ ِبْلُت  ََجْبُت َوَاْو أُْهِ َي ِإ ََ ُ َر ٍ  ََ  62( و ه  ابخ  ى)َاْو ُدِ يُت ِإ

                                                           
59

 Ibid., 2246. 
60

 Ibid., 2248. 
61

 Ibid., 2246 
62

 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 134.  



36 

 

 

“Jika aku diundang untuk makan kulit kering, niscaya aku akan 

menghadirinya dan jika dihadiahkan kepadaku kulit kering, pasti aku 

pun akan menerimanya”. [H.R. Bukhari] 

Imam al-Baghawi menyebutkan, para ulama‟ berbeda pendapat 

mengenai kewajiban menghadiri undangan walimatul „urs (resepsi 

pernikahan). Sebagian merekan berpendapat bahwa menghadirinya 

merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama yang lainnya 

mewajibkannya sampai pada batas jika seseorang tidak menghadirinya 

tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa.63 

Menurut ulama‟ Madzab Hanafi, menghadiri walimah itu 

Hukumnya sunnah, karena seluruh hadits yang berbicara tentang 

undangan menghadiri walimah, menurut mereka bersifat anjuran saja, 

bukan perintah wajib.64 Sebagian ulama‟ Ibnu Abdul Barri. „Iyadh, dan 

Nawawi berpendapat Hukumnya wajib, sedangkan menurut Madzab 

Sya>fi’iyah  dan sebagian ulama‟ Madzab Hambali mengatakan bahwa 

menghadiri undangan walimah pengantin itu Hukumnya wajib kifayah 

atas para undangan,65 karena menghadiri undangan tersebut maksudnya 

adalah menghormati tuan rumah, menunjukkan rasa persaudaraan,66 

menunjukan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang 

mengundang, maka orang yang diundang wajib mendatanginya.67 Oleh 

karena itu, Hukumnya sama dengan menjawab salam seseorang di 

                                                           
63

 Ibid., 133. 
64

 Abdul Aziz Dahlan, Loc.Cit., 
65

 Bulughul Maram, Op.Cit., 68.  
66

 Abi Ishaq Asy-Syairazi, Op. Cit., 477. 
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tengah jalan.68 Akan tetapi menurut jumhur ulama‟ bahwa orang yang 

sudah diundang untuk menghadiri acara walimatul ‟urs adalah wajib 

Hukumnya untuk menghadirinya. 

Dzahir hadist tersebut telah dijadikan dalil oleh sebagian ulama‟ 

madzab  Sya>fi’i yah, bahwa memenuhi undangan walimah Hukumnya 

adalah wajib secara mutlak. Telah menduga Ibnu Hazm bahwa 

ungkapan tadi adalah perkataan jumhur Sahabat dan Tab‟in dimana di 

dalamnya tokoh yang membedakan antara walimatul ‟urs dengan 

walimah yang lainnya.69 Nawawi telah menukil kesepakatan atas 

wajibnya  memenuhi undangan walimatul ‟urs dan telah menjelaskan 

jumhur Sya>fi’iyah dan Hanabilah bahwa memenuhi undangan 

walimatul ‟urs adalah fardhu a‟in. Perkataan Sya>fi’i mengindikasikan 

wajibnya  memenuhi walimatul ‟urs, serta mengindikasikan tidak 

adanya rukhsah (keringanan) untuk perayaan selain walimatul ‟urs.70 

Menurut jumhur ulama‟, hadist-hadist tersebut diatas secara tegas 

menunjukkan bahwa setiap orang yang diundang untuk menghadiri 

sebuah walimatul ‟urs adalah wajib untuk menghadirinya71 

2. Syarat-syarat Wajib Menghadiri Pesta Perkawinan 

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi 

syarat sebagai berikut: 
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a) Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat. 

b) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, 

sedangkan orang miskin tidak. 

c) Undangannya tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi 

dan dihormati. 

d) Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah). 

e) Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal). 

f) Belum didahului oleh undangan yang lain. Kalau ada undangan 

yang lain, maka yang pertama harus didahulukan. 

Seperti hadist Nabi SAW: 

ِ  َ ِ  ْ ِحْمَ ِّي َ ْ  َ ُجٍل ِمْ  َ ْصَح ِب  ْْ َْيِ  ْبِ  َ ْبِ   اّر ُْ   ْ َ
ِ َ    ْجَ َمَ   اّ  ِ َي ِن  ََ ِجْ  : َ ُسْوِا  ِه ص َ ِ   اّلِ ّ ص  َ اَ 

َ  .  َ ْ َربَ ُ َم  بَ بً ،  َِ ّن  َ ْ َربَ ُ َم  بَ بً   َ ْ َربُ ُ َم  ِجَو  ً  ُُ  َِ َ   َسَبَ  َ َ ُ 
 72( ْ  و  بو د ود).  ََ ِجِ   ّاِذى َسَب َ 

Dari Humaid bin „Abdurrahman Al-Himyari, dari seorang laki-

laki shahabat Rasulullah SAW dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

“Apabila ada dua undangan yang bersamaan, maka penuhilah 

yang lebih dekat pintunya diantara keduanya itu, sebab yang lebih 

dekat pintunya itulah tetangga yang paling dekat. Lalu apabila 

salah satu diantara dua undangan itu datang lebih dahulu, maka 

penuhilah undangan yang datang lebih dahulu itu”.[HR. Ahmad 

dan Abu Dawud]. 

 

g) Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang 

menghalangi kehadirannya. 
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h) Yang diundang tidak ada udzur syarak.73 

Memerhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila walimah 

dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, 

hukumnya adalah makruh. 

Nabi Muhammad SAW. Bersabda: 

َ  ْ َاْغِلَي ُء : َ ْ  َ ِ  ُهَر ْ َرَة  ض  َ اَ  ََ َشّر  الَّ  ِا طََ  ُا  ْاَواِْيَمِ  ُتْ َ ى 
َرُ   ْاُفَ َر ءُ  . َو َمْ   َْ  ُِِ   اّ ْ َوَة  َ َ ْ  َ َ ى  َه َو َ ُسْوَاهُ . َو تُ   ْ

 74( ْ  و  ابخ  ى و مسلم)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Seburuk-buruk makanan adalah 

makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-

orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa 

yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada 

Allah dan Rasul-Nya”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]. 

3. Hal-hal yang Diperbolehkan Tidak Menghadiri Undangan Walimah 

Sedangkan menurut Ibnu Daqiqil „Aidi berpendapat yaitu: 

a) Jika hidangannya dihidangkan dari yang syubhat (diragukan 

halalnya) apalagi haram, maka tidak usah datang. 

b) Jika yang diundang hanya orang-orang kaya saja, maka tidak wajib 

datang. 

c) Ada orang yang berhalangan datang atau tidak patut sekedudukan 

dengannya. 

d) Ada yang diundang karena ditakuti bahayanya. 
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e) Ada yang diundang mengharapkan kedudukannya. 

f) Ada yang diundang karna mengharapkan bantuannya untuk hal 

terlarang.75 

Untuk itu terdapat hadist: 

 َ ْْ نَ ٰ ى َ ُسْوُا  الِّٰه َصّلى  الُّٰه َ َلْيِه َوَسّلَم َ ْ  ِإَج بَِ  طََ  ِا  ْاَف ِسِ 
 76(م     ث  مر ن ب   ح ْ)

Artinya: “Rasulullah SAW melarang menghadiri makanan orang-

orang fasik”.[Peristiwa Imran bin Hushain] 

ْ ُت َ ُسْوَا  ِه ص  َ ُ ْواُ : َ ْ  ُ َمَر  ض  َ اَ  َمْ  َ  َن  ُ ْؤِمُ  : َُِ
َ   ْ َ ْمرُ  . بِ ِه َو  ْايَ ْوِا ْ  ِخِر َ َ   َ ْ ُ ْ  َ َلى َم ِاَ ٍة  َُ  ُ  َ َلي ْ

( ْ )77 

Dari „Umar RA, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, „Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 

maka janganlah ia duduk pada hidangan yang diedarkan padanya 

khamr”. [HR. Ahmad]. 

