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ABSTRAK 

Fitriana, Nur Laila. 2021. Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 

‘Urf (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo). 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, M. H. 

Kata kunci/keyword: Perkawinan, ‘Urf, Primbon Jawa 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum 

positif terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Islam, perkawinan 

adalah perjanjian suci atau sakral antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan ijab 

qabul diucapkan untuk menandakan sebuah pernikahan yang sah dan siap untuk melangkah 

ke babak kehidupan baru (rumah tangga). Dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan agama 

masing-masing dan adat istiadat di daerahnya seperti adat Jawa salah satunya adat yang 

masyarakat Jawa lakukan sebelum perkawinan yaitu mencari atau menentukan hari baik 

dengan menghitung weton atau neptu kedua calon mempelai yang didasarkan Primbon Jawa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Proses Penentuan Hari 

Nikah Dalam Primbon Jawa Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

(2) Bagaimana Perspektif ‘Urf terkait Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Di Desa 

Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

Adapun jenis penenlitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang 

digunakan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Analisis deduktif berangkat 

dari permasalahan apakah bagi pasangan yang melakukan perkawinan harus mencari 

penentuan hari nikah menggunakan Primbon Jawa, dan analisis induktif berangkat dari 

permasalahan apakah semua pasangan yang melakukan perkawinan pada hari yang dicari 

berdasarkan Primbon Jawa menjadi keluarga harmonis, berkah, dan berlimpah rezekinya. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon 

Jawa sebagaimana dilakukan di Desa Blembem merupakan sebuah kebiasaan yang 

masyarakat lakukan sebelum perkawinan dengan mencari hari dan bulan yang baik dengan 

menghitung weton atau neptu kedua calon mempelai. Tradisi penentuan hari nikah yang 

terjadi di Desa Blembem yang didasarkan Primbon Jawa dianggap shahi>h karena sebagai 

ikhtiyar masyarakat Jawa dalam rangka kehati-kehatian mereka karena perkawinan 

merupakan hal yang sakral dan supaya berjalan lancar, dimana perhitungan weton tersebut 

mereka yakini akan menentukan bagaimana kehidupan rumah tangganya. Tetapi, perlu 

ditegaskan lagi bahwa semua kehidupan atau takdir manusia yang menentukan adalah Allah 

Swt, manusia hanya bisa berencana dan berusaha.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke 

tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke 

huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab 

ke huruf Latin: 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 k ك }d ض D د , ء

 l ل t ط Dh ذ b ب

 m م }z ظ R ر t ت

 n ن ‘ ع Z ز th ث

 h ه gh غ S س j ج

 w و f ف Sh ش }h ح

 y ي q ق }s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal 

di atas hurus a>, i> dan u>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf 

“ay” dan “aw” 

Contoh:  

Bayna, ‘layhim, qawl, mawd{u>’ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku 

Indonesia harus dicetak miring 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi 

hanya berlaku pada huruf konsonan 

Contoh: 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Allah al-Islam bukan Inna al-di>na 

‘inda Alla>hi al-Isla>mu…Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan  fahuwa wa>jibun. 
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6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbuth{ah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan 

id{a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. 

Sedangkan mud{a>f ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

Na’at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Mis{riyah. 

Mud{a>f : mat{ba’at al-‘A>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya> ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i>. 

Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya>’ ber-tashdid 

berada di tengan kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghaza>li>, ak-Nawawi> 

Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah. 

Sayyid, mua’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nuraninya.1 Pada 

dirinya terdapat sifat-sifat asasi yang disebut dengan istilah fitrah atau sunnatullah. Salah 

satu fitrah tersebut ada yang dalam dunia ilmiah disebut dengan insting seksual (libido 

sexualis). Pelaksanaan terhadap pemenuhan insting tersebut diatur oleh Islam agar 

kedudukan dan martabat manusia menjadi sempurna. Regulasi terkait dengan hubungan 

lawan jenis ataupun pemenuhan insting seksual ini terdapat dalam persoalan perkawinan 

agar terselenggaranya menjadi sah/ benar. Dengan demikian, untuk memenuhi hasrat 

biologisnya, manusia tidak serta disalurkan begitu saja, namun melalui sebuah ikatan 

perkawinan yang dapat menghalalkan hubungan suami istri. 

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan asas kehidupan yang paling 

utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan sebagai proses awal 

dimana seseorang akan melaksanakan kehidupan bersama dengan pasangannya dalam 

suatu ikatan rumah tangga. Perkawinan bukan hanya satu jalan yang amat mulia untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja, tetapi juga sebagai suatu jalan 

menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan 

menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.2 

Hukum perkawinan identik dengan sunnah,3 dimana apabila dilaksanakan akan 

mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan maka tidak menimbulkan dosa. 

Kenyataannya, dalam pandangan Islam manusia diciptakan berpasang-pasangan. 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Surat Ar Rum [30] Ayat 21: 

                                                             
1 Kesempurnaan sebagaimana firman Allah Swt, “sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” Al-Qur’an 95:4. 

2 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 374 

3 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 31 

1 
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ُكُنوا أَز َواًجا أَن  ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَْ َأنْ  آََيتِهِْ َوِمنْ  َها لَِتس  َنُكمْ  َوَجَعلَْ إِلَي    ِفْ ِإنَّْ َوَرْح َةًْ َمَودَّةًْ بَ ي  
 يَ تَ َفكَُّرونَْ لَِقو مْ  آلََيتْ  َذِلكَْ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”4 

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak terikat dengan waktu tertentu, 

melainkan selama hayat dikandung badan atau selamanya. Karena masing-masing suami 

maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian 

lahir batin, seperti halnya taman yang asri. Rumah tangga menjadi tempat tumbuh 

generasi yang berbudi dan penerus orangtuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah 

suci, terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.5 

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam 

mendirikan keluarga saki>nah, mawaddah warahmah.6 Bahasa lainnya adalah harmonis, 

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 

keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin atas terpenuhinya keperluan 

lahir batin, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga.7 

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam al kitab dan al sunnah. Adapun ayat yang 

berkaitan dengan pernikahan terdapat dalam Surat Adz-Dzaariat [51] Ayat 49 berbunyi: 

ءْ  ُكلِْ  َوِمنْ  َنا َشي  ِْ َخَلق   َتذَكَُّرونَْ َلَعلَُّكمْ  َزو َجي 
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan 

kebesaran Allah.”8 

Maupun terdapat dalam Surat Ar Rum [30] Ayat 21 yang berbunyi: 

                                                             
4 Al-Qur’an, 30:21 

5 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 36 

6 Al-Qur’an, 30:21 

7 Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid II, 62 

8 Al-Qur’an, 51:49. 
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ُكُنوا أَز َواًجا أَن  ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَْ َأنْ  آََيتِهِْ َوِمنْ   َها لَِتس  َنُكمْ  َوَجَعلَْ ِإلَي    ِفْ ِإنَّْ َوَرْح َةًْ َمَودَّةًْ بَ ي  
 يَ تَ َفكَُّرونَْ لَِقو مْ  آلََيتْ  َذِلكَْ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”9 

Nabi Muhammad Saw juga berfirman dalam sebuah hadis: 

َصُنْلِل َفرْ  ْلِل َبَصِرَْوَأح  َأَغضُّ ،ْفَِإنَّهُْ َتطَاَعِْمن ُكُمْال َباَءَةْفَ ل يَ تَ َزوَّج  َْلَ ََْيَْمع َشَرْالشََّباِبَْمِنْاس  ِج،َْوَمن 
ْ َتِطع  ِوَجاءْ َيس  َلهُْ  .فَ َعَلي ِهِِْبلصَّو ِمْفَِإنَّهُْ

“Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. 

Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan 

faraj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena puasa merupakan 

benteng baginya.”10 

Ayat tersebut mengandung arti bahwa setiap umat manusia diciptakan oleh Allah 

Swt berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, dan memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, 

bahagia, dan untuk memiliki keturunan. Berpasang-pasangan adalah sunnah Allah Swt, 

dan dari jenis apapun membutuhkannya. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan. 11 

Persoalan perkawinan merupakan hal sakral bagi manusia dimana setiap suami 

istri mendambakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan dapat ditunjukkan 

dengan rasa kasih sayang, saling mencintai, dan sama-sama menjalankan kewajiban dan 

haknya sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga saki>nah, mawaddah warahmah. 

Namun, kehidupan setelah perkawinan tidaklah selalu berjalan sesuai dengan harapan 

mereka, karena pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumah tangga. 

                                                             
9 Al-Qur’an, 30:21 
10 Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Ba>ri> bi-sharh. Vol. 9, (Al-Matba’ah al-Bahi>yah al-

Misri>yah, 1929), 104 

11 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat I… 10 
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Perkawinan menjadi bagian dari kehidupan manusia beradab dimanapun berada, 

baik suku, bangsa maupun agama. Kaitannya dengan hal ini, dalam adat Jawa, perkawinan 

tidak dipandang semata-mata hanya sebagai penyatuan atau penggabungan dua keluarga 

saja, tetapi lebih daripada itu, dimana ia bukan hanya membawa akibat terhadap 

keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri dan harta bersama saja, melainkan juga 

menyangkut klenik-klenik12 yang terdapat dalam adat istiadat Jawa. 

Masyarakat Jawa kebanyakan masih berpegang teguh pada adat istiadat 

kejawennya sehingga kekayaan tradisi Jawa masih sering dijumpai sampai sekarang Pada 

prinsipnya kejawen memiliki sistem pemikiran yang luas, rumit dan unik dalam 

menerjemahkan seperangkat kehidupan mereka. Adat istiadat yang tergambar dalam 

tradisi-tradisi masyarakat Jawa bersumber dari pemikiran kosmologi, mitologi, dan 

mistisme13 Jawa yang menjadi pokok praktek kehidupan sehari-hari. Muatan etika dan 

tradisi masyarakat Jawa dibangun dengan adanya mitos-mitos serta hubungan antara 

cerita-cerita orang terdahulu yang saling mempengaruhi. 

Persoalan perkawinan dalam adat Jawa yang menjadi perhatian amatlah banyak, 

salah satunya yang berkaitan dengan penentuan hari nikah yang diyakini sebagai waktu 

baik untuk melangsungkan perkawinan. Penentuan hari nikah ini dilakukan dengan 

panduan Primbon Jawa, yakni kitab warisan leluhur Jawa yang berisi berbagai 

pengetahuan kejawaan yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dengan 

alam semesta yang berfungsi untuk pedoman dalam menentukan segala sesuatu tentang 

kehidupan manusia. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara bertanya secara langsung 

kepada seseorang yang disebut Perjangga. Ia adalah orang yang dianggap mengerti dan 

memahami mengenai hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan perkawinan.  

                                                             
12 Sesuatu yang tersembunyi atau hal yang sangat rahasia dan tidak masuk akal tetapi dipercayai oleh 

orang banyak. 
13 Kosmologi adalah teori tentang asal-usul alam, mitologi adalah pengetahuan yang berhubungan 

dengan kekuatan ghaib, dan mistisme adalah pengetahuan atau paham yang memberikan ajaran serba mistis atau 

rahasia. 
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Ajaran Islam sendiri tidak melihat bahwa kecocokan perkawinan atau tidaknya 

karena berdasarkan hari pernikahan atau weton (hari lahir seseorang). Meskipun 

demikian, kaitannya dengan adat dan istiadat yang berlaku pada masyarakat, hukum Islam 

tidak selalu vis a vis (berlawanan) dengannya, atau sebaliknya selalu beriringan dan 

sependapat, melainkan ada di suatu waktu dan kondisi bertentangan maupun sebaliknya. 