Apabila ada udzur, misalkan saja bertempat tinggal jauh dari lokasi 

pelaksanan walimatul ‟urs sehingga menyulitkan untuk menghadirinya 

atau dalam keadaan sakit. Bahkan menurut jumhur ulama‟, orang yang 

berpuasapun diwajibkan untuk menghadirinya meskipun dia tidak ikut 

makan. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW : 
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َ ْ  أَِِ ُهَر ْ َرَة  َ َا  َ َا َ ُسوُا  اّلِه َصّلى  اّلُه َ َلْيِه َوَسّلَم ِإَ   ُدِ َي 
 78َأَ  ُُ ْم  َ ْلُيِ ْ   َِ ْن َ  َن َص ِاًم   َ ْلُيَ ِل َوِإْن َ  َن ُمْفِلًر   َ ْلَيْلَ مْ 

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, 

“Apabila salah seorang dari kamu diundang ke suatu walimah, maka 

hadirilah. Jika ia sedang berpuasa maka hendaklah ia mendoakan 

(kebaikan dan keberkahan), dan jika ia tidak berpuasa maka 

hendaklah ia makan makanan yang dihidangkan”.[ H.R.Ahmad, 

Muslim dan Abu Daud] 

 

E. Praktek Pesta Perkawinan/Walimatul ’Urs Menurut Hukum Islam 

Praktek walimatul ‟urs yang bersifat normatif bisa di pahami atau 

ditarik suatu pemahaman dari hadist-hadist Rasul baik yang bersifat qouly 

ataupun fi‟ly. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek walimatul 

‟urs secara kontekstual, karena merupakan hasil memformulasikan demi 

menghasilkan persepsi tentang praktek walimah yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW maupun parasahabat. Dalam Islam diajarkan untuk 

sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan 

walimatul ‟urs harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang 

yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan 

walimatul „urs dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan 

tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan 

menjual atau menggadaikan harta,79 tidak dibenarkan, karena yang 

terpenting adalah mengadakan pesta penikahan sebagai tanda rasa syukur 

kepada Allah SWT. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin 
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„Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam 

mengadakan sebuah walimatul‟urs menyembelih walaupun hanya seekor 

kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan 

makanan apa saja yang disanggupinya. Imam Taqiyudin dalam Kifayatul 

Ahyar menyebutkan bahwa sedikitnya walimatul ‟urs bagi orang yang 

mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW 

menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. 

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW: 

َم   َوَْ َ  اّلِ ّ ص َ َلى َشْيٍء ِمْ  ِنَس اِِه َم   َوَْ َ َ َلى زَ ْ َلَ ، : َ ْ   ََنٍس  َ اَ 
 80( ْ  و  ابخ  ى و مسلم).  َوَْ َ ِبَ  ةٍ 

Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah 

atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas 

(pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah 

dengan (menyembelih) seekor kambing”. [HR. Ahmad, Bukhari dan 

Muslim]. 

 

Dan dengan apapun seseorang itu melakukan walimatul ‟urs sudah 

dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan walimatul ‟urs 

untuk Shafiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.81 Hal ini sesuai 

dengan hadist Nabi SAW: 

ُّ ْ ِ  : َ ْ  َصِفّيَ  بِْلِت َشْيَبَ   َنّ َ    َ َاتْ   َوَْ َ  اّلِ ّ ص َ َلى بَ ْ ِض ِنَس اِِه ِِ
 82( ابخ  ى ).ِمْ  َشِ ْ ٍ 
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Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, “Nabi SAW mengadakan 

walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud 

gandum”. [HR. Bukhari]. 

َ ْ   ََنٍس ِ  ِ ّ ِ  َصِفّيَ   َّن  اّلِ ّ ص َجَ َل َواِْيَم َ َ    اّ ْمَر َو ْ اَِ َط َو 
 83( ْ  و مسلم).  اّسْم َ 

Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW 

mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju dan samin.[HR. 

Ahmad dan Muslim]. 

Sesuai dengan hadist diatas, walimatul „urs yang dilaksanakan oleh 

Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai 

macam jenis makanan, dengan kata lain, menurut hadist diatas, standarisasi 

biaya dalam sebuah perayaan walimatul „urs adalah dengan tidak melebihi 

seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan 

seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-

batas kemaslahatan. 

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan yang menyimpang dengan 

ajaran Islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara 

berlebih-lebihan, bermegah-megahan, serta memaksakan diri dengan 

berhutang kepada orang lain dan saling membangga-banggakan diri 

dengannya. 

Bentuk penyimpangan adalah:  

1. Tradisi ini bukan tradisi umat Islam bahkan tradisi ini di ambil dari 

umat Nasrani pada tata cara prnikahan mereka. Dan merupakan hal 
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yang telah maklum bahwa tidak di perkenankan menyerupai orang-

orag kafir berdasarkan sabda Nabi SAW:  

“Barang siapa menyerupai suati kaum, maka ia termasuk dariny” 
[H.R. Abu Daud] 

2. Mubazir dan sikap berlebih-lebihan dalam menyiapkan tradisi ini jelas 

bertentangan dengan ajaran Islam.
84

 

Dalam pelaksanaan walimatul ‟urs tidak dibenerkan membeda-

bedakan undangan apa lagi hanya mengundang orang-orang kaya saja dan 

tidak mengundang orang-orang miskin. Sesuai denga hadist Rasulullah 

SAW: 

َ  ْ َاْغِلَي ُء َو : َ ْ  َ ِ  ُهَر ْ َرَة  ض  َ اَ  ََ َشّر  الَّ  ِا طََ  ُا  ْاَواِْيَمِ  ُتْ َ ى 
َرُ   ْاُفَ َر ءُ   ْ  و ). َو َمْ   َْ  ُِِ   اّ ْ َوَة  َ َ ْ  َ َ ى  َه َو َ ُسْوَاهُ . تُ   ْ

 85( ابخ  ى و مسلم

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Seburuk-buruk makanan adalah 

makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang 

yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak 

memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-

Nya”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]. 

Sesuai dengan hadits di atas, bahwa undangan tidak boleh dikhususkan 

terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak 

diundang. Orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai 

melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebagian 

diantara mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian yang lain yang tidak 
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diundang. Sehingga yang harus diutamakan yang harus diundang adalah 

orang-orang yang shaleh, apakah mereka fakir ataupun kaya.86 

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara walimatul ‟urs, Islam 

membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan 

hiburan dan nyanyian yang mudah dalam pernikahan. Yang dimaksud 

dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang 

sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral. 

Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati 

dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam 

memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau 

menggiring pendengarnya berbuat dosa, tidaklah mengapa bila nyanyian itu 

di iringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bakan itu 

dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan 

perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.
87

 Tidak apa-apa Hukumnya jika 

dalam sebuah walimatul ‟urs menyanyikan lagu-lagu yang terpuji dan 

memberikan semangat kepada kedua mempelai untuk menikah. Syaratnya 

adalah bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-benar bersih dari 

unsur “jorok” (pornografi). Yang seperti ini Hukumnya malah diajurkan 

                                                           
86

 Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, Rahasia Pernikahan Yang Bahagia , Cet. Ke-2, (Jakarta 

Selatan: Pustaka Azzam, 1998), 79. 
87

 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era 

Intermedia, 2000), 427. 



46 

 

 

untuk dilantunkan.88 Ada beberapa hadist yang mendasari kebolehan hal 

tersebut: 

 َْ ِللُ ْو  هَذ   اّلَك َح َو  ْضرِبُ ْو  َ َلْيِه : َ ْ  َ  ِاَ َ   ض َ ِ   اّلِ ّ ص  َ اَ 
 89( ب  م جه). بِ ْاُلْربَ اِ 

Dari „Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Umumkanlah 

pernikahan ini dan pukullah rebana”. [HR. Ibnu Majah]. 

َ ْ َحَ ِا َو :  َ َا َ ُسْوُا  ِه ص: َ ْ  ُ َّمِ  ْبِ  َ  ِطٍ   َ اَ  ْْ َ ْ ُل َم  بَ 
 90( ب  م جه). ْ َحَر ِا  اّ ّف َو  اّ ْوُت ِ   اّلَك حِ 

Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 

“Pemisah antara yang halal dan yang haram yaitu rebana dan bunyi-

bunyian dalam acara walimah‟. [HR. Ibnu Majah] 

Hal ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW: 

Walimatul ‟urs pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan 

tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain 

adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram 

selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk 

mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan walimatul ‟urs selama 

dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan 

syari‟at. 

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-

hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah 
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SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman 

mereka pun sudah mampu melaksanakan walimatul ‟urs dengan segala 

kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. 

Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan 

bagi kemaslahatan masyarakat.91 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-A‟raaf ayat: 31: 

                  92 

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebihlebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihlebihan” [QS Al-

A‟raaf: 31] 

Dalam walimatul ‟urs sendiri, disunnahkan bagi para dermawan agar 

ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur‟an, Allah 

menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32: 

                    93 

Artinya: “Dan nikahkanlah ornag yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang 
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perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan 

karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui‟. 
[QS An-Nur: 32] 

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali 

nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam 

memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.94 

Hal ini juga sesuai dengan hadist Nabi: 

ِِ ِبَ ِفّيَ  : و    و     ِ  ْ َلَ  َثَ َث اََي ٍا  َ ْب
َ
َ َخْيبَ َر َو  ْم ْْ  َّن  اّلِ ّ ص  َ َ َا بَ 

َ   ِمْ  ُخْبٍز َو َا حٍَْم َو َم  َ  َن  ََ َواِْيَمِ ِه َم  َ  َن ِ ي ْ  ِ َ ْْ ُْسِلِم
َ َ َ ْوُت  ْم

َ    اّ ْمَر َو ْ اَِ َط َو  اّسْم َ  َ   ِ اّ  َْن  ََمَر بِْ اَْنلَ ِ   َ ُبِسَلْت  َ َْاَ ى َ َلي ْ . ِ ي ْ
ْسِلُمْونَ 

ُ
ُلُها  َ َ  ُاْو :  َ َ  َا  ْم ِي ْ َ  َْو َم  َمَلَكْت ََ ْْ ُْؤِمِل

ِ ْن : ِ ْ َ ى  ُّمَ  ِت  ْم
 َ ْْ ُْؤِمِل

ّ  َمَلَكْت . َ َ بَ َ   َ ِ َي ِ ْ َ ى  ُّمَ  ِت  ْم َ   َ ِ َي ِِ ََُْ ب ْ َو ِ ْن  َْ 
ُلُه  َ َلّم   ْ َ ََل َوطَّ  َخْلَفُه َو َمّ  ْ ِحَ  بَ  ِي ْ  95(و مسلم). ََ

Dan dalam riwayat lain (dikatakan) : Bahwasanya Nabi SAW pernah 

singgah diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau 

mengadakan pesta pernikahan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang 

kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya, yang dalam walimah itu 

hanya ada roti tanpa daging dan di situ beliau hanya menyuruh 

dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya kurma, keju dan 

samin. Lalu kaum muslimin pada bertanya, “(Ini upacaranya) salah 

seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya ?”. 
Lalu mereka menjawab, “Jika Nabi SAW mentabirinya maka ia adalah 

seorang umul mukminin dan jika tidak mentabirinya maka ia adalah hamba 

yang beliau miliki”. Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar, beliau 

melangkah ke belakang dan menarik tabir . [H.R. Muslim]. 

Pada keterangan hadist diatas, terlihat jelas partisipasi para dermawan 

dalam pelaksanaan walimatul „urs. Ada yang membawa keju, ada yang 
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membawa kurma, ada yang membawa mentega samin, semuanya diserahkan 

demi terselenggaranya sebuah walimatul „urs, disamping meringankan 

beban tuan rumah. Yang demikian itu seharusnya dipertahankan oleh setiap 

muslimin, agar rasa persaudaraan dan bentuk tolong-menolong dalam 

kebaikan dapat terlestari dan terjaga. 

F. Hikmah Dari Syariat Pesta Perkawinan 

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimatul „urs ini adalah 

dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah 

terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di 

kemudian hari. Ulama‟ Malikiyah dalam tujuan untuk memeberi tahukan 

terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan 

dua orang saksi dalam akad perkawinan.96 

Di adakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa 

keuntungan (hikmah); antara lain sebagai berikut: 

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT. 

2. Tanda penyerahan anak gadis dari kepada suami dari kedua orang 

tuanya. 

3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah. 

4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri. 

5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. 
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6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah 

resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap 

perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. 

Di samping itu dengan adanya walimatul urs kita dapat melaksanakan 

perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk 

melaksanakan “Walimatul Urs” walaupun hanya dengan menyembelih 

seekor kambing.97 
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BAB III 

PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL 

‘URS) DENGAN CARA HUTANG DI DESA SEMPU 

KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO  

A. Gambaran Umum Desa Sempu 

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Desa Sempu, maka di bawah 

iniakan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo di mana penulis mengadakan 

penelitiantentang pembiayaan resepsi pernikahan (walimatul ‟urs) dengan 

cara hutang. 

1. Letak Geografis 

Desa Sempu merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang 

tergabung dalam wilayah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

Desa Sempu ini mempunyai garis batas wilayah yaitu : 

a) Sebelah Utara  : Desa Tileng Kec. Dagangan Kab. Madiun 

b) Sebelah Selatan : Desa Ngerogong Kec. Ngebel  

c) Sebelah Barat  : Desa Suluk Kec. Dolopo Kab. Madiun 

d) Sebelah Timur  : Desa Ngebel Kec. Ngebel 

Adapun luas wilayah Desa Sempu adalah 385,69 Ha, dengan 

perincian 201,33 Ha untuk tanah persawahan, kemudian 184,36 Ha 
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untuk bangunan dan hal sekitar seperti : pemukiman dan pekarangan 

penduduk, jalan, pemakaman dan lain-lain. 

Desa ini terdiri dari 4 Dusun,  8 RW dan 32 RT dengan jumlah 

Aparat Desa (Kades dan Perangkat) 14 orang, jumlah Guru SMA 2 

orang, jumlah guru SD  9 orang. 

Wilayah Desa Sempu termasuk wilayah dataran tinggi. Hal ini 

dapat diketahui dari ketinggian tanah yang hanya 868 M di atas 

permukaan air laut dengan bentuk desa keseluruhannya adalah 

pergunungan. Hal ini dikarenakan Desa Sempu terletak di 

pergunungan. Mengenai iklim Desa Sempu terdiri dari iklim tropis 

dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau 

seperti daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya. Orbitasi (jarak 

dari pusat pemerintahan): 

a) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 7 km 

b) Jarak dari Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II : 38 Km 

c) Jarak dari Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I : 240 Km 

d) Jarak dari Ibu Kota Negara : 735 Km 

2. Struktur Demografis 

Berdasarkan data kependudukan Desa Sempu, jumlah penduduk 

secara keseluruhan pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 1597 jiwa 

dengan 514 sebagai kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut 
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apabila diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai 

berikut : 

a) Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

Dari data yang didapat penulis dari lapangan, jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan masyarakat Desa Sempu seimbang. Tidak 

ada keterpautan yang terlalu mencolok diantara keduanya. Hal ini 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel. 1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

NO Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1 Laki-Laki 802 orang 

2 Perempuan 795 orang 

 Jumlah 1597 orang 

Sumber: Monografi Desa Sempu Tahun 2015 

Dari data jumlah penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan 

Indonesia. Tidak ada warga negara keturunan asing yang tinggal di 

Desa Sempu. 
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b) Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia 

Masyarakat Desa Sempu sebagian besar sudah memasuki lanjut 

usia yaitu berumur 56 tahun keatas. Akan tetapi mereka masih aktif 

bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 

Tabel. 2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Usia 

No Usia Jumlah Penduduk 

1 0-5 tahun 163 orang 

2 6-16 tahun 322 orang 

3 17-25 tahun 380 orang 

4 26-55 tahun 372 orang 

5 56 tahun keatas 360 orang 

 Jumlah 1597 orang 

Sumber: Monografi Desa Sempu Tahun 2015 

c) Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sempu adalah 

sebagai petani. Meskipun ada yang bekerja sebagai peternak ataupun 

pedagang, akan tetapi jika tidak dalam musim bercocok tanam, 

mereka ikut bekerja sebagai petani. 
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Tabel. 3 Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah penduduk 

1 Pertanian/Perkebunan  677 orang 

2 Peternakan 393 orang 

3 Buruh Bangunan 43 orang 

4 Jasa/Pedagang  36 orang 

5 Sopir  13 orang 

6 PNS  7 orang 

7 Pensiunan  2 orang 

8 Lain-Lain  17 orang 

 Jumlah  1188 orang 

Sumber: Monografi Desa Sempu Tahun 2015 

d) Klasifikasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

masyarakat 

Penduduk Desa Sempu tingkat pendidikan yang paling dominan 

adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 566 jiwa dari 

keseluruhan jumlah penduduk. 
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Hanya sebagian kecil saja yang meneruskan sekolah kejenjang 

yang lebih tinggi. Bahkan masih banyak masyarakat yang buta huruf. 

Untuk lebih mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Sempu 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel. 4 Kalsifikasi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Masyarakat Jumlah penduduk 

1 Belum sekolah 386 orang 

2 Belum Tamat SD  111 orang 

3 Tidak Tamat SD 14 orang 

4 Tamat SD / Sederajat  566 orang 

5 Tamat SLTP / Sederajat 375 orang 

6 Tamat SLTA / Sederajat  119 orang 

7 Tamat Perguruan Tinggi 16 orang 

8 Buta huruf 10 orang 

 Jumlah 1597 orang 

Sumber: Monografi Desa Sempu Tahun 2015 
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3. Keadaan Sosial Keagamaan Dan Sosial Kebudayaan 

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Sempu 100% beragama 

Islam. Akan tetapi banyak masyarakat Desa Sempu yang belum tahu 

benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih 

diadakannya tradisi-tradisi jawa dalam kehidupan bermasyarakatnya. 

Mereka masih percaya dengan mitos-mitos yang beredar di daerah 

tersebut. Yang paling menonjol disini adalah masih didakannya acara 

sedekah bumi, dan hal-hal yang menyangkut tentang pernikahan, 

kematian dan kelahiran. Pada pelaksanaan upacara-upacara tersebut 

pasti selalu tersedia makanan atau kenduri. Hanya saja, pada saat 

sekarang ini, pelaksanaan upacara-upacara tersebut sudah disisipi 

dengan hal-hal yang bersifat Islami, yaitu pada waktu upacara selalu 

dilakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qura>n dan diakhiri dengan 

pembacaan do'a oleh kyai. Dengan adanya perpaduan antara adat 

istiadat dengan ajaran Islam ini, maka adat istiadat masyarakat masih 

tetap terpelihara dan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat. 

Dan demi untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia, di 

Desa Sempu telah menyediakan sarana dan prasarana dalam beberapa 

bidang diantaranya: 

a) Sarana dalam bidang pendidikan, tersedia : 

1) Sebuah lembaga taman kanak-kanak (TK) dengan jumlah 

guru 2 orang dan jumlah keseluruhan siswanya 69 anak. 
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2) Satu buah Sekolah Dasar, dengan 9 orang guru yang dan 

jumlah keseluruhan siswanya sebanyak 79 murid. 

b) Sarana dalam bidang keagamaan, terdapat : 

1) Empat buah Masjid 

2) Sembilan buah mushola 

Meskipun di Desa Sempu terdapat banyak mushola, akan 

tetapi kurang diadakannya acara yang berkaitan dengan 

keagamaan, seperti pengajian, tahlilan dan lain sebagainya. Hal 

ini tidak lain disebabkan pekerjaan dari warga Desa Sempu 

sendiri yang mayoritas petani/perkerbunan. Mereka tidak 

mungkin bisa rutin mengadakan acara pengajian dan lainnya 

karena waktu mereka banyak digunakan untuk istirahat karena 

aktifitas sehari-hari yang menguras tenagga mereka. 

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar 

pekerjaan masyarakat Desa Sempu adalah petanian/ perkebunan. 

Walaupun banyak diantara penduduk yangbermata pencaharian bukan 

petanian/perkebunan, tetapi mereka bisa juga disebut sebagai petani/ 

pekebun. Hal ini dikarenakan bahwa hampir setiap keluarga memiliki 

kebun sendiri, artinya bahwa perkerjaannya hanyadijadikan sebagai 

pekerjaan sambilan saja. Dalam peternak, tidak semua peternak 

memiliki usaha pribadi. Ada sebagian masyarakat yang mengandalkan 
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kehidupannya hanya sebagai buruh peternak karena tidak memliki 

usaha sendiri untuk dikerjakan. Pekerjaan sebagai peternak ini 

merupakan mata pencaharian kedua terbesar setelah pertanian/ 

perkebunan.98 

B. PENYAJIAN DATA KHUSUS 

1. Tradisi  pernikahan (Walimatul’Urs’) di Desa Sempu 

Dalam prosesi pernikahan, banyak orang yang melaksanakan 

pernikahan melalui adat kebudayaan setempat, sebagaimana yang terjadi di 

Desa Sempu Kecamatan Ngebel. Keragaman budaya inilah yang akan 

mempengaruhi corak pemikiran kesakralan penikahan tersebut, dimana 

setiap daerah memiliki tata cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan 

pernikahan. Di Desa Sempu ada cara tersendiri dalam melaksanakan 

kegiatan sebelum acara walimahan seperti, penentuan hari oleh sesepuh 

Desa atau perjonggo  (getetan dino), tiga hari sebelum acara walimahan 

dilakukan pemberitahuan kepada pejabat Desa (acara nonjok), diikuti 

dengan acara becekan satu hari sebelum resepsi pernikahan yang diakhiri 

dengan acara resepsi pernikahan dengan menghadirkan seluruh undangan. 

Setelah acara walimatul „urs selesai, kegiatan walimatul „urs juga akan 

dilaksanakan di pihak laki-laki yang disebut dengan istilah sepasaran. 

pelaksanaan walimatul „urs di Desa Sempu dilaksanakan dengan meriah, hal 

ini terlihat dengan adanya hiburan campursari dari luar daerah, selain itu 

juga menyediakan makanan rendang, bakso, es buah bagi tamu yang hadir. 
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Adapun keteragan lebih lanjut tentang prosesi pernikahan yang terjadi 

di Desa Sempu Kecamatan Ngebel, peneliti akan melakukan wawancara 

dengan informan yang bersangkutan sebagaimana yang akan peneliti 

paparkan berikut ini: 

2. Profil Informan 

a) MARGONO99 

Suatu upacara yang dilakukan setelah dilaksanakan  ijab, 

dimana bertujuan untuk mengumumkan kepada orang banyak, 

bahwasannya kedua mempelai telah menjadi pasangan suami istri 

secara sah. Untuk melakukan pembiayaan resepsi pernikahan yang 

dilakukan dengan meminjam uang atau barang –barang kebutuhan 

pokok (sembako) dalam acara walimatul‟urs. Karena dalam 

perayaan pesta pernikahn mengunakan biaya yang sangat besar, 

sehingga memaksa saya untuk meminjam uang atau barang 

kebutahan pokok. Hal ini disebakan karena dana yang kami 

sediakan tidak cukup untuk keperluan acara walimatul‟urs. Saya 

mendatangi toko penjual barang-barang sembako, setelah itu kami 

mengadakan kesepakatan harga barang yang akan saya beli dengan 

cara berhutang terlebih dahulu, setelah itu kami membuat 

kesepakatan kapan pembayaran yang akan saya lakukan. Tidak ada 

perjanjian secara tertulis, kami hanya saling mempercayai. Karena 
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momen ini hanya  satu kali dalam seumur hidup untuk kedua 

pasangan, kami mengadakan pesta pernikahan yang meriah, dalam 

hal ini saya mengadakan hiburan campursari dari luar daerah, 

selain itu saya juga menyediakan makanan bakso, rendang, dan 

minumannya es buah bagi tamu yang hadir, kegiatan ini 

merupakan momen berkumpulnya keluarga besar. Karena momen 

seperti ini hanya satu kali terjadi. Meskipun kami mengadakannya 

denganhutang terlebih dahulu. 

b) HARDI100 

Perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Alla>h atas telah 

terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan 

untuk seluruh tamu yang hadir, sekaligus mengumumkannya kedua 

mempelai telah menikah. Hutang yang digunakan untuk 

pembiayaan resepsi pernikahan baik itu berupa uang atau 

perlengkapan dalam acara walimatul „urs. Karena minimnya dana 

yang kami (menyebutkan keluarga) punya mengharuskan saya 

berhutang untuk mengadakan pesta pernikahan, karena acara ini 

dilakukan hanya satu kali dalam seumur hidup bagi putri kami. 

Hutang yang dilakukan adalah dengan cara memberi tahu kepada 

pemilik toko penjual sembako, bahwasannya kami ingin membeli 

barang-barang keperluan pesta pernikah dengan cara hutang 

terlebih dahulu, dan akan membayarnya setelah acara pesta 
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pernikahan selesai.  Saya sendiri sebenarnya ingin mengadakan 

walimatul „urs yang sederhana, tetapi keadaan masyarakat disinilah 

yang menghruskan mebuat acara semeriah mungkin, karena apa, 

jika kita mengundang sebagian masyarakat sekitar lalu kita 

membedakan undangannya maka masyarakat tersebut akan menilai 

bahwasanya saya membeda-bedakan diantara mereka. Terjadilah 

kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak di undang. 

Sehingga terjadilah hubungan yang tidak baik antara kita. 

c) KARNI101 

Menyandingkan kedua mempelai dan kedua orang tua 

masing-masing dalam suatu pesta pernikahan, agar di ketahui oleh 

orang banyak, dengan menampilkan tradisi-tradisi yang sejak dulu 

selalu diadakan dalam pesta pernikahan. Segala sesuatu kebutuhan 

dalam acara resepsi pernikahan dilakukan dengan cara hutang. 