Inti persoalan dalam penentuan hari nikah yang dilaksanakan berdasarkan Primbon Jawa 

sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah penelusuran weton masing-masing 

calon pengantin sekaligus seandainya dirasa cocok, maka dilanjutkan dengan pencarian 

hari yang pas dan tepat untuk melaksanakan akad nikah / ijab Kabul. Hal ini dikarenakan 

bahwa ijab kabul dianggap sebagai inti dari hajatan perkawinan. 14 

Mekanisme pencarian hari yang dimaksud dalam primbon Jawa dilakukan dengan 

menghitung wuku hari dan weton seseorang yang akan menikah dimana nanti akan 

berhubungan dengan perhitungan waktu untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan 

penuh kasih sayang, dan untuk menentukan cocok atau tidaknya calon pasangan yang 

hendak menikah tersebut. Apabila weton calon suami dan calon istri tidak cocok, maka 

perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Karena jika dipaksakan perkawinan 

dilakukan, maka akan terjadi hal buruk yang menimpa kehidupan rumah tangganya kelak. 

Tradisi tata cara perkawinan masyarakat Jawa awalnya berasal dari keraton tempo 

dulu, dimana tata cara adat kebesaran perkawinan yang dimaksud hanya bisa dan boleh 

dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau 

abdi dalem keraton. Kemudian orang Jawa menyebutnya dengan sebutan priyayi. Ketika 

agama Islam masuk ke keraton-keraton Jawa, maka sejak saat itu tata cara perkawinan 

masyarakat adat Jawa terdapat perpaduan antara ajaran kepercayaan lokal (Animisme dan 

                                                             
14 Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon 

Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten 

Gunungkidul, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 6 
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Dinamisme), Hindu dan Islam. Perpaduan itu yang secara turun temurun dilakukan oleh 

masyarakat adat Jawa hingga sekarang.15 

Masyarakat Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo merupakan 

komunitas masyarakat Jawa. yang mayoritas beragama Islam. Sekira 95% dari total 

penduduknya, dan  masih tergolong mempercayai dan memegang teguh tradisi dan 

tuntunan adat istiadat peninggalan nenek moyangnya, salah satunya tradisi penentuan hari 

nikah dengan Primbon Jawa.  Mereka mempercayai apabila waktu perkawinan 

dilangsungkan pada hari dan bulan yang baik, maka keberkahan, keselamatan, dan 

kebahagiaan akan menyertai keluarga mereka. Namun sebaliknya, jika perkawinan 

dilangsungkan pada hari dan bulan yang tidak baik dan tidak tepat, maka menurut 

perhitungan jawa dikemudian hari terjadi sesuatu yang buruk menimpa keluarga tersebut, 

seperti rezeki kurang lancar, sering bertengkar, kurang harmonis, dan sebagainya.  

Pelaksanaan penentuan hari nikah sebagaimana dilakukan perjangga atau tersebut 

dalam Primbon Jawa pada masyarakat Desa Blembem merupakan suatu kebiasaan atau 

adat yang berlaku secara umum. Kaitannya dengan hukum Islam, dalam ilmu Ushul Fiqh, 

suatu kebiasaan masyarakat yang sudah dikenali, diakui, diterima orang banyak, bahkan 

dijadikan sebuah tradisi disebut dengan al-‘Urf. Persoalannya adalah apakah tradisi 

penentuan hari nikah dalam primbon jawa yang dilakukan masyarakat Blembem 

berkesesuaian dengan istilah ‘Urf yang diperbolehkan dalam islam, atau justru sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

penentuan hari nikah berdasarkan Primbon Jawa bagi pasangan yang akan melangsungkan 

perkawinan, karena sudah dijadikan kebiasaan atau adat masyarakat Jawa. Untuk itu 

peneliti mengambil judul “Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 

‘Urf (Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”. 

                                                             

15 Sri Mardiani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa, 

(Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 20 
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B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan masalahnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Di Desa Blembem 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana Perspektif ‘Urf terkait Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Di Desa 

Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sebagai berikut: 

1. Digunakan Untuk Menjelaskan Proses Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Di 

Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

2. Digunakan Untuk Menjelaskan Perspektif ‘Urf terkait Penentuan Hari Nikah Dalam 

Primbon Jawa Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan informasi ilmu hukum 

perkawinan, khususnya perkawinan yang menggunakan Tradisi Primbon Jawa. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan hukum terkait pelaksanaan  

penentuan hari nikah yang didasarkan Primbon Jawa oleh masyarakat Blembem 

pada khususnya, dan masyarakat lainnya pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat meningkatkan semangat belajar khusus hukum perkawinan. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai 

tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa berikut pandangan hukum Islam 

berkaitan dengannya. 
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E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini sesungguhnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnnya. 

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

Penelitian pertama oleh Sri Mardiani Puji Astuti yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa 

Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur)”, yang 

membahas tentang bagaimana tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa 

Rantau Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan 

Hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau 

Udik II Kecamatan Sukadanan Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini adalah 

pada prinsipnya Hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Hukum 

adat boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Penentuan hari nikah 

dalam Primbon Jawa merupakan adat Jawa yang dalam aplikasinya bertujuan untuk 

mencari hari baik yang dapat dilaksanakan perkawinan. Maka pencarian hari baik menurut 

Primbon Jawa sah saja asalkan tidak bertentangan dengan Islam.16 

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya terletak pada sub pembahasan mengenai tradisi penentuan hari nikah yang 

sama-sama menggunakan Primbon Jawa dalam pencariannya. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada tinjauan yang digunakan dan tempat penelitian. Skripsi tersebut 

menggunakan tinjauan Hukum Islam dan studi kasus di Desa Rantau Udik II Kecamatan 

Sukadanan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan 

‘Urf dan studi kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

                                                             
16 Sri Mardiani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa, 

(Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017) 
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Penelitian kedua oleh Annisa Sabila yang berjudul “Penentuan Waktu Pernikahan 

Di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan”, yang membahas tentang apa saja 

faktor yang melatarbelakangi praktik penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, dan bagaimana praktik perhitungan waktu 

pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan. Hasil penelitian ini adalah penggunaan 

sistem perhitungan weton untuk mencari hari yang baik dalam perkawinan termasuk ‘Urf 

shahi>h yang boleh untuk dijalankan selama tidak menyebabkan perbuatan syirik.17 

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya terletak pada salah satu rumusan masalah tentang praktik atau proses 

perhitungan waktu perkawinan dengan weton. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

tinjauan, salah satu rumusan masalah dan tempat penelitian. Skripsi tersebut menggunakan 

tinjauan Hukum Perkawinan, dan rumusan masalah tentang faktor yang melatarbelakangi 

praktik penentuan waktu pernikahan dan studi kasus di Desa Tajuk Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan ‘Urf dengan 

rumusan masalahnya perspektif ‘Urf terkait penentuan hari nikah berdasarkan Primbon 

Jawa dan studi kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ketiga oleh Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada 

Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten 

Gunungkidul”, yang membahas tentang bagaimana tradisi masyarakat Dusun Sawah dalam 

menentukan calon pasangan perkawinan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam 

terhadap penentuan calon pasangan perkawinan. Hasil penelitian ini adalah tradisi Jawa 

yang menggunakan konsep neptu dan weton di dalam Islam merupakan al-‘urf al fasi>d atau 

                                                             

17 Annisa Sabila, Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum Pernikahan, 

(Skripsi: IAIN Salatiga, 2018) 
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kebiasaan yang rusak, karena dapat menghambat perkawinan. Kedua calon mempelai 

maupun orang tua dari kedua calon mempelai dapat menunda ataupun membatalkan 

perkawinan karena ketidakcocokan perhitungan tersebut.18 

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya terletak pada sub pembahasan mengenai tradisi penentuan hari nikah bagi 

calon pasangan yang hendak menikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan 

yang digunakan dan tempat penelitian. Skripsi tersebut menggunakan tinjauan berdasarkan 

Hukum Islam dan studi kasus di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari 

Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan ‘Urf dan studi 

kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian keempat oleh Wahyunia Maghfiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan 

(Studi Kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto), yang 

membahas tentang bagaimana aspek positif dan negatif bagi masyarakat yang menerapkan 

Primbon Jawa di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, dan 

bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang keharmonisan dalam perkawinan terhadap 

pelaksanaan primbon jawa. Hasil penelitian ini adalah dari segi positifnya sebagai dasar 

ilmu pengetahuan dalam menghadapi perkawinan yakni menanamkan nilai-nilai kebaikan 

serta aturan-aturan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan segi negatifnya 

bagi masyarakat Jawa yang mempecayainya, maka masyarakat cenderung bergantung 

terhadap apa yang dihasilkan dari perhitungan Primbon Jawa.19 

                                                             
18 Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon 

Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten 

Gunungkidul, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) 

19 Wahyunia Maghfiroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang 

Keharmonisan Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto), 

(Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) 
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Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya terletak pada pelaksanaan Primbon Jawa dalam sebuah perkawinan. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan, rumusan masalah, dan tempat penenlitian. 

Skripsi tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam, rumusan masalahnya mengenai 

aspek positif dan negatif bagi masyarakat berkaitan dengan keharmonisan, dan studi kasus 

di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan tinjauan ‘Urf dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui proses 

penentuan hari nikah, dan studi kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. 

Penelitian kelima oleh Zubas Arief Rahman Hakim yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan 

Patihan Kecamatan Kraton Kabupaten Yogyakarta”, yang membahas tentang bagaimana 

konsep perhitungan weton dalam pernikahan Jawa, dan apakah konsep perhitungan weton 

dibenarkan menurut Islam. Hasil penelitian ini adalah Islam tidak melarang atau 

menganjurkan perhitungan berdasarkan weton, karena hal tersebut merupakan tradisi adat 

Jawa. Boleh dipercayai asalkan bertujuan untuk kemaslahatan.20 

Skripsi tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya terletak pada praktek perhitungan weton atau neptu dalam sebuah 

perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjaua dan tempat penelitian. Skripsi 

tersebut menggunakan tinjauan Hukum Islam dan studi kasus di Desa Pugeran Kecamatan 

Gondang Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan ‘Urf dan 

studi kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

                                                             
20 Zubas Arief Rahman Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam 

Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Kabupaten Yogyakarta, (Skripsi: UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2007) 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 

terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas 

tentang bagaimana proses penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dan 

bagaimana perspektif ‘Urf terkait penentuan hari nikah di Desa Blembem. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk 

mengungkap gejala-gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di 

lapangan dan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.21 

b. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan sosiologis untuk 

mengetahui bagaimana proses penentuan hari nikah dalam primbon jawa dan 

bagaimana perspektif ‘Urf terkait penentuan hari nikah di Desa Blembem, dan 

akibat yang timbul apabila masyarakat tidak melakukan tradisi Primbon Pawa. 

Pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan melihat fenomena 

masyarakat atau peristiwa sosial, politik, dan budaya untuk memahami hukum yang 

berlaku dimasyarakat. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal utama dan penting 

karena seorang peneliti secara langsung mengumpulkan data yang ada di lapangan. 

Sedangkan status peneliti dalam mengumpulkan data diketahui oleh informan secara 

jelas guna menghindari kesalahpahaman diantara peneliti dan informan. 

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 4 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo dengan alasan bahwa di Desa Blembem  mayoritas penduduknya beragama 

Islam, tetapi masih percaya dengan tradisi kejawennya salah satunya Primbon Jawa. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam penyusunan ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang menjadi 

bahasan pokok. Peneliti membutuhkan data-data mengenai proses penentuan hari 

nikah dalam primbon jawa dan penggunaan primbon jawa dalam penentuan hari 

nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Data yang  diperoleh dari wawancara antara peneliti dengan narasumber 

diantaranya yaitu Perjangga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan 

masyarakat sekitar. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data tambahan atau data yang digunakan untuk melengkapi data primer. 

Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia 

diperoleh dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah, yaitu buku 

perkawinan, penentuan hari nikah primbon jawa, dan ushul fiqh tentang ‘urf. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu alat pengambilan data yang dilakukan dengan  mengamati dan 

mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan 

observasi dan mengamati gejala alam serta gejala sosial yang terjadi di masyarakat 
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sebagai bahan penunjang penulisan skripsi. Objek observasi penelitian yakni tradisi 

penentuan hari nikah yang menggunakan perhitungan weton dalam Primbon Jawa. 

b. Wawancara, yaitu mencari dan memperoleh data yang dianggap penting secara 

langsung dengan Perjangga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat 

yang berhubungan dengan tradisi tersebut dengan cara tanya jawab secara lisan 

mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 

sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya..22 

c. Dokumentasi, yakni berupa catatan-catatan tentang kondisi penduduk, kondisi 

demografi penduduk. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi 

dalam upaya memenuhi kelengkapan-kelengkapan data yang tidak diperoleh baik 

dalam teknik observasi dan wawancara.23 

6. Analisis Data 

Tahap terakhir setelah pengumpulan data adalah analisis data yang merupakan 

proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dan kategori disatukan 

dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya.24  

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk membuat 

catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis. Sedangkan teknik analisis datanya 

adalah deduktif dan induktif. Analisis deduktif berangkat dari permasalahan apakah 

bagi pasangan yang melakukan perkawinan harus mencari penentuan hari nikah 

menggunakan Primbon Jawa, dan analisis induktif berangkat dari permasalahan apakah 

semua pasangan yang melakukan perkawinan pada hari yang dicari berdasarkan 

Primbon Jawa menjadi keluarga harmonis, berkah, dan berlimpah rezekinya. 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2017), 194-201 

23 Ibid, 202-205 

24 Lexy J. Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 216 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi yang 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang memanfaatkan suatu yang lain dalam 

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, seperti 

membandingkan wawancara terhadap objek penelitian atau para informan. Peneliti 

mengecek kembali segala informasi yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data 

dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan yang terlewati oleh peneliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

Peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang saling 

berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran masing-masing bab yakni: 

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang yang di dalamnya 

menguraikan tentang perkawinan secara umum kemudian perkawinan dalam adat 

Jawa dan Tradisi Primbon Jawa. Dari latar belakang tersebut, ada permasalahan-

permasalahan yang muncul dan dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian. 

BAB II: Berisi serangkaian teori atau landasan teori yang diambil dari berbagai literatur. 

Dalam bab ini dideskripsikan gambaran umum mengenai perkawinan, tradisi 

Primbon Jawa, dan ‘Urf. 

BAB III: Dalam bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi 

yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. 

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian karena berisi analisa data-data baik melalui 

data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, yakni proses penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa 

Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan perspektif ‘Urf terkait 

penentuan hari nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

perspektif ‘Urf. 
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BAB V: Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam 

bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan 

jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dalam 

bab ini merupakan tanggapan-tanggapan atau saran yang seharusnya lebih baik 

dilakukan dalam penelitian ini. 



 

 

BAB II 

TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA 

PERSPEKTIF ‘URF 

(TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, TRADISI ADAT JAWA DAN ‘URF) 

A. Perkawinan  

Allah Swt menciptakan manusia secara sempurna karena memiliki akal dan nurani.1 

Di dalam dirinya terdapat sifat asasi fitrah atau sunnatullah, dan salah satu fitrah tersebut 

dalam dunia ilmiah disebut insting seksual. Maka Allah Swt menciptakan manusia 

berpasang-pasangan karena pada dasarnya manusia harus berumah tangga untuk 

menciptakan kerukunan sebagai manusia yang beradab. Untuk memenuhi hasrat 

biologisnya, manusia tidak serta disalurkan begitu saja, namun melalui sebuah ikatan 

perkawinan yang menghalalkan hubungan suami istri yang diatur dalam berbagai peraturan 

yang berlaku mengenai perkawinan. 

Indonesia sebagai sebuah negara yang berperadaban yang berarti memiliki 

kemajuan budaya yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan pendidikan, hal ini 

dibuktikan dengan berbagai jenis kebudayaan yang berbeda-beda dengan ciri khas 

masing-masing. Indonesia juga disebut negara hukum dimana dalam kehidupan sehari-

hari dikelilingi oleh hukum, baik hukum itu berbentuk tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis. Selain itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dimana 

mayoritas memeluk agama Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal 

yang berkenaan dengan perkawinan diatur dalam hukum positif, hukum Islam, dan hukum 

adat. 

                                                             
1 Kesempurnaan sebagaimana firman Allah Swt, “sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” Al-Qur’an 95:4. 
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Dalam hukum positif di Indonesia, peraturan perkawinan merujuk pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Dalam Pasal 1 dijelaskan Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 mengatakan Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.2 

Perkawinan bagi pemeluk agama Islam harus sesuai dengan ketentuan yang ada di Islam. 

Begitu juga pemeluk agama lain seperti Kristen. Mereka yang menganut kepercayaan 

agama Islam ataupun agama lain tentunya melakukan perkawinan disesuaikan dengan 

ketentua yang telah ditetapkan dan berlaku dalam agama yang dianutnya.  

Perkawinan dalam hukum Islam secara bahasa berasal dari dua kata, yakni nikaha 

 berarti berpasangan. Artinya, perkawinan ialah (زوج) berarti berhimpun dan zawaja (نكح)

perhimpunan atau perkumpulan dua orang yang berbeda jenis yang sebelumnya sendiri-

diri menjadi satu kesatuan yang utuh.3 Adapun secara istilah makna perkawinan menurut 

beberapa ulama fiqih yang berbeda mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

1) Hanafiyah: Perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah 

dengan sengaja yang berarti bahwa seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan. 

2) Syafi’iyah: perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nika>h atau 

zauj, yang berarti memiliki wati, yaitu perkawinan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

3) Malikiyah: perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk 

mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan harga. 

                                                             
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
3 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 1 
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4) Hanabiyah: bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal inka>h atau 

tazwiyah untuk mendapatkan kepuasan. Seorang laki-laki dapat memperoleh 

kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.4 

Berdasarkan beberapa pendapat ulama fiqih di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan adalah perjanjian suci atau sakral antara seorang laki-laki dan seorang wanita 

dengan diucapkannya ijab qabul menandakan sebuah pernikahan sah dan siap untuk 

melangkah ke babak kehidupan baru (rumah tangga). Perkawinan bukan hanya satu jalan 

yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja, tetapi juga 

dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum 

lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu 

dengan lainnya. 5  

Tujuan perkawinan pada umumnya bersifat subjektif artinya tergantung pada 

masing-masing individu yang akan melakukan perkawinan. Namun, pada umumnya 

tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin 

untuk menuju suatu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.  Adapun 

tujuan lain perkawinan adalah untuk menjalankan perintah Allah Swt dan mengikuti sunah 

Nabi Muhammad Saw.6 

Para Jumhur Ulama menjadikan hukum perkawinan sebagai wajib, sunnah, mubah, 

makruh, atau bahkan haram. 

1) Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sangat bergejolak, dan takut terjerumus ke 

dalam perzinaan. Karena bertujuan untuk menghindarkan diri dari yang haram dan 

perbuatan yang akan menimbulkan dosa. 

                                                             
4 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat I… 10-12 

5 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam… 374 

6 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, 
(Humanities Genius, 2020), 32 
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2) Sunnah bagi orang yang sudah mampu menikah dan nafsunya sudah bergejolak, namun 

masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Menikah lebih utama daripada 

menenggelamkan diri dalam ibadah. 

3) Haram bagi orang yang ingin menikah namun bertujuan untuk menyakiti istrinya atau 

menyia-nyiakannya dan bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah istrinya. 

4) Makruh bagi seseorang yang syahwatnya lemah dan tidak mampu memberi nafkah 

kepada istrinya. Makruh juga berlaku dalam kondisi bagi orang yang ingin menikah 

tetapi belum mampu untuk menafkahi istrinya. 

5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan untuk segera 

menikah atau yang mengharamkannya.7 

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan, yaitu: 

1) Calon suami, yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, halal menikah dengan 

perempuan, tidak dalam paksaan, tidak sedang ihram, tidak mempunyai istri yang 

haram dimadu dan tidak sedang beristri 4 (empat). 

2) Calon istri, yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, halal bagi calon suami, 

tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak sedang iddah, tidak 

dipaksa, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah. 

3) Wali, yaitu beragama Islam, memiliki hak perwalian dan tidak terhalang perwaliannya. 

4) Saksi, yaitu beragama Islam, minimal 2 (dua) orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, 

dan menyaksikan akad perkawinan tersebut. 

5) Sighat atau akad nikah, yaitu ijab kabul dilakukan dengan lisan, lafadz yang digunakan 

adalah lafadz nika>h atau tazwij, dan dihadiri dua orang saksi.8 

                                                             
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 491-493 
8 Abdul Rahmad Ghazaly,Fiqh Munakahat Edisi Pertama. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 35-44 
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Perkawinan sedangkan dalam adat jawa ialah menyatukan dua pihak keluarga, dan 

bukan hanya membawa akibat perdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta 

bersama, kedudukan anak, melainkan juga menyangkut hubungan adat istiadat, 

kewarisan, kekeluargaan, serta keagamaan. Perkawinan dalam masyarakat jawa 

diharapkan agar mendapat keturunan yang dapat menjadi penerus silsilah orang tua dan 

kerabat yang dijadikan sebagai barometer dari asal usul keturunan seseorang. 

Masyarakat Jawa mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang mau tidak mau adat 

perkawinannya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum Islam. Namun demikian, 

kuatnya adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat jawa ada beberapa hal yang 

dikecualikan dari peraturan-peraturan perkawinan itu yang menjadi pegangan mereka, 

seperti sebuah tradisi janur dan kembar mayang dalam sebuah acara perkawinan.9 

1. Tradisi Pernikahan Adat Jawa 

Adat Budaya dalam perkawinan adat Jawa kini sudah mengalami 

perkembangan yang pesat. Dalam artian bahwa proses perkawinan awalnya dari yang 

rumit menjadi sederhana atau konsep pemikiran masyarakat Jawa mengenai jodoh, 

dimana dulu sebelum melakukan perkawinan harus mempertemukan pasangan 

dengan orang tua, tetapi sekarang perkawinan bisa dilakukan meskipun pasangannya 

belum dipertemukan dengan orang tuanya. Hal ini disebabkan dulu perkawinan 

antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita masih merupakan 

lingkungan keluarga kerabat. Tetapi sekarang bukan hanya dari kalangan kerabat 

saja, melainkan antara penduduk daerah yang satu dengan yang lain. Sebelum acara 

perkawinan, didahului proses perkenalan keluarga kedua calon pengantin kemudian 

berlanjut lamaran. Proses selanjutnya keluarga pengantin mempunyai kewajiban 

hajat mengawinkan calon pengantin.  

                                                             
9 Sri Mardiani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa, 

(Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 42 
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Kegiatan upacara perkawinan dalam adat jawa ada berbagai macam sebagai berikut: 

a) Upacara pasang tarub merupakan pemasangan bangunan tambahan seperti janur, 

gula kelapa, dan ragam hiasan lainnya. Dalam upacara pasang tarub ini juga 

dilaksanakan upacara selamatan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

Nabi-Nya agar proses hajatan dapat berjalan dengan lancar. 

b) Upacara buangan (bucalan) pengadaan sesaji untuk roh halus baik dan jahat terdiri 

dari perpecok bakal berupa biji kacang-kacangan, kluwak, kemiri, dan sebagainya. 

c) Upacara siraman calon pengantin wanita yang dilakukan sebelum ijab qabul. 

d) Upacara pasrahan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. 

e) Upacara ijab Kabul, merupakan upacara yang resmi dalam suatu perkawinan 

dimana penempatan secara sah baik dalam hukum maupun agama. 

f) Upacara panggih (upacara temu) yang melambangkan pertemuan awal antara 

pengantin pria dan pengantin wanita. 

g) Upacara sungkeman dilakukan untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua. 

h) Resepsi, yaitu pertemuan atau jamuan menerima tamu pada pesta perkawinan.10 

2. Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Adat Jawa 

Adat Jawa salah satunya tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan yakni 

penentuan hari nikah didasarkan Primbon Jawa dengan melihat tanggal dan bulan 

untuk mengetahui saat-saat baik untuk melakukan perkawinan. dengan mengetahui 

hal tersebut diharapkan akan menemui keselamatan dan kesejahteraan. Bulan Jawa 

hakikatnya sama dengan bulan Islam sebagaimana jumlahnya 12 (dua belas). Namun 

yang menjadi titik pembeda adalah pemaknaan bulan. Meskipun bulan Jawa 

berpedoman pada bulan Islam, tetapi bulan Jawa menambahkan pemaknaan dalam 

setiap bulannya. 

                                                             
10 Hasil wawancara dengan Bapak Tuimun Nur Arifin (Modin Blembem) pada tanggal 28 Desember 

2020 pukul 17.00 wib 
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Adapun macam-macam bulan Jawa untuk pelaksanaan perkawinan antara lain 

sebagai berikut: 

1) Bulan Suro, diartikan sering bertengkar dan banyak menemukan kerusakan jika    

melangsungkan perkawinan. Bulan suro tidak baik untuk mengadakan hajat mantu 

karena pada bulan ini na’asnya Nabi Ibrahim AS ditawan raja Namrud. 

2) Bulan Sapar, diartikan bulan yang membawa kemiskinan dan akan banyak hutang. 

3) Bulan Mulud, diartikan harus dihindari untuk hajat mantu, karena salah satu pihak 

meninggal dan pada bulan mulud nabi Adan AS diturunkan ke dunia. 

4) Ba’da Mulud, diartikan bulan yang baik untuk dilaksanakannya perkawinan, 

banyak dicerca orang dan celaka. Pada bulan ba’da mulud nabi Yusuf AS di 

masukkan ke dalam sumur. 

5) Bulan Jumadil Awal, artinya akan sering kehilangan sesuatu, tertipu, bakal 

mendapatkan rezeki lebih, tapi banyak menemui masalah dengan orang lain. 

6) Bulan Jumadil Akhir, artinya kaya akan susuatu. 

7) Bulan Rajab, diartikan banyak anak dan banyak rezeki serta memberi keselamatan. 

8) Bulan Ruwah, diartikan bagus segalanya dan selamat dalam berbagai hal. 

9) Bulan Puasa, diartikan banyak celaka , sebab dalam sejarahnya nabi Musa AS 

perang dengan raja Fir’aun pada bulan puasa. 

10) Bulan Syawal, diartikan kehidupannya banyak kekurangan, dan banyak hutang. 

11) Bulan Selo, diartikan kering kehidupannya karena na’asnya nabi Yunus AS yang 

dimakan ikan paus. 

12) Bulan Besar, diartikan kaya dan menemukan banyak kenikamatan. Di bulan ini Nabi 

Muhammad Saw masuk ke Gua Hiro dan mendapatkan mu’zijat dari Allah Swt.11 

                                                             
11 Tjakraningrat, Kitab Primbon Betaljemur Adammakna, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 

2017), 21 
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Selain itu, masyarakat Jawa juga mengenal wuku atau perhitungan waktu. 

Mereka mempercayai bahwa wuku seseorang ada hubungannya dengan tingkah laku 

seseorang. Wuku tersebut dihubungkan dengan hari dan weton seseorang. Jumlah wuku 

ada 30, yaitu sebagai berikut:12 

Tabel 2.1 Wuku Sinta 
Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad Pahing Mulus Hari persaudaraan 

Senin pon Carik dalan Hari bedang tuo 

Selasa wage Malian malaikat Hari goroh 

Rabu kliwon Mulus Hari persaudaraan 

Kamis legi Was-was Hari pasrah 

Jum’at pahing Turunan asu ajaq Hari persaudaraan 

Sabtu pon Turunan asu ajaq Hari kubur 

 

Tabel 2.2 Wuku Landep 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Ahad wage Carik agung Hari bedang tuo 

Senin kliwon Mulus Hari tutur 

Selasa legi Mulus Hari perseteruan 

Rabu pahing Was-was Hari goroh 

Kamis pon Turunan sapi gumarang Hari tutur 

Jum’at wage Mulus Hari persaudaraan 

Sabtu kliwon Carik agung Hari persaudaraan 
 

Tabel 2.3 Wuku Wukir 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad legi Carik dalan Hari kukuh 

Senin pahing Carik dalan Hari kukuh 

Selasa pon Was-was Hari persaudaraan 

Rabu wage Turunan upas Hari perseteruan 

Kamis kliwon Mulus Hari kukuh 

Jum’at legi Carik dalan Hari persaudaraan 

Sabtu pahing Mulus Hari persaudaraan 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                             
12 Sri Mardiani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa, 

(Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 45 
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Tabel 2.4 Wuku Kurantil 
Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pon Mulus Hari perseteruan 

Senin wage Was-was Hari kubur 

Selasa kliwon Turunan ketek Hari uring-uringan 

Rabu legi Mulus Hari persaudaraan 

Kamis pahing Malian donyo Hari lesan 

Jum’at pon Mulus Hari peringatan 

Sabtu wage Mulus Hari kukuh 

 
 

Tabel 2.5 Wuku Tolu 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad kliwon Was-was Hari perseteruan 

Senin legi Turunan sri ono sumur Hari uring-uringan 

Selasa pahing Turunan sri ono sumur Hari kubur 

Rabupon Carik dalan Hari urinng-uringan 

Kamis wage Mulus Hari kena pengonto-onto 

Jum’at kliwon Mulus Hari persaudaraan 

Sabtu legi Was-was Hari kutur 

 

Tabel 2.6 Wuku Gumbreg 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pahing Turunan asu ajaq Hari bedang nom 

Senin pon Mulus Hari tutur/perkataan 

Selasa wage Carik dalan Hari persaudaraan 

Rabu kliwon Carik dalan Hari kubur 

Kamis legi Carik dalan Hari rukun 

Jum’at pahing Was –was Hari rukun 

Sabtu pon Turunan sapi gumarang Hari wutung nom 

 

Tabel 2.7 Wuku Rigan 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad wage Mulus Hari lesun 

Senin kliwon Carik dalan Hari tutur 

Selasa legi Mulus Hari kukuh 

Rabu pahing Mulus Hari kukuh 

Kamis pon Was -was Hari kubur 

Jum’at wage Turunan ular Hari tutur 

Sabtu kliwon Malian malaikat Hari persaudaraan 

 

 



26 
 

 
 

Tabel 2.8 Wuku Rigal 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad legi Carik agung Hari kukuh 

Senin pahing Mulus Hari rukun 

Selasa pon Mulus Hari persaudaraan 

Rabu wage Was -was Hari persaudaraan 

Kamis kliwon Turunan ketek Hari pasrah 

Jum’at legi Turunan ketek Hari kubur 

Sabtu pahing Carik agung Hari tutur 

 

Tabel 2.9 Wuku Julung 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pon Mulus Hari persaudaraan 

Senin wage Carik dalan Hari bedang tuwo 

Selasa kliwon Was-was Hari gerah 

Rabu legi Turunan sri ora haturatan Hari persaudaraan 

Kamis pahing Mulus Hari pasrah 

Jum’at pon Carik dalan Hari persaudaraan 

Sabtu wage Carik dalan Hari kubur 

 

Tabel 2.10 Wuku Sungsang 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad kliwon Mulus Hari bedang tuwo 

Senin legi Was-was Hari tutur 

Selasa pahing Turunan asu ajaq Hari perseteruan 

Rabu pon Malian ndonyo Hari goroh 

Kamis wage Carik dalan Hari tutur 

Jum’at kliwon Mulus Hari persaudaraan 

Sabtu legi Mulus Hari persaudaraan 

 

Tabel 2.11 Wuku Galungan 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pahing Was-was Hari kubur 

Senin pon Turunan sapi gumerang Hari kukuh 

Selasa wage Mulus Hari persaudaraan 

Rabu kliwon Carik dalan Hari perseteruan 

Kamis legi Mulus Hari kukuh 

Jum’at pahing Mulus Hari tutur 

Sabtu pon Was-was Hari persaudaraan 
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Tabel 2.12 Wuku Kuningan 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad wage Turunan upas Hari perseteruan 

Senin kliwon Turunan upas Hari kubur 

Selasa legi Carik dalan Hari tutur 

Rabu pahing Mulus Hari peraudaraan 

Kamis pon Carik dalan Hari terkena celaka 

Jum’at wage Was-was Hari tutur 

Sabtu kliwon Turuan ketek Hari kukuh 

 

Tabel 2.13 Wuku Langkir 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad legi Mulus Hari perseteruan 

Senin pahing Carik dalan Hari persaudaraan 

Selasa pon Carik dalan Hari kubur 

Rabu wage Mulus Hari tutur 

Kamis kliwon Was-was Hari tutur 

Jum’at legi Turunan sri sumur Hari persaudaraaan 

Sabtu pon Mulus Hari tutur 

 

Tabel 2.14 Wuku Prujud 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad wage Turunan upas Hari perseteruan 

Senin kliwon Turunan upas Hari kubur 

Selasa legi Carik dalan Hari tutur 

Rabu pahing Mulus Hari dulur 

Kamis pon Carik dalan Hari keno lunga 

Jum’at wage Was was Hari tutur 

Sabtu kliwon Turunan ketek Hari kukuh 

 

Tabel 2.15 Wuku Mandasia 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pahing Carik dalan Hari bedong tuwo 

Senin pon Mulus Hari tutur 

Selasa wage Mulus Hari satru 

Rabu kliwon Was was Hari goroh 

Kamis legi Turunan sri ono mbale Hari tutur 

Jum’at pahing Mulus Hari persaudaraan 

Sabtu pon Cari dalan Hari persaudaraan 
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Tabel 2.16 Wuku Pahang 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pahing Mulus Hari dino kukuh 

Senin pon Was was Hari ajal alian 

Selasa wage Turunan Malian dunyo Hari persaudaraan 

Rabu kliwon Mulus Hari persaudaraan 

Kamis legi Carik dalan Hari tutur 

Jum’at pahing Carik dalan Hari kubur 

Sabtu pon Mulus Hari tutur 

 

Tabel 2.17 Wuku Kuru Welut 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad wage Was was Hari persaudaraan 

Senin kliwon Keturunan ketek Hari betung tuo 

Selasa legi Mulus Hari goroh 

Rabu pahing Carik dalan Hari dulur 

Kamis pon Mulus Hari pasrah 

Jum’at wage Mulus Hari dulur 

Sabtu kliwon Was was Hari kubur 

 