Angaran yang tidak memadai untuk melaksanakan resepsi 

pernikahan memaksa kami untuk melakukan hutang sebagian dari 

keperluan acara tersebut,  untuk mengadakan acara walimatul‟urs 

yang meriah. Proses dalam hutang tersebut adalah bahwa kami 

pemilik hajatan langsung menjumpai pemilik toko dengan 

menyapaikan keinginan untuk membeli barang-barang keperluan 

walimah dengan cara berhutang. Setelah kesepakatan yang terjadi 

mengenai harga barang yang ditawarkan dan kesepakatan tentang 
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waktu kapan pembayaran hutang. Setelah itu barulah barang-

barang yang akan di jual belikan dapat di bawa pulang. Bukannya 

tidak ingin mengadakan walimatul‟urs seperti cara Rasul, jika kita 

mengadakan pesta pernikahan sudah jelas tamu yang akan di 

undang jumlahnya banyak, kalau saja kita memotong seekor 

kambing saja apa bisa memenuhi kebutuhan undangan, hal seperti 

ini akan menjadi pembicaraan masyarakat setempat, toh kalau pun 

undangannya dipersedikit, maka bagai mana tanggapan tetangga 

sekitar yang tidak diundang dalam acara tersebut hal seperti ini 

juga memjadi pembicaraan masyarakat disini mau tidak mau ya 

harus mengadakan yang besar-besar. 

d) SUNARTO102 

Wujud syukur kita terhadap Allah SWT atas telah 

dilaksanakannya pernikahan putra-putri kami, agar pernikahan 

tersebut diketahui oleh masyarakat. Cara pembiayaan yang 

dilakukan dengan berhutang terlebih dahulu untuk memenuhi 

kebutuhan acara walimatul‟urs. Karena faktor ekonomi yang 

mengharuskan saya berhutang terlebih dahulu untuk membiayai 

acara tersebut, karena hal seperti ini sudah biasa dilakukan disini. 

Kami membeli barang kebutuhan acara walimatul‟urs dengan cara 

hutang terlebih dahulu dan akan membayarnya setelah acara selesai 

walimatul‟urs selesai beberapa hari. Hutang yang dilakukan disini 
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dengan saling mempercayai satu sama lain antar penjual dan 

pembeli. Tidak ada perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara 

penjual dan pembeli. Sangat sulit untuk mengadakan acara 

walimatul‟urs dengan sederhana di Desa ini, mereka akan menilai 

kami sebagai tuan rumah, kok menikahkan anaknya tidak 

maudimeriahkan padahal momen seperti ini hanya satu kali seumur 

hidup bagi anaknya. Jikapun kami mengadakan dengan sederhana 

maka ada sebagian masyarakat yang tidak dapat diundang mereka 

akan merasa di kucilkan, mengangap tuan rumah membeda-

bedakan undangan. Hal seperti ini berdampak pada hubungan 

sosial mereka dan kita sebagai tuan rumah. 

e) SYAMSUDIN103 

Upacara yang dilakukan setelah akad nikah, sebagai bentuk 

rasa syukur dan memohon do‟a restu dari masyarakat yang hadir 

agar pasangan tersebut menjadi keluarga yang bahagi. Barang-

barang yang dibeli dengan cara hutang kepada pemilik toko atau 

penjual sesuai kesapakatan yang dilakukan. Karena kebutuhan 

yang sangat besar dalm acara tersebut membuat saya melakukan 

hal ini, dengan minimnya dana yang kami punya. Karena dengan 

cara ini lebih mudah dilakukan dari pada kita harus meminjam 

uang dengan cara mengadaikan barang-barang berharga atau surat-

surat berharga lain. Pelaksanaannya seperti biasa kalau orang-
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orang berhutang tidak ada yang istimewa dalam hal ini, kami 

membeli barang keperluan waliamtul‟urs dengan cara hutang, 

setelah kesepakatan yang terjadi mengenai harga dan kapan 

pembayaran dilakukan, barulah barang-barang dapat diambil atau 

pengambilan ketika mendekati acara walimatul‟urs. Kami sebagai 

tuan rumah menginginkan anak kami diadakan acara yang meriah 

meskipun kami mengalami kesulitan dalam urusan dana, kami 

akan bersaha mencaari bantuan untuk membuatkan acara yang 

walimatul‟ur dengan meriah karena momen ini hanya satukali 

seumur hidup bagi pasangan pengantin. 

3. Pelaku Pemberi Hutang 

a) TUKIRAN104 

Hutang yang dilakukan adalah dengan cara pemilik hajatan 

mengajukan permohon untuk berhutang kepada kami secara 

langsung tanpa perantara dengan alasan sebagai keperluan dalam 

acara walimatul‟urs. Si pewalimah membeli barang-barang 

keperluan  walimah dengan cara hutang.   Barang-barang yang 

mereka hutang adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti 

beras, minyak, gula, telur, bahan bumbu-bumbu  dan lain sebagai 

yang diangap perlu dalam walimatul‟urs.   Perjanjian yang 

dilakukan hanya secara lisan karena kami saling mempercayai satu 

sama lain. Sehingga tidak ada keraguan untuk memberi hutang. 
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Mereka yang berhutang akan membayar setelah acara walimah 

selesai, karena mereka akan membayarnya dengan uang hasil 

becekan, atau uang hasil amplop dari para tamu yang hadir. Karena 

barang-barang yang mereka pijam adalah barang-barang dagangan 

yang dapat kita pahami barang-barang tersebut harus diputar agar 

tidak terjadi kerugian pada kami selaku pemilik toko. Meraka 

selalu membayar sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama. 

Jika pun ada diantara mereka yang tidak bisa membayar tepat 

waktu dikarenakan tidak memiliki uang maka mereka akan 

mengadaikan harta benda mereka atau surat-surat berharga lainnya. 

b) SUNARTO105 

Proses dalam hutang tersebut adalah bahwa sipemilik hajatan 

langsung menjupai saya dengan menyapaikan keinginannya untuk 

berhutang barang-barang keperluan walimah. Biasanya barang-

barang yang merka hutang adalah barang-barang pokok seperti, 

beras, gula, minyak, mie, kentang, tempe , bumbu-bumbu masak 

dan lain-lain. Kami tidak mengadakan perjanjian secara tertulis 

melaikan hanya membuat perjanjian dengan secara lisan yang 

bersisikan kesepakatan pengembalian barang-barang  yang telah 

dibeli dengan  harga yang telah disepakti. Pengembali hutang 

setelah acara walimatul‟urs selesai biasanya paling lama satu 

minggu setelah acara selesai. Akan memberikan kelongaran waktu, 
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bisanya satu minggu, tetapi kebanyakan dari mereka bisa 

membayar tepat waktu jika tidak mereka akan mengadaikan barang 

–barang mereka. 

4. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Resepsi Pernikahan 

Dengan Cara Hutang 

a) Faktor Ekonomi 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian 

besar pekerjaan masyarakat Desa Sempu adalah petanian/ 

perkebunan. Walaupun banyak diantara penduduk yang bermata 

pencaharian bukan petanian/perkebunan, tetapi mereka bisa juga 

disebut sebagai petanian/perkebunan. Hal ini dikarenakan bahwa 

hampir setiap keluarga di Desa ini memiliki lahan pertanian atau 

kebun sendiri, artinya bahwa perkerjaannya hanya di jadikan 

sebagai pekerjaan sambilan saja. Dalam peternak, tidak semua 

peternak memiliki usaha pribadi. Sebagian besar masyarakat di 

Desa ini  yang mengandalkan kehidupannya hanya sebagai buruh 

tani, buruh kebun dan buruh ternak karena tidak memliki usaha 

sendiri untuk dikelolah. Pekerjaan sebagai peternak ini merupakan 

mata pencaharian kedua terbesar setelah pertanian/perkebunan. 

b) Faktor Keinginan Sendiri 

Dalam mengadakan sebuah walimatul ‟urs, mereka 

mengadakan acara tersebut dengan meriah terlihat dari kegiatan 

yang dilakukan di dalam acara tersebut dengan menghadirkan 
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hiburan artis dangdut lokal atau kesenian jawa seperti campur sari 

dan lain-lain.Bertujuan untuk menghibur tamu yang hadir dalam 

acara tersebut hingga sampai acara selesai. Pelaksanaan walimahan 

seperti ini tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan 

mempunyai harta banyak. 