Tabel 2.18 Wuku Marekeh 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad legi Keturunan duri di lambung Hari bedung tulus 

Senin pahing Mulus Hari tutur 

Selasa pon Carik dalan Hari satru 

Rabu wage Mulus Hari goroh 

Kamis kliwon Carik dalan Hari tutur/perkataan 

Jum’at legi Was was Hari persaudaraan 

Sabtu pahing Turunan asu ajak Hari persaudaraan 

 

Tabel 2.19 Wuku Tambir 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pon Carik dalan Hari kubur 

Senin wage Carik dalan Hari kukuh 

Selasa kliwon Mulus Hari persaudaraan 

Rabu legi Mulus Hari satru 

Kamis pahing Malian malaikat Hari kukuh 

Jum’at pon Turunan sapi gumarang Hari persaudaraan 

Sabtu wage Mulus Hari persaudaraan 
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Tabel 2.20 Wuku Wadang Kuningan 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad kliwon Carik dalan Hari persetruan 

Senin legi Carik dalan Hari kubur 

Selasa kliwon Mulus Hari tutur 

Rabu pon Was was Hari persaudaraan 

Kamis wage Turunan upas Hari lesan 

Jum’at kliwon Mulus Hari renopengoroto 

Sabtu legi Carik dalan Hari kukuh 

 

Tabel 2.21 Wuku Maktal 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pahing Mulus Hari satru 

Senin pon Carik dalan Hari uring uringan 

Selasa wage Was was Hari kubur 

Rabu kliwon Turunan ketek Hari uring uringan 

Kamis legi Mulus Hari kepenoto 

Jum’at pahing Carik dalan Hari dulur 

Sabtu pon Mulus Hari tutur/perkataan 

 

Tabel 2.22 Wuku Wuye 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad wage Mulus Hari bedang nom 

Senin kliwon Was was Hari uring uringan 

Selasa legi Turunan sri ono kandang Hari persaudaraan 

Rabu pahing Nahan ndunyo Hari kubur 

Kamis pon Carik dalan Hari aplulian 

Jum’at wage Mulus Hari kukuh 

Sabtu kliwon Mulus Hari bedang nom 

 

Tabel 2.23 Wuku Manahil 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad legi Was was Hari lisan 

Senin pahing Turunaan asu ajaq Hari maru 

Selasa pon Mulus Hari kukuh 

Rabu wage Carik dalan Hari kukuh 

Kamis kliwon Carik dalan Hari kubur 

Jum’at legi Mulus Hari tutur 

Sabtu pahing Was was Hari dalu 
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Tabel 2.24 Wuku Perang Bakat 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pon Turunan sapi gumarang Hari kukuh 

Senin wage Mulus Hari rukun 

Selasa kliwon Carik dalan Hari persaudaraan 

Rabu legi Mulus Hari persaudaraan 

Kamis pahing Carik dalan Hari pasrah 

Jum’at pon Was was Hari kubur 

Sabtu wage Turunan ulo Hari maru 

 

Tabel 2.25 Wuku Bolo 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad kliwon Mulus Hari tutur/perkataan 

Senin legi Carik dalan Hari bedang nom 

Selasa pahing Mulus Hari gerah 

Rabu pon Mble malaikat Hari persaudaraan 

Kamis wage Was was Hari pasrah 

Jum’at kliwon Cari dalan Hari batur 

Sabtu legi Cari dalan Hari tutur/perkatan 

 

Tabel 2.26 Wuku Wugu 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pahing Carik dalan Hari bedong tuo 

Senin pon mulus Hari tutur/perkatan 

Selasa wage Mulus Hari satru 

Rabu kliwon Was was Hari goroh 

Kamis legi Turunan sri ono mbale Hari tutur/perkatan 

Jum’at pahing mulus Hari persaudaran 

Sabtu pon Cari dalan Hari persaudaran 

 

Tabel 2.27 Wuku Wayang 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad wage Carik dalan Hari kubur 

Senin kliwon Carik dalan Hari kukuh 

Selasa legi Was-was Hari persaudaraan 

Rabu pahing Turunan asu ajaq Hari persetruan 

Kamis pon Mulus Hari kukuh 

Jum’at wage Cari dalan Hari persaudaraan 

Sabtu kliwon Mulus Hari persaudaraan 
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Tabel 2.28 Wuku Kulawu 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad legi Mulus Hari satru 

Senin pahing Was-was Hari kubur 

Selasa pon Turunan sapi kumarang Hari uring-uringan 

Rabu wage Mulus Hari persaudaraan 

Kamis kliwon Carik dalan Hari lesan 

Jum’at legi Malian dunyo Hari kena celaka 

Sabtu pahing Mulus Hari kukuh 

 

Tabel 2.29 Wuku Dukut 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad pon Was-was Hari opersetruan 

Senin wage Turunan upas Hari uring-uringan 

Selasa kliwon Turunan upas Hari kubur 

Rabu legi Carik agung Hari uring-uringan 

Kamis pahing Mulus Hari sulit pekerjaan 

Jum’at pon Mulus Hari persaudaraan 

Sabtu wage Was-was Hari kubur 

 

Tabel 2.30 Wuku Watu Gunung 

Hari/Pasaran Makna Keterangan 

Akad kliwon Turunan ketek Hari bedang nom 

Senin legi Mulus Hari uring-uringan 

Selasa pahing Carik dalan Hari persaudaraan 

Rabu pon Carik dalan Hari kubur 

Kamis wage Carik dalan Hari ajal ulihan 

Jum’at kliwon Was-was Hari kukuh 

Sabtu legi Turunan sri ono pawon Hari bedang nom 

 

Wuku-wuku tersebut secara tidak langsung menjadi titik tolak perjangga untuk 

melihat perilaku atau tabiat seseorang yang berhubungan dengan weton kelahiran yang 

digunakan untuk mengetahui kedua calon mempelai menurut perhitungan Primbon Jawa 

diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Karena menurut kepercayaan masyarakat Jawa, 

perhitungan tersebut akan menentukan bagaimana kehidupan rumah tangganya.13 

                                                             
13 Hasil wawancara dengan Bapak Mirin (Perjangga) tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 wib 
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B. ‘URF (Kebiasaan atau Adat) 

1. Pengertian ‘Urf (Kebiasaan atau Adat) 

‘Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau bahkan 

ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau bahkan untuk meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf 

ini dikenal sebagai kebiasaan atau adat.14  

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa. ya’rifu yang sering diartikan al-ma’ru>f yang 

berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini sama dengan pengertian diakui oleh 

orang lain. Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an sebagai ma’ru >f yang berarti 

kebajikan atau berbuat baik, seperti dalam Surat al-A’raf [7] ayat 199: 

َاِهِليَْ َْعِنْاْل  ِِْبل ُعر ِفَْوَأع ِرض  َوَْوأ ُمر   ُخِذْال َعف 
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ru>f, serta 

berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”15 

 

Para ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan ‘urf yang 

merupakan mutaradif (sinonim). Adat berasal dari kata ‘ada, ya’udu yang berarti 

perulangan. Maka sesuatu yang dilakukan baru satu kali belum dikatakan adat. Kata 

‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, 

tetapi dari segi perbuatan tersebut sudah sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.16 

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan karena dua kata tersebut 

pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan yang 

menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah 

dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara 

berulang kali. Tetapi perbedaan kedua kata tersebut dapat dilihat dari segi 

                                                             
14 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 128 

15 Al-Qur’an, 7:199. 

16 M. Asywadie Syukur, Pengantar dan Ushul Fikih, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1990), 120 
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kandungannya, yakni adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu 

perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya 

perbuatan. Sedangkan kata ‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas 

perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, dikenal, dan diterima oleh orang banyak.17 

Dengan adanya ketentuan bahwa ‘urf dan adat adalah sesuatu yang harus 

dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak meskipun terlihat ada kemiripan 

dengan ijma>’. Tetapi juga terdapat perbedaan antara ‘urf dengan ijma>’ sebagai berikut: 

a. Dari segi lingkupnya, ijma’harus diakui dan diterima semua pihak, jika ada pihak 

tidak setuju, maka ijma>’ tidak tercapai. Sedangkan ‘urf atau adat sudah dapat 

tercapai jika telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti 

dilakukan semua orang. 

b. Ijma>’ adalah kesepakatan atau penerimaan diantara orang-orang tertentu, yaitu para 

mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau 

penolakannya. Sedangkan ‘urf atau adat terbentuk jika yang melakukan secara 

berulang kali atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh manusia. 

c. ‘Ijma>’tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya. 

Sedangkan ‘urf atau adat meskipun telah terbiasa diamalkan oleh manusia, namun 

dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang.18 

Para ulama menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam 

istinba>th hukum Islam. Adapun dalam menetapkan bahwa‘urf bisa menjadi dalil jika 

tidak ditemukan nash dari kitab Al-Qur’an, Sunnah, Ijma>’, dan Qiya>s. Sehingga 

apabila ‘urf tersebut bertentangan dengan kitab Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiya>s, 

                                                             

17 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 387-388 

18 Ibid, 389 
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maka ‘urf tersebut ditolak.19 ‘Urf yang bertentangan atau ditolak tersebut adalah 

kebiasaan buruk masyarakat yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya dan tidak 

bernilai kemaslahatan, seperti kebiasaan masyarakat yang meminum minuman keras, 

berjudi,  dan sebagainya. 

2. Macam-Macam ‘Urf 

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi antara lain 

sebagai berikut: 

a. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan 

1) ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan perkataan atau 

ucapan seperti kata walad. Menurut bahasa, walad berarti anak, yang termasuk 

adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, dalam kebiasaan orang 

Arab, walad digunakan hanya untuk anak laki-laki bukan anak perempuan. 

2) ‘Urf ‘amaliy, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual-

beli barang-barang transaksi antara penjual dan pembeli hanya menunjukkan 

barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi.20 

b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya 

1) ‘Urf ‘a>mm (Umum), yaitu kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat luas 

dan tidak dibatasi oleh kedaerahan atau wilayah. Contohnya kebiasaan 

masyarakat secara umum menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual-beli. 

2) ‘Urf kha>sh (Khusus), yaitu kebiasaan khusus yang berlaku di masyarakat 

tertentu dan tidak berlaku di semua lapisan masyarakat. Contohnya tradisi 

Batak yang tidak membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan yang 

semarga, karena dianggap masih memiliki pertalian darah. 

                                                             
19 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 418 

20 Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah, 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180 
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c. Ditinjau dari segi keabsahannya 

1) ‘Urf Shahi>h, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-

Qur’an dan Sunnah, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga 

mengharamkan yang halal atau menggugurkan kewajiban. ‘Urf ini berulang-

ulang dilakukan dan diterima orang banyak karena tidak bertentangan dengan 

syariat Islam, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan 

acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya. 

2) ‘Urf Fasi >d, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah 

yang menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Contohnya 

pesta dengan menghidangkan makanan dan minuman yang haram seperti 

daging babi dan khamr. Contoh lain yaitu jaman dulu jika anak perempuan lahir 

akan dibunuh karena anak perempuan dianggap sebagai aib atau petaka.21 

3. Syarat-Syarat ‘Urf 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah 

satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila telah memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. ‘Urf berlaku secara umum, baik bersifat khusus atau umum maupun berupa 

perbuatan atau ucapan. 

b. ‘Urf telah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. 

c. ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada sebelum atau bersamaan 

adanya kasus yang akan ditetapkan status hukumnya. 

d. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 

e. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash.22 

                                                             
21 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2… 392 

22 Musthafa Said Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 189 
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4. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum 

Telah dijelaskan bahwa ‘urf dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam 

adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma>’, dan Qiya>s. 

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil-dalil didasarkan pada alasan-alasan berikut: 

a. Firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-A’raf [7] Ayat 199: 

َاِهِليَْ َْعِنْاْل  ِِْبل ُعر ِفَْوَأع ِرض  َوَْوأ ُمر   ُخِذْال َعف 
 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ru>f, serta 

berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”23 

Ayat diatas berarti Allah Swt memerintahkan kepada kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma’ru >f, yaitu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang 

kali, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. 

b. Ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas’ud berkata: 

ِلُمو نَْ آهُْءرَْ َفَما ُس 
ِلُمو نَْ آهءرَْ َما وَْ َحَسنْ  للاِْ ِعن دَْ فَ ُهوَْ َحَسًنا امل ُس 

ًئا امل ءْ  للاِْ ِعن دَْ فَ ُهوَْ َسي    َسي 
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan     

sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.”24 

 

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang 

berlaku di kalangan muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, 

maka merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah Swt. Tentunya kebiasaan 

semacam itu patut untuk dipelihara dan dijaga. 

Para ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf  yaitu: 

 ُُمَكََّمةْ  الَعاَدةُْ
“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.” 

 َشر ِعي ْ  ِبَدلِي لْ  ََثِبتْ  ِِبل ُعر فِْ الثَّاِبتُْ
“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.” 

                                                             
23 Al-Qur’an, 51:49. 

24 Mustafa Dib al-Bugha, Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami, (Damadkus: Dar Imam 

al-Bukhari), 246 
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 الُعر فِْ ِإَلْ ِفي هِْ يَ ر ِجعُْ اللَُّغةِْ ِفْ َولَْ ِفي هِْ َلهُْ َضاِبطَْ َولَْ ُمط َلًقا الشَّر عُْ ِبهِْ َوَردَْ َما ُكلُّْ
“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di 

dalamnya dan tidak terdapat batasan segi bahasanya, maka dirujuk pada ‘urf.”25 

Secara umum ‘urf diamalkan oleh ulama fiqih terutama di kalangan 

madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. Hanafiyah menggunakan istihsa>n 

dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsa>n itu ialah istihsa>n al-‘urf. Maka oleh 

ulama Hanafiyah ‘urf didahulukan atas qiya>s kha>fi dan juga didahulukan atas nash 

yang umum, dalam arti‘urf itu men-takhsi>s nash yang umum. 

Demikian juga dengan ulama Malikiyah yang menjadikan ‘urf yang hidup 

di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan 

mendahulukannya dari hadits ahad. Sedangkan ulama Syafi’iyah banyak 

menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam 

syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.26 

Hukum yang didasarkan pada ‘urf dapat berubah-ubah berdasarkan 

perubahan masa dan tempat, karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan 

hukum pokoknya. Maka dalam perbedaan pendapat semacam diatas, fuqaha 

menyatakan bahwa perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan 

perbedaan hujjah dan dalil.27 

Adapun beberapa contoh penerapan ‘urf dalam hukum Islam yakni bahwa 

seseorang yang telah bersumpah tidak akan makan daging, lalu ia makan ikan. 

Maka tidaklah dianggap melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan 

atau ‘urf, kata daging tidak diartikan dengan kata ikan.28 

                                                             
25 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih… 417 

26 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…  399 

27 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 151 

28 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fikih, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 105 



 

 

BAB III 

TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA 

DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil Desa Blembem 

1. Letak Geografis 

Desa Blembem adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. Desa Blembem terletak di sebelah barat kota Ponorogo dan 

terletak di paling ujung barat Kecamatan Jambon karena sudah berbatasan dengan Desa 

Bandaralim Kecamatan Badegan.  Jarak tempuh dari pusat kota Ponorogo ke Desa 

Blembem ini kurang lebih 12 Km dan jarak tempuh Desa Blembem ke Kecamatan 

Jambon sekitar 3 Km. 

2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan 

Masyarakat Desa Blembem mayoritas mata pencahariaan adalah sebagai petani, 

karena sebagian besar wilayah Desa Blembem adalah lahan pertanian. Selain sebagai 

petani, masyarakat Desa Blembem ada juga sebagai pedagang, buruh, TKI, dan 

sebagian sebagai Polisi, TNI, Dokter, Perawat, karyawan perusahaan dan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS).  Penduduk Desa Blembem tidak jarang memiliki pekerjaan ganda. 

Artinya, mereka yang bekerja sebagai petani biasanya juga bekerja sebagai buruh 

karena jika hanya mengandalkan hasil pertanian yang tidak menentu, maka tidak akan 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.1 

Pendidikan masyarakat Desa Blembem bisa dikatakan baik karena terdapat 

fasilitas Pendidikan yang mumpuni meskipun lembaga Pendidikan yang terdapat 

kebanyakan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Diniyah 

                                                             
1 Hasil Dokumentasi dan Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Pada 05 Januari 2021 

38 



39 
 

 
 

(Madin) saja. Tetapi masyarakat Desa Blembem jika meneruskan pendidikan ke 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di desa lain. Bahkan 

tidak sedikit pula masyarakat yang bisa sampai kuliah bahkan sudah sukses. 

3. Adat Budaya Masyarakat 

Penduduk Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo berjumlah 

6.716 jiwa dimana 3.413 merupakan jumlah penduduk pria dan 3.303 adalah jumlah 

penduduk wanita yang terdaftar dalam 2.322 Kartu Keluarga (KK). Mayoritas 

penduduk Desa Blembem adalah warga asli dan yang sebagian merupakan pendatang 

yang menikah dengan warga Desa Blembem dan bertempat tinggal di sana. Masyarakat 

Desa Blembem mayoritas adalah pemeluk agama Islam dibuktikan dengan adanya 

banyak mushola dan masjid. Namun, ada juga sebagian warga yang non-muslim.2 

Adat budaya masyarakat Desa Blembem dibilang masih sangat kuat memegang 

dan percaya tradisi nenek moyang. Mereka masih meyakini kepercayaan nenek 

moyang karena sudah turun temurun dan sudah dijadikan suatu tradisi oleh mereka 

sejak dulu.  Kuatnya adat istiadat yang masih melekat tersebut dibuktikan dengan 

berbagai acara yang masih kental dengan adatnya seperti halnya saat membangun 

rumah. Pemilik rumah akan memasangkan padi di atap rumah yang dibangun. Padi 

tersebut dipercayai sebagai harapan dan doa agar keluarga dapat menggapai kejayaan 

dan kemakmuran. 

Adat istiadat lain yang masih melekat adalah dalam peraturan-peraturan 

perkawinan yang menjadi pegangan mereka, seperti halnya tradisi perkawinan yang 

menggunakan janur dan kembar wayang. Menurut salah satu tokoh masyarakat, dalam 

sebuah perkawinan terdapat janur yang melengkung sebagai gapura dan kembar 

mayang 2 (dua) buah. Janur kuning yang berasal dari kata ja>’a dan nu>r yang berarti 

                                                             
2 Hasil Dokumentasi dan Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Pada 05 Januari 2021 
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datangnya cahaya dan bermakna sebagai suatu doa dan tuntunan yang tidak dilafadzkan 

dengan lisan. Janur kuning tersebut dilambangkan sebagai gapura (berasal dari kata 

ghafu>run) yang berarti ampunan. Artinya, seorang laki-laki maupun seorang 

perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan akan diampuni dosa-dosa yang 

diperbuat selama sebelum menikah. 

Sedangkan kembar mayang diambil dari legenda nabi Adam dan Siti Hawa yang 

turun dari surga ke bumi dengan keadaan terpisah jauh dan kemudian disatukan. 

Dengan demikian, kembar mayang tersebut bermakna sebagai penyatuan dua insan 

yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya terpisah kemudian 

bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan.3 

Tata cara perkawinan yang ada di Desa Blembem tidak hanya diadakannya janur 

dan kembar mayang saja. Tetapi ada beberapa hal yang merupakan tradisi saat 

diakannya perkawinan. Salah satunya adalah sebelum melakukan perkawinan 

diadakannya suatu tradisi penentuan hari nikah yang didasarkan dalam Primbon Jawa 

sebagaimana akan dibahas pada sub bab selanjutnya. 

B. Pelaksanaan Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Desa Blembem 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

Sebuah tradisi lain masyarakat jawa yakni tradisi penentuan hari nikah yang 

didasarkan Primbon Jawa dilakukan oleh kedua calon mempelai yang hendak 

melaksanakan perkawinan. Tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi yang secara tidak 

langsung sudah dijadikan adat atau kebiasaan oleh masyarakat jawa dalam mencari hari 

yang baik untuk melaksanakan perkawinan. Adapun pelaksanaan tradisi penentuan hari 

nikah dalam Primbon Jawa dikemukakan oleh: 

                                                             
3 Hasil wawancara dengan Bapak Tuimun Nur Arifin (Modin Desa Blembem) pada hari Minggu tanggal 

27 Desember 2020 pukul 17.00 wib 
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Pertama, Bapak Mirin selaku Perjangga yang ada di Desa Blembem sebagaimana 

penjelasannya sebagai berikut: 

“Bahwasanya tradisi penentuan  hari nikah menurut adat jawa itu didefinisikan menjadi 

dua yaitu ada hari atau bulan baik untuk melakukan pernikahan dan hari atau bulan buruk 

yang tidak bisa untuk melaksanakan pernikahan. Yang termasuk bulan  baik disini adalah 

bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan bulan  yang  tidak baik 

untuk melaksanakan pernikahan adalah bulan suro, selo, jumadil awal dan poso. Selain 

itu, ada juga tahun yang tidak bisa untuk digunakan untuk acara perkawinan, yaitu tahun 

Alif, yakni tahun dimana orang yang punya gawe (hajat pernikahan) masih pertama kali 

(mantu pertama) yang sebelumnya belum pernah menikahkan anaknya. Oleh karena itu, 

harus menunggu tahun alif tersebut habis yaitu dengan menunggu tahun selanjutnya. 

Alasan mengapa dalam tahun alif tidak boleh melakukan perkawinan untuk pertama 

kalinya karena apabila dilanggar akan menimbulkan suatu kejadian besar yang terjadi 

pada kedua mempelai tersebut. Proses penentuan hari nikah dilakukan dengan mengambil 

hari kelahiran ataupun pasarannya, kemudian dijumlah dapat berapa. Setelah itu dicari 

bulan dan hari yang baik menurut kepercayaan yang diambil.“ 

 

Bapak Mirin juga menjelaskan mengenai weton atau neptu hari pasaran, bulan 

dan tahun yang berhubungan dengan kelahiran seseorang sebagai berikut:4 

3.1 Hari Pasaran 
Hari Neptu 

Minggu 
Senin 

Selasa 

Rabu 
Kamis 

Jumat 

Sabtu 

5 
4 

3 

7 
8 

6 

9 
 

3.2 Bulan 
 

 

  

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Bapak Mirin (Perjangga Blembem) pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 

15.00 wib 

Pasaran Neptu 

Kliwon 

Legi 

Pahing 
Pon 

Wage 

8 

5 

9 
7 

4 

 

Bulan Neptu 

Sura 
Sapar 

Rabi’ul Awal 

Rabi’ul Akhir 
Jumadil Awal 

Jumadil Akhir 

Rajab 

Ruwah 
Puasa 

Syawal 

Dulkaidah 
Besar 

7 
2 

3 

5 
6 

1 

2 

4 
5 

7 

1 
3 
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3.3 Tahun 

 

 

 

 

 

Bapak Mirin dalam memberikan keterangan ketika wawancara, memberikan salah 

satu contoh perhitungan neptu atau weton yang digunakan untuk menentukan apakah 

kedua mempelai tersebut cocok untuk menikah atau tidak cocok sebagai berikut: 

“Seorang laki-laki memiliki weton Jum’at Pon yang neptunya Jum’at (6) + Kliwon 

(7) = 13. Sedangkan pengantin perempuan Kamis Pahing neptunya Kamis (8) + Pon 

(9) = 17. Kemudian dijumlah antara hasil neptu pengantin laki-laki dan perempuan 

yaitu 13 + 17 = 30. Dibagi 4 sisa 2. Menurut Primbon Jawa jatuhnya menjadi banyak 

rezeki, keturunan banyak, dan keduanya baik dan diperbolehkan untuk menikah.” 