Dalam prakteknya, untuk mengadakan sebuah walimahan, 

sebagian besar masyarakat Desa Sempu mengunakan biaya sendiri 

jika dana yang disediakan tidak cukup maka mereka mendapatkan 

biaya dari berhutang kalaupun tidak hutang berupa uang, mereka 

akan berhutang baik berupa barang kebutuhan acara walimatul‟urs. 

c) Faktor Lingkungan 

Meskipun ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa 

mereka mengadakan resepsi semacam ini karena takut akan 

dicemooh oleh tetangga. Jadi, meskipun secara ekonomi 

keluarganya tergolong tidak mampu, mereka tetap melakukan 

walimatul „urs secara besar-besaran meskipun biaya yang 

digunakan adalah dengan berhutang. 

d) Faktor Kebiasaan 

Kebiasaan masyarakat desa sempu jika mengadakan acara 

resepsi pernikahan (walimatul „urs) selalu diadakan dengan meriah 

yang bertujuan untuk memuliakan tamu yang hadir dalam 

walimatul‟urs tersebut, Hal Sepetiini dilakukan agar tamu yang 

datang memberikan do„a kepada pasangan suami istri tersebut. 
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5. Pandangan Para Tokoh Masyarakat Di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo 

a) Tokoh Masyarakat 

1) FIKSO RUBIANTO106 

Pada dasarnya resepsi pernikahan (walimatul ‟urs) sangat 

dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah 

melangsungkan pernikahan.Seseorang boleh saja melakukan 

resepsi yang serba mewah seperti mendatangkan artis-artis 

dangdut karena itu merupakan hak dan kewenangan dari orang 

tersebut. Boleh mengadakan resepsi pernikan seperti ini. 

Meskipun biaya yang digunakan untuk mengadakan resepsi 

semacam ini adalah berhutang dengan orang lain. 

Mereka yang memilki hajatan biasanya berhutang kepada 

penjual barang-barang sembako sesuai dengan kebutuhannya. 

Mengadakan kesepakatan jual beli dengan cara hutang dan 

pembayarannya sesuai dengan kesapakatan tersebut. Keadaan 

ekonomi yang rata-rata menengah kebawah, sehingga tidak 

adanya dana yang besar unutk mengadakan acaara resepsi 

pernikahan, mengharuskan merekan yang tidak memiliki uang 

yang banyak untuk mengadakan acara tersbut memaksa 
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memaksa mereka harus berhutang demi mengadakan walimatul 

„urs yang meriah.  

Pembiayaan seperti ini telah ada sejak dulu, karena 

tingginya angka pernikaha sesorang memberikan kemudahan 

dengan cara berhutang terlebih dahulu. 

2) ILHAM .S107 

Pada dasarnya resepsi pernikahan (walimatul „urs) sangat 

dianjurkan oleh Agama Islam. Resepsi pernikahan (walimatul 

„urs) sebagai suatu keharusan dalam setiap pernikahan, apalagi 

dilakukan secara besar-besaran. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah 

melangsungkan pernikahan dan memberi makan pada tamu 

yang hadir dalam acara walimah tersebut. 

Resepsi pernikahan (walimatul „urs) sebagai suatu 

keharusan dalam setiap pernikahan, apalagi dilakukan secara 

besar-besaran. 

Seseorang dalam melaksanakan walimatul „urs 

mengundang banyak orang (karena keluarga dan kerabatnya 

banyak) dan dia mampu untuk itu, dengan tanpa berhutang, 

maka hal ini tidak masalah. Yang tidak dibenarkan disini 
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adalah dia mengundang banyak orang dengan memaksakan diri 

yaitu berhutang. 

Mereka yang akan berhutang mengadakan kesepakatan 

antara penjual dan pembeli, kespakatan tersebut berisikan harga 

barang yang dijual dan kapan pembayaran akan dilakukan. 

Kesepakatan tersebut tidak tertuis melainkan secara lisan. 

Keadaan ekonomi yang pas-pasan, seseorang tidak 

mampu menyimpan atau menabung uang setiap harinya, 

sehingga jika ada acara seperti ini mereka selalu berhutang 

untuk mengadakan acara resepsi pernikahan dengan meriah 

tanpa memikirkan keadaan ekonominya. 

Sejak dulu terjadi pembiayaan seperti ini, tetapi kapan 

pasnya terjadi tidak diketahui karena hal seperti ini sangat di 

rahasiankan oleh mereka. 

3) MBAH SIDEQ108 

Bahwa mengadakan walimah boleh-boleh saja dan dalam 

melaksanakan walimatul „urs agar dipermudah. Hal ini karena 

tujuan dari walimatul „urs sendiri adalah untuk 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai 

tersebut telah melangsungkan pernikahan dan untuk 

menghindarkan dari fitnah. 
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Bagi mereka yang mampu untuk mengadakan walimatul 

„urs secara besar-besaran tidak menjadi halangan jika niat 

mereka adalah untuk memberi makan kepada semua undangan 

yang hadir. Akan tetapi hal ini tidak boleh dijadikan sebagai 

kebiasaan karena akan mempengaruhi masyarakat agar 

berlomba-lomba mengadakan resepsi pernikahan yang serba 

mewah. Akan tepi apa bila dalam mengadakan walimah besar-

besaran dengan cara berhutang hal seperti ini yang tidak 

diperbolehkan. 

Pelaksanaannya sangat sederhana dan mudah, mereka 

hanya mengadakan kesepakatan antara penjual dan pembeli 

mengenai harga barang yang akan dibeli dan kapan 

pembayaran dilakukannya.  

Karena dengan cara ini mereka yang kesulitan dalam 

ekonomi ketika ingin mengadakan resepsi pernikahan dengan 

meriah bisa di lakukan dengan cara ini karena pembyarannya 

dapat dilakukan setelah acara tersebut selesai.  

Hal ini terjadi sejak dulu, ketika orang-orang dulu ingin 

mengadakan acara resepsi pernikahan, ketika mereka tidak 

mempuyai uang yang cukup maka mereka akan berhutang 

terlebih dahulu. 
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4) HARIYONO109 

Pada dasarnya resepsi pernikahan (walimatul ‟urs) sangat 

dianjurkan oleh Agama Islam, sebagai bentuk syukur dan 

dilakukannya secara sederhana. 

Bahwa pernikahan yang besar-besaran sangat 

bertentangan dengan Islam, karena bagaimanapun hal tersebut 

tidak ada dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW. 

Resepsi pernikahan dengan cara hutang yang terjadi 

diacara seperti ini sangat besar jumlahnya sehingga resepsi 

pernikanan dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan menurut 

Islam. Karena bisa membuat kesengsaraan bagi Si pewalimah 

tersebut. 

Pembayaran yang dilakukan setelah acara resepsi 

pernikahan, sebelum acara mereka mengadakan kesepakatan 

jual beli dimana pembayaran yang dilakukan ketika acara 

tersebut sudah selesai. Di mana pembeli membeli barang 

dengan cara hutang dan membayarnya setelah acara resepsi 

pernikahan selesai. Barang-barang yang dibeli adalah barang-

barang keperlua acara walimatul „urs. 

Keadaan ekonomi yang lemah, sehingga dengan ini 

mereka bisa memanfaatkan angaran yang disedikan untuk 

keperluan yang lain.  
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Sejak dulu karena hal ini terjadi turun temurun, ketiak 

mereka mengalami kesulitan ekonominya, barulah mereka 

mengadakan pembiayaan seperti ini. 

b) Pelaku Acara Walimatul’urs 

1) MARGONO110 

Mengapa anda melakukan pembiayaan resepsi pernikahan 

dengan cara hutang : “Karena dalam perayaan pesta pernikahn 

mengunakan biaya yang sangat besar, sehingga memaksa saya 

untuk meminjam uang atau barang kebutahan pokok. Hal ini 

disebakan karena dana yang kami sediakan tidak cukup untuk 

keperluan acara walimatul „urs”. 

Kenapa Bapak tidak melakukan resepsi pernikahan yang 

sederhana : “Karena momen ini hanya  satu kali dalam seumur 

hidup untuk kedua pasangan, kami mengadakan pesta 

pernikahan yang meriah, dan sebagai momen berkumpulnya 

keluarga besar. Karena momen seperti ini hanya satu kali 

terjadi. Meskipun kami mengadakannya denganhutang terlebih 

dahulu”. 

Dampak apa yang ditimbulkan dari pembiayaan seperti 

ini : “Dampak yang terjadi dari pembiayaan seperti ini adalah 

kita akan terlilit hutang yang berkepanjagan jika nanti diakhir 

acara tidak seperti yang diharapkan, dalam hal ini mengenai 
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amplop dari pemberian tamu kepada tuan rumah, yang akan 

digunakan untuk membayar biaya pernikahan”. 

2) HARDI111 

Mengapa anda melakukan pembiayaan resepsi pernikahan 

dengan cara hutang : “Karena minimnya dana yang kami 

(menyebutkan keluarga) punya mengharuskan saya berhutang 

untuk mengadakan pesta pernikahan, karena acara ini 

dilakukan hanya satu kali dalam seumur hidup bagi putri 

kami.” 