 

Untuk mengetahui proses pencarian atau penentuan hari nikah yang didasarkan 

Primbon Jawa secara rinci tidak bisa dijelaskan karena perhitungan tersebut 

membutuhkan suatu ilmu keperjanggan dan tidak sembarang orang bisa mempelajari ilmu 

tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu pendidikan khusus mengenai ilmu keperjanggan 

yang dapat ditempuh minimal 6 bulan.5 

Kedua, Bapak Tuimun Nur Arifin selaku Modin Desa Blembem mengemukakan 

pelaksanaan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa sebagai berikut: 

“Bahwa Primbon Jawa adalah perhitungan yang mengarah pada suatu hal 

ketentraman karena adanya keyakinan hal tersebut mengandung hal yang sakral. 

Pencarian hari yang dilakukan berdasarkan Primbon Jawa tidak dipermasalahkan 

asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Primbon Jawa digunakan karena 

masyarakat Jawa memiliki ciri khas tersendiri dalam adat istiadatnya atau kebiasaan. 

Di Indonesia memiliki beragam adat dan budaya berbeda karena tempat tinggal dan 

lokasi bumi suatu daerah yang membawa motif berbeda seperti Jawa dan Sunda.”6 

                                                             
5 Hasil wawancara dengan Bapak Mirin (Perjangga Blembem) pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 

15.00 wib 
6 Hasil wawancara dengan Bapak Tuimun Nur Arifin (Modin Desa Blembem) pada hari Minggu tanggal 

27 Desember 2020 pukul 17.00 wib 

Tahun Neptu 

Alip 

Ehe 
Jimawal 

Je 

Dal 
Be 

Wawu 

Jimakir 

1 

5 
3 

7 

4 
2 

6 

3 
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Bapak Tuimun Nur Arifin juga memberikan beberapa contoh dalam hal penggunaan 

Primbon Jawa sebagai penentuan hari baik untuk menikah sebagai berikut: 

“Pertama, ada seorang laki-laki namanya Mardi menikah dengan seorang perempuan 

Dila. Keduanya sebelum perkawinan melakukan tradisi penentuan hari nikah yang 

didasarkan Primbon Jawa dengan cara mereka bertanya kepada perjangga yang ada 

di Desa Blembem. Kemudian setelah ketemu hari baiknya, mereka pun 

melangsungkan perkawinan. Selama kehidupan rumah tangganya, mereka diberikan 

kecukupan rezeki dan memiliki banyak keturunan.” 

“Kedua, ada pasangan yang menikah juga melakukan tradisi penentuan hari nikah 

dalam Primbon Jawa yaitu Bahrudin dan Lina. Tetapi, selama kehidupan rumah 

tangganya, istrinya sering mengalami sakit dan rezekinya kurang. Dalam 

menyelesaikan hal tersebut, mereka melakukan tradisi mbangun nikah (nikah ulang), 

yakni mengulang akad yang pertama karena dianggap rusak perhitungan jawanya. 

Maka, menurut kepercayaan orang jawa, perlu diperbarui akad tersebut. Setelah akad 

kedua, kehidupan rumah tangga keduanya secara perlahan mulai membaik dan 

istrinya tidak sakit-sakitan lagi.” 

“Ketiga, pasangan yang menikah dengan tidak memakai tradisi penentuan hari nikah 

dalam Primbon Jawa, yakni Wiyono dan Anis. Mereka menikah dengan hari yang 

mereka pilih sendiri tanpa hitungan Primbon Jawa. Karena mereka ingin 

perkawinannya disesuaikan dengan hari mereka bertemu untuk pertama kalinya. 

Kehidupan rumah tangganya setelah menikah diberikan kecukupan rezeki dan 

mempunyai 2 orang anak.” 

“Keempat, yaitu pasangan dari Fendy dan Aisyah. Keduanya menikah tidak 

menggunakan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa. Mereka menikah di 

tanggal yang cantik yaitu 20-08-2018. Kehidupan rumah tangga keduanya setelah 

perkawinan mendapatkan kurangnya rezeki karena suaminya tidak bekerja padahal 

sebelum menikah bekerja.”7 

 

Contoh-contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya sebuah tradisi 

penentuan hari nikah yang didasarkan Primbon Jawa tidak 100% memang benar-benar 

terbukti membawa kebaikan. Hal itu terjadi karena pada dasarnya terletak pada  masing-

masing individu yang melakukan perkawinan. Namun, masyarakat yang percaya tradisi 

tersebut setidaknya sudah berusaha untuk menghalangi hal yang buruk terjadi dikemudian 

hari. Seperti sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa, “Lebih baik mencegah daripada 

mengobati.” 

                                                             
7 Hasil wawancara dengan Bapak Tuimun Nur Arifin (Modin Desa Blembem) pada hari Minggu tanggal 

27 Desember 2020 pukul 17.00 wib 
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Bapak Tuimun Nur Arifin juga mengatakan bahwa sebenarnya pasangan yang 

menikah yang memakai perhitungan dalam Primbon Jawa atau tidak memakai 

perhitungan dalam Primbon Jawa sebenarnya tidak ada masalah. Bagi pasangan yang 

memakai Primbon Jawa karena mereka ingin perkawinannya tidak ada halangan atau 

masalah dikemudian hari. Sedangkan yang tidak memakai perhitungan Primbon Jawa, 

mereka beranggapan bahwa takdir kehidupannya adalah berasal dari Allah Swt. Hal 

tersebut dikarenakan Primbon Jawa hanya sekedar perhitungan antara berani atau tidak 

karena berdomisili di pulau Jawa dimana Primbon Jawa tersebut berasal dari Jawa. 

Adapun mengenai ketentuan rezeki, kebahagiaan, dan sebagainya itu adalah qada’ dan 

qadar illahi yang ditakdirkan Allah Swt kepada hambanya. 

Ketiga, pendapat Bapak Samuri selaku salah satu Kyai di Desa Blembem 

mengatakan sebagai berikut: 

“Tradisi penentuan hari nikah adalah penentuan hari baik untuk melakukan 

pernikahan dan untuk sebagai pengarah pada suatu hal yang akan menimbulkan suatu 

kabaikan disuatu hari bagi kedua mempelai. Di dalam Islam tidak dijelaskan 

penentuan hari yang baik untuk menikah. Meskipun hal tersebut tidak dijelaskan dan 

diatur, syariat Islam membolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam 

dan bertujuan untuk kemaslahatan umatnya.”8 

 

Keempat, yakni pendapat masyarakat mengenai tradisi penentuan hari nikah yang 

didasarkan dalam Primbon Jawa sebagai berikut: 

1. Menurut Bapak Khoirudin: 

“Penentuan hari nikah menurut saya yaitu penetuan hari baik yang mana  yang  

mencarikan hari yang tepat untuk melangsungkan suatu pernikahan adalah 

perjangga (yang mencarikan hari) dalam adat jawa sebelum melakukan 

pernikahan harus terlebih daluhu mencari petungan menurut primbon karena 

sudah menjadi tradisi dalam adat jawa. Alasan melakukan tradisi tersebut yakni 

diyakini oleh masyarakat Jawa akan menentukan kehidupan dikemudian hari bagi 

pasangan yang menikah. Tujuannya untuk memperoleh kehidupan rumah tangga 

yang sejahtera, bahagia, dan tenteram.”9 

                                                             
8 Hasil wawancara dengan Bapak Samuri (Kyai Desa Blembem) pada hari Minggu tanggal 04 Januari 

2021 pukul 17.00 wib 
9 Hasil wawancara dengan Bapak Khoirudin (Salah satu masyarakat Desa Blembem) pada hari Senin 

tanggal 04 Januari 2021 pukul 19.00 wib 
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2. Menurut Bapak Samuri Abdul Kholiq: 

“Penetuan tradisi hari nikah menurut primbon jawa menurut saya adalah suatu 

pakeman (pegangan) orang jawa sebagai penentu hari baik untuk melakukan 

pernikahan yang mana dalam proses pencariannya dicarikan oleh pejangga 

karena hanya pejangga yang tahu ilmu tentang primbon jawa. Alasan 

menggunakan itu karena masyarakat mau kehidupan rumah tangga harmonis dan 

bahagia. Masyarakat percaya jika perkawinan dilakukan dihari yang baik, maka 

akan baik pula kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya jika dilakukan dihari 

yang tidak tepat, dipercayai musibah akan datang dikemudian hari.”10 

                                                             
10 Hasil wawancara dengan Bapak Samuri Abdul Kholiq (Salah satu masyarakat Desa Blembem) pada 

hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 16.00 wib 



 

 

BAB IV 

TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA 

PERSPEKTIF ‘URF 

A. Analisa Proses Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Desa Blembem 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat Desa Blembem merupakan masyarakat Jawa yang termasuk masih 

berpegang terguh kepada tradisi atau adat istiadat nenek moyang. Dalam kehidupan 

sehari-hari, masih banyak ditemukan tradisi-tradisi leluhur seperti halnya genduren untuk 

mengirim doa kepada anggota keluarga yang sudah meninggal, menyediakan sesajen saat 

ada hajatan perkawinan, acara tingkepan wanita yang hamil, dan lain-lain. Tradisi-tradisi 

tersebut sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu bahkan sejak nenek moyang.  

Tradisi lainnya yang terdapat di Desa Blembem yakni salah satunya tradisi dalam 

tata cara perkawinan yaitu penentuan hari nikah yang dilakukan sebelum perkawinan. 

Perkawinan dalam keyakinan masyarakat Desa Blembem adalah suatu ikatan yang 

menyatukan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan ijab qabul dimana bertujuan 

untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Bapak Mirin selaku perjangga Desa Blembem menjelaskan bahwa penentuan hari 

nikah dilakukan oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. 

Kedua calon mempelai mencari hari yang dianggap baik dan tepat untuk melangsungkan 

perkawinannya. Dalam penentuan hari nikah tersebut didasarkan pada Primbon Jawa 

yang merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang berisi berbagai pengetahuan kejawaan 

yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dengan alam semesta yang 

berfungsi untuk pedoman dalam menentukan segala sesuatu tentang kehidupan manusia. 

Tujuan dari tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa adalah untuk 

mencari hari yang baik dan tepat untuk menikah sehingga diharapkan rumah tangganya 
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mendapat keselamatan, keberkahan, dan rezeki lancar. Namun sebaliknya, jika 

perkawinan dilangsungkan pada hari dan bulan yang tidak baik dan tidak tepat, maka 

menurut perhitungan jawa dikemudian hari akan terjadi hal buruk menimpa keluarganya, 

seperti rezeki kurang lancar, sering bertengkar, kurang harmonis, dan sebagainya. 

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dilakukan pada saat acara 

pertunangan atau tukar cincin. Biasanya perjangga bertanya kepada kedua calon mempelai 

atau keluarganya ingin menikah dibulan apa. Apabila bulan yang diinginkan menurut 

perjangga baik, maka diperbolehkan untuk menikah. Begitu sebaliknya, jika menurut 

perjangga bulan yang diinginkan tidak baik, maka tidak diperbolehkan menikah pada 

bulan itu dan harus diganti bulan lain. Setelah itu mencari hari yang baik untuk 

dilangsungkan ijab qabul. 

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dilakukan dengan cara 

menghitung weton atau neptu dari kedua calon mempelai yang akan menikah dengan 

mengambil hari kelahiran ataupun pasarannya, kemudian dijumlah dapat berapa. Setelah 

itu dicari bulan dan hari yang baik menurut kepercayaan yang diambil. Weton atau neptu 

berhubungan dengan perilaku atau tabiat seseorang. Proses pencarian hari nikah dilakukan 

dengan mencari makna-makna hari dalam wuku (perhitungan waktu) yang memiliki 

makna baik dan makna buruk untuk dilangsungkan perkawinan.  

Kalender Jawa terdapat 30 (tiga puluh) wuku yang masing-masing memiliki 

makna-makna sendiri. Dari jumlah 30 (tiga puluh) wuku terdapat 4 (empat) wuku yang 

dianggap tidak boleh digunakan untuk acara perkawinan dan harus dihindari untuk ijab 

qabul, yaitu Wuku Rigan, Wuku Tambir, Wuku Langkir, dan Wuku Bolo. Hari dalam 

seminggu ada 7 (tujuh) hari dan hari pasaran yang jumlahnya 5 (lima) yang menurut 

Primbon Jawa memiliki nilai atau makna tersendiri jika disatukan dan tidak secara 

otomatis memiliki karakter baik atau buruk. 
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Bulan dalam kalender Jawa terdapat 12 (dua belas) bulan dimana menurut 

Primbon Jawa terdapat bulan yang baik dan bulan yang harus dihindari untuk acara 

perkawinan. Beberapa bulan yang dianggap baik untuk melaksanakan perkawinan yaitu 

bulan Sapar, Mulud, Ba’da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Syawal, dan Besar. 

Sedangkan bulan yang harus dihindari untuk acara perkawinan yaitu bulan Sura, Sela, 

Jumadhil Awal, dan Pasa. Selain hari dan bulan, ada juga tahun yang dianggap tidak 

diperbolehkan untuk menggelar acara perkawinan yaitu Tahun Alip (tahun pertama dalam 

perhitungan sewindu). Hal tersebut diberlakukan pada orang tua yang hendak menikahkan 

anaknya yang pertama di tahun alip. Karena menurut Primbon Jawa akan terjadi hal yang 

tidak baik dikemudian hari dalam rumah tangganya. 

Perhitungan weton atau neptu dari kedua calon mempelai pengantin diyakini oleh 

masyarakat jawa merupakan salah satu usaha dalam mencari keselamatan dalam 

perkawinan dan mengandung doa serta harapan untuk rumah tangga yang baik. 

Perhitungan yang didasarkan pada Primbon Jawa menurut sebagian besar masyarakat 

jawa merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi yang sesuai dengan kenyataan. Namun, 

ada juga sebagian kecil masyarakat jawa yang berpendapat bahwa perhitungan yang 

didasarkan Primbon Jawa ini tidak seutuhnya sesuai dengan kehidupan yang terjadi atau 

realita kehidupan yang dilalui setelah menikah.  

Perhitungan dalam Primbon Jawa menurut penulis sebenarnya tidak sepenuhnya 

memang benar-benar terbukti membawa kebaikan atau menolak kemudharatan, karena 

kebahagiaan atau tidak bahagianya rumah tangga pada dasarnya terletak pada  masing-

masing individu yang melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan fakta-fakta 

yang dialami pasangan terhadap kehidupannya setelah menikah, baik yang menggunakan 

perhitungan Primbon Jawa maupun yang tidak menggunakan perhitungan Primbon Jawa 

seperti yang dikhawatirkan masyarakat Jawa. Fakta-fakta tersebut sebagai contoh yakni 
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sebagian pasangan yang tidak menggunakan perhitungan Primbon Jawa kehidupan setelah 

pernikahan mereka dibilang cukup bahagia dan rezekinya lancar. Tetapi, bagi masyarakat 

yang percaya tradisi tersebut setidaknya sudah berusaha untuk menghalangi hal yang 

buruk terjadi dikemudian hari. 

Primbon Jawa tersebut meskipun tidak sepenuhnya apakah membawa kebaikan atau 

menolak kemudharatan, namun faktanya tidak sedikit mereka yang dihitung sesuai dengan 

perhitungan Primbon Jawa karena mereka bertujuan agar perkawinan yang dilakukan 

berdasarkan perhitungan tersebut mendapatkan kemudahan rezeki, bahagia, dan sejahtera. 

B. Analisa ‘Urf terkait Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa di Desa Blembem 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

Perkawinan dalam adat Jawa sebelum terjadi ijab qabul, dimulai dengan 

memperhitungkan weton dan neptu dari kedua calon mempelai pengantin untuk mencari 

suatu penyatuan karakter yang baik. Kemudian hasil perhitungan keduanya digunakan 

untuk mencari hari dan bulan untuk acara ijab qabul. Meskipun hal tersebut tidak diatur 

dalam syariat Islam, namun mengingat bahwa hukum adat dan hukum Islam merupakan 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur kehidupan 

manusia. Artinya, sejak awal masuknya Islam di Indonesia sudah digabungkan dengan 

adat, dimana dibawa oleh walisongo dan diakulturasikan dengan hukum adat yang 

merupakan cara untuk menerapkan penggunaan hukum Islam, karena masyarakat Jawa 

tidak hanya berpedoman terhadap hukum Islam saja, tetapi juga berpedoman kepada 

hukum adat yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. 

Setiap orang memiliki pemahaman berbeda-beda mengenai hukum adat dan hukum 

Islam. Perbedaan pemahaman maupun perspektif tersebut berimplikasi pada penerimaan 

masyarakat terhadap hukum Islam sendiri. Dimana masyarakat ada yang menerima hukum 
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Islam secara total ataupun bahkan menolak dan ada juga sebagian masyarakat yang 

menerima sebagian hukum Islam dan sebagian menolaknya. 

Hubungan antara hukum adat dengan hukum islam ada dua hal, yaitu pertama 

menurut Christian Snouck yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterima disemua 

kalangan masyarakat yang beragama Islam apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum 

adat mereka (Teori Receptie).1 Kedua, menurut Hazairin dan Sayuti Thalib yang 

menyatakan bahwa hukum Islam dapat mengakui hukum adat jika tidak bertentangan 

dengan syariat Islam (Teori Receptio a Contrario).2 

Masyarakat Desa Blembem kaitannya dengan persoalan perkawinan mayoritas 

mengikuti tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa yang terdapat dalam hukum 

adat seperti yang dikuatkan oleh pendapat Bapak Tuimun Nur Arifin yang menyatakan 

bahwa adat pencarian hari yang dilakukan berdasarkan Primbon Jawa tidak 

dipermasalahkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaitannya dengan 

syariat Islam, sesuatu yang tidak dijelaskan dan diatur dalam nash-nash Al-Qur’an, 

Sunnah, Ijma>’, maupun Qiya>s diperbolehkan asalkan sesuatu tersebut tidak bertentangan 

dan membawa kemaslahatan umatnya. 

Syariat Islam tidak mengatur mengenai penentuan hari dan bulan yang baik, 

meskipun dalam adat Jawa seperti yang dipegang oleh masyarakat Desa Blembem dalam 

hal tersebut diatur dan didasarkan pada Primbon Jawa. Dalam pandangan Islam, sebuah 

tradisi penentuan hari nikah bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan oleh semua 

kalangan manusia ketika hendak melakukan perkawinan, meskipun hal tersebut sudah 

menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat Jawa. Tradisi tersebut bertujuan untuk mencari 

hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan perkawinan. 

                                                             
1 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), 12 
2 Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 65 
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Sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat muslim dapat 

ditemukan di dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma>’, dan Qiya>s. Jika suatu perbuatan manusia 

tidak diatur dalam sumber hukum Islam tersebut, maka para ulama melakukan suatu 

istinba>th hukum dimana salah satu sumber istinba>th hukumnya yaitu ‘urf. 

‘Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau bahkan 

ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya 

atau bahkan untuk meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini dikenal sebagai 

kebiasaan atau adat. 

 َشر ِعي ْ  ِبَدلِي لْ  ََثِبتْ  ِِبل ُعر فِْ الثَّاِبتُْ
“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.”3 

Segala sesuatu yang berlaku berdasarkan ‘urf dan tidak dijelaskan dalam nash-nash 

Al-Qur’an, Sunnah, Ijma>’, dan Qiya>s, maka berlaku seperti dalil syara’. Telah kita ketahui 

bahwa ‘urf dapat diterima dan diakui jika tidak bertentangan dengan nash-nash yang 

terdapat dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma>’, dan Qiya>s. Tetapi, jika ‘urf tersebut bertentangan 

dengan nash-nash tersebut, maka ‘urf tersebut ditolak dan tidak boleh dilakukan. 

 ‘Urf memandang bahwa tradisi penentuan hari nikah tersebut tidak disebutkan di 

dalam hukum Islam, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Jawa 

terutama pada masyarakat Desa Blembem yang sudah dilakukan menjadi sebuah adat 

istiadat sebelum melakukan perkawinan. ‘Urf bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia 

sama halnya dengan tujuan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa untuk 

mencari hari dan bulan yang baik untuk menikah. 

Mengingat kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum, terdapat alasan-alasan bahwa 

‘urf dapat dijadikan dalil, yaitu salah satunya terdapat di dalam Firman Allah dalam Surat 

Al-A’raf [7] Ayat 199: 

                                                             
3 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih… 417 
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َاِهِليَْ َْعِنْاْل  ِِْبل ُعر ِفَْوَأع ِرض  َوَْوأ ُمر   ُخِذْال َعف 
 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta 

berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”4 

Ayat diatas berarti Allah Swt memerintahkan kepada kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma’ru>f, yaitu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang kali, 

dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Demikian halnya dengan tradisi penentuan hari 

nikah dalam Primbon Jawa dinilai sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang kali 

jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan untuk kemaslahatan umat. Dengan 

demikian, sesuatu yang dianggap baik menurut umat Islam maka baik pula di sisi Allah 

Swt. Hal tersebut sesuai dengan ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas’ud 

berkata: 

ِلُمو نَْ آهُْءرَْ َفَما ُس 
ِلُمو نَْ آهءرَْ َما وَْ َحَسنْ  للاِْ ِعن دَْ فَ ُهوَْ َحَسًنا امل ُس 

ًئا امل ءْ  للاِْ ِعن دَْ فَ ُهوَْ َسي    َسي 
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, 

dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.”5 

 

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Blembem jika ditinjau 

dengan ‘urf, dapat dilihat dari beberapa segi tinjauan ‘urf sebagai berikut: 

 Pertama, jika ditinjau ‘urf dari segi materi yang bisa dilakukan, maka tradisi 

tersebut termasuk ke dalam ‘urf amaliy, yaitu kebiasaan atau adat yang berupa perbuatan. 

Hal tersebut karena tradisi penentuan hari nikah adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

sebelum melangsungkan perkawinan yang sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan dan 

sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat Jawa termasuk apa yang sudah menjadi 

tradisi turun menurun di masyarakat Desa Blembem