Kenapa Bapak tidak melakukan resepsi pernikahan yang 

sederhana : “Saya sendiri sebenarnya ingin mengadakan 

walimatul „urs yang sederhana, tetapi keadaan masyarakat 

disinilah yang mengaharuskan mebuat acara semeriah 

mungkin, karena apa, jika kita mengundang sebagian 

masyarakat sekitar lalu kita membedakan undangannya maka 

masyarakat tersebut akan menilai bahwasanya saya membeda-

bedakan diantara mereka. Terjadilah kecemburuan sosial antara 

masyarakat yang tidak diundang. Sehingga terjadilah hubungan 

yang tidak baik antara kita. Hubungan yang tidak baik antara 

pemilik hajatan dan masyarakat setempat yang tidak 

diundang”. 

                                                           
111

 Lihat Transkip Wawancara Kode No : 02/2 – W/F – 1/03 – IX/2014 



76 

 

 

Dampak apa yang ditimbulkan dari pembiayaan seperti 

ini : “Membuat kita merasa dibayang-bayangi atau kepikiran 

terus menerus terhadap hutang kita”.  

3) KARNI112 

Mengapa anda melakukan pembiayaan resepsi 

pernikahan dengan cara hutang : “Angaran yang tidak memadai 

untuk melaksanakan resepsi pernikahan memaksa kami untuk 

melakukan hutang sebagian dari keperluan acara tersebut,  

untuk mengadakan acara walimatul „urs yang meriah”. 

Kenapa Bapak tidak melakukan resepsi pernikahan yang 

sederhana : “Bukannya tidak ingin mengadakan walimatul‟urs 

seperti cara Rasul, jika kita mengadakan pesta pernikahan 

sudah jelas tamu yang akan di undang jumlahnya banyak, kalau 

saja kita memotong seekor kambing saja apa bisa memenuhi 

kebutuhan undangan, hal seperti ini akan menjadi pembicaraan 

masyarakat setempat, toh kalau pun undangannya dipersedikit, 

maka bagai mana tanggapan tetangga sekitar yang tidak 

diundang dalam acara tersebut hal seperti ini juga memjadi 

pembicaraan masyarakat disini mau tidak mau ya harus 

mengadakan yang besar-besar”. 

Dampak apa yang di timbulkan dari pembiayaan seperti 

ini : “Dampaknya adalah ya kita kepikiran aja sama hutang 
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terus, kita akan merasa aman dari hutang jika nanti uang hasil 

amplop dari tamu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kalau 

tidak kita terpaksa mengadaikan surat-surat berharga untuk 

meminjam uang dan membayar hutang kepada pemilik toko, ya 

seperti “gali lubang tutup lubang”.  

4) SUNARTO113 

Mengapa anda melakukan pembiayaan resepsi pernikahan 

dengan cara hutang : “Karena faktor ekonomi yang 

mengharuskan saya berhutang terlebih dahulu untuk 

membiayai acara tersebut, karena hal seperti ini sudah biasa 

dilakukan disini”. 

Kenapa Bapak tidak melakukan resepsi pernikahan yang 

sederhana : “Sangat sulit untuk mengadakan acara walimatul 

„urs dengan sederhana di Desa ini, mereka akan menilai kami 

sebagai tuan rumah, kok menikahkan anaknya tidak 

maudimeriahkan padahal momen seperti ini hanya satu kali 

seumur hidup bagi anaknya. Jikapun kami mengadakan dengan 

sederhana maka ada sebagian masyarakat yang tidak dapat 

diundang mereka akan merasa di kucilkan, mengangap tuan 

rumah membeda-bedakan undangan. Hal seperti ini berdampak 

pada hubungan sosial mereka dan kita sebagai tuan rumah”. 
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Dampak apa yang ditimbulkan dari pembiayaan seperti 

ini : “Karena saya baru akan mengadakan resepsi pernikan 

beberapa hari lagi jadi saya belum bisa melihat dampak apa 

yang akan terjadi sesudah acara ini, hanya ada dua 

kemungkinan kami akan terlilit hutang atau tidak, karena 

pembayaran yang akan kami lakukan adalah hasil dari amplop 

para tamu yang hadir dalam acara tersebut”. 

5) SYAMSUDIN114 

Mengapa anda melakukan pembiayaan resepsi pernikahan 

dengan cara hutang : “Karena kebutuhan yang sangat besar 

dalm acara tersebut membuat saya melakkan hal ini, dengan 

minimna dana yang kami punya. Karena dengan cara ini lebih 

mudah dilakukan dari pada kita harus meminjam uang dengan 

cara mengadaikan barang-barang berharga atau surat-surat 

berharga lain”. 

Kenapa Bapak tidak melakukan resepsi pernikahan yang 

sederhana : “Kami sebagai tuan rumah menginginkan anak 

kami diadakan acara yang meriah meskipun kami mengalami 

kesulitan dalam urusan dana, kami akan bersaha mencaari 

bantuan untuk membuatkan acara yang walimatul‟ur dengan 

meriah karena momen ini hanya satukali bagi pasangan 

pengantin”. 
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Dampak apa yang ditimbulkan dari pembiayaan seperti 

ini : “Karena acara ini adalah keinginan keluarga maka kami 

mengagapnya bukan sebagai dampak dari hutang yang 

ditimbulkan, meskipun kami berhutang, sebelum kita 

mengadakan acara seperti ini kita sudah tahu apa konsekuensi 

kalau kita hutang, ya dijalani, toh semua ini untuk 

membahagiankan anak kami”.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN 

RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL ‘URS) DENGAN 

CARA HUTANG DI DESA SEMPU KECAMATAN NGEBEL 

KEBUPATEN PONOROGO  

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan 

(Walimatul ‘Urs) Dengan Cara Hutang Di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari 

masa remaja kemasa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangat penting dalam 

proses pengintegrasian manusia di alam semesta ini. Sehingga perkawinan 

disebut taraf kehidupan baru bagi manusia. Perkawinan bagi masyarakat 

jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga dalam menjalani cukup 

sekali seumur hidup. Kesakralan itu melatar belakangi pelaksanaan 

perkawinan dalam masyarakat jawa yang sangat selektif dan hati-hati baik 

saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan 

perkawinan.  

Agama Islam menganjurkan agar setelah dilangsungkan akad nikah, 

sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, 

diselenggarakan pesta perkawinan atau walimatul „urs. Pada hakikatnya 

Islam telah mensyari‟atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah 
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pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia 

yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut 

juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang 

dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin. Dalam penelitian ini 

yang menjadi masalah adalah pembiayaan resepsi pernikahan yang 

dilakukan untuk mengadakan walimatul „urs.  

Hakikat walimatul „urs merupakan salah satu bentuk pengumuman 

pernikahan kepada masyarakat setempat sesuai dengan batas kemampuanya. 

Namun kebanyakan masyarakat Desa Sempu melaksanakan kegiatan 

tersebut dengan banyak kemewahan di dalamnya, sehingga untuk memenuhi 

tuntutan tersebut banyak masyarakat yang berhutang sebagai modalnya . Hal 

ini Seperti yang telah peneliti kemukakan didalam BAB III bahwa mayoritas 

informan mengatakan terjadinya hutang di sebabkan oleh banyaknya 

kebutuhan walimatul „urs tersebut, disamping itu karena memang pemilik 

hajat mengiginkan acara tersebut menjadi meriah karena hal ini terjadi hanya 

satu kali dalam seumur hidup, oleh karenanya tamu yang diundang cukup 

banyak. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak 

Margono, Bapak Karni, dan Bapak Sunarto. 

Persoalan yang menjadi sebab walimatul „urs di Desa Sempu menjadi 

terasa berat dan menimbulkan banyak beban (kemadharatan) bagi si pemilik 

hajat tersendiri khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan pas-pasan 

yang mendorong mereka untuk melakukan hutang demi melaksanakan 
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prosesi tersebut karena tuntutan perkembangan zaman. Titik fokus persoalan 

diatas sebenarnya bersandar pada si pemilik hajat sendiri, apakah ia akan 

melaksanakan dengan banyak kemegahan ataukah dengan cara sesederhana 

mungkin asalkan tujuanya tersebut tercapai. Jika disandingkan dengan 

ketentuan hukum Islam sebenarnya tidak ada keharusan melaksanakan 

walimatul „urs dengan harus mengeluarkan biaya yang begitu besar dan 

hidangan-hidangan yang penuh kemewahan, karena sesungguhnya Islam 

mengajarkan pada pemeluk-pemeluknya untuk tidak berperilaku boros dan 

mengutamakan penuh dengan kesederhanaan. 

Agar persoalan diatas tidak menjadi sumber permasalahan, maka 

pelaksanaan walimatul „urs hendaknya dilakukan dengan sifat dan cara yang 

sederhana mungkin, asalkan makna dan tujuan dilaksanakan prosesi 

walimatul „urs tersebut dapat tersampaikan. Hal ini berdasar pada hadist 

Nabi SWA yang di riwayatkan oleh Bukhari yang artinya Dari Shafiyah 

binti Syaibah, bahwa ia berkata, “Nabi SAW mengadakan walimah atas 

(pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum”. 

Berpijak dari persoalan dan teori sebagaimana yang saya uraikan 

diatas, maka disini peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan walimatul „urs 

tersebut cukup dilakukan dengan cara yang sederhana dan layak, namun jika 

ada kemampuan maka tiada masalah untuk mengadakan acara walimatul 

„urs dengan mewah sepanjang hal itu tidak bermaksud untuk menghambur-

hamburkan kekayaannya.  
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Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya 

melaksanakan walimatul „urs Hukumnya adalah sunnah mu‟akkat, oleh 

karenanya hendaknya prosesi dalam pernikahan tersebut dilakukan dengan 

cara yang sederhana dan layak untuk dilakukan, karena hakikat dari 

walimatul „urs adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat 

setempat sesuai dengan batas kemampuanya. Namun demikian juga tidak 

menjadi masalah jika walimatul „urs tersebut dilaksanakan dengan banyak 

kemewahan sepanjang ada kemampuan dan tidak khawatir akan terjadi 

banyak kemadharatanya. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Resepsi Pernikahan 

(Walimatul ‘Urs) Dengan Cara Hutang Di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Islam telah mensyari‟atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah 

pernikahan dengan mengadakan walimatul‟urs, dalam Islam diajarkan untuk 

sederhana dalam melaksanakan walimatul ‟urs harus sederhana tidak boleh 

berlebih-lebihan. Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 

memiliki cara dan bentuk sendiri dalam pelaksanaan walimatul „urs, dimana 

prosesi tersebut dilakukan dengan penuh kemewahan sehingga terkadang 

memaksa bagi pemilik hajat untuk melakukan hutang dalam rangkaian acara 

tersebut. 

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan walimatul „urs pada hakikatnya 

disesuaikan dengan kemampuan tuan rumah agar tidak menanggung banyak 

beban, disamping itu waliamtu‟urs tersebut hendaknya mengarah pada 
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makna yakni pengumuman perkawinan kepada masyarakat dengan 

mengundang yang kemudian diajak menikmati suasana kebagahiaan dan 

penuh rasa suka citanya tersebut. 

Akan tetapi sebagaimana permasalahan yang peneliti paparkan dalam 

BAB III bahwa ternyata selama ini di Desa Sempu walimatul‟urs menjadi 

permasalahn tersendiri dalam pelaksanaanya, sehingga tuan rumahnya 

mengalami beban karena dalam melaksanakan walimatul „urs tersebut harus 

berhutang atau menggadaikan hartanya. Cara pandang bahwa apabila acara 

tersebut tidak dilakukan dengan mewah mereka takut menanggung malu 

dengan tetangganya, sehingga hal ini menjadi tututan tersendiri bagi pemilik 

hajat untuk melakanakanya walaupun dengan jalan hutang terlebih dulu. 

 Hal seperti ini tidak dibenarkkan menurut Islam karena yang 

terpenting adalah mengadakan pesta penikahan sebagai tanda rasa syukur 

kepada Allah SWT bukan untuk bermewah-mewahan. Dalam hadist yang 

diriwayatkan oleh Abdurrahman bin „Auf menyatakan bahwa Nabi SAW 

“Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor 

kambing”. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan 

makanan apa saja yang disanggupinya. Imam Taqiyudin dalam Kifayatul 

Ahyar menyebutkan bahwa sedikitnya walimatul ‟urs bagi orang yang 

mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW 

menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. 

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW sebagai berikut: 
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َم   َوَْ َ  اّلِ ّ ص َ َلى َشْيٍء ِمْ  ِنَس اِِه َم   َوَْ َ َ َلى زَ ْ َلَ ، : َ ْ   ََنٍس  َ اَ 
 ( ْ  و  ابخ  ى و مسلم).  َوَْ َ ِبَ  ةٍ 

Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah 

atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas 

(pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah 

dengan (menyembelih) seekor kambing”. [HR. Ahmad, Bukhari dan 

Muslim]. 

Dan dengan apapun seseorang itu melakukan walimatul ‟urs sudah 

dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan walimatul ‟urs 

untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma. Hal ini sesuai 

dengan hadist Nabi SAW: 

َ ْ   ََنٍس ِ  ِ ّ ِ  َصِفّيَ   َّن  اّلِ ّ ص َجَ َل َواِْيَم َ َ    اّ ْمَر َو ْ اَِ َط َو 
 ( ْ  و مسلم).  اّسْم َ 

Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW 

“mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju dan samin”. 

[HR. Ahmad dan Muslim]. 

Sesuai dengan hadist diatas, sebenarnya secara Hukum walimatul „urs 

dapat dilaksanakan dengan jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan 

dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain, menurut 

hadist diatas, menujukkan bahwasannya standarisasi biaya dalam sebuah 

perayaan walimatul „urs sebenarnya tidak ditentukan dalam hadist wlimatul 

„urs melainkan diajurkankan untuk melakukannya dengan sesederhana 

mungkin malaupun dengan menyebelih seekor kambing, artinya 

mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun 

lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan. 
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Berpijak dari uraian diatas maka perlaksanaan walimatul ‟urs yang 

terjadi di Desa Sempu dari segi pelaksanaanya termasuk makruh tanzih. Hal 

ini berdasar pada Firman Allah SWT dalam QS. Al-Israa‟ ayat 26-27: 

            

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 

Ayat di atas menegaskan, Islam sebagai agama yang melarag keras 

kepada umatnya untuk menjalankan hidup secara berlebihan dan bermewah-

mewahan. Bukan tanpa sebab larangan itu dikeluarkan agar umat Islam 

benar-benar menjahui hidup secara berlebihan dan boros. Orang-orang yang 

berpeilakuan boros adalah saudara-saudaranya setan. 

Hukum walimatul „urs yang dilakukan di Desa Sempu adalah Makruh 

Tanzih karena merupakan tata kelakuan atau sikap seseorang yang suka 

mengada-ada atau melebihkan tanpa melihat kemampuan pribadinya. 

Karena dalam keadaan seperti ini hal yang di ada-ada tidak menjadi 

kewjiban dalam menjalankan suatu acara walimatul „urs, lebih mengarah 

kepada sifat pemborosan dan sia-sia. Dari hadist di atas menjelaskan 

kesederhanaan yang di lakukan dalam walimatul „urs pada saat Nabi 

Muhammad SAW melakukan penikahan dengan isteri beliau dengan 

menyebelih seekor kambing. Perbedaan didalam acara walimatul „urs yang 
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dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap isteri-isteri beliau bukan di 

dasarkan untuk membeda-bedakan isteri beliau melainkan karena 

kesangupan beliau pada saat itu untuk melakukan walimatul „urs terhadap 

isteri-isteri beliau.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat memberikan kesimpulan: 

1. Pelaksanaan pembiayaan resepsi pernikahan (walimatul „urs) dengan 

cara hutang di Desa Sempu hanya merupakan perbuatan pemborosan 

dan sia-sia. Karena pada dasarnya pelaksanaan walimatul „urs tersebut 

cukup dilakukan dengan cara yang sederhana dan layak, namun jika 

ada kemampuan maka tiada masalah untuk mengadakan acara 

walimatul „urs dengan mewah sepanjang hal itu tidak bermaksud untuk 

menghambur-hamburkan kekayaannya. Hal ini dapat dilihat dari 

dampak yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (walimatul „urs) 

dengan cara hutang tersebut, diantaranya adalah hutang yang 

berkepanjangan, kecemburuan sosial, menggangu ketenteraman 

masyarakat.  

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan resepsi pernikahan 

(walimatul‟urs) dengan cara hutang di Desa Sempu Hukumnya adalah 

Makruh Tanzih, karena di dalam Islam diajarkan untuk sederhana 

dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan 

walimatul „urs, Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, 
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sebenarnya secara Hukum walimatul „urs dapat dilaksanakan dengan 

jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan. Standarisasi kemewahan 

dalam sebuah perayaan walimatul „urs sebenarnya tidak ditentukan 

dalam hadist walimatul „urs melainkan diajurkankan untuk 

melakukannya dengan sesederhana mungkin malaupun dengan 

menyebelih seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup 

dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan 

masih dalam batas-batas kemaslahatan. 

B. Saran 

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk 

mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau 

bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah 

SAW. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai 

dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan 

catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, 

kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan 

diri. 

Mengingat maksud dan tujuan dari resepsi pernikahan (walimatul „urs) 

adalah untuk memberitahu kepada khalayak dan mempererat tali 

silaturahmi, alangkah baiknya jika diadakan dengan sebaik-baiknya tanpa 

memberatkan salah satu pihak dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. 
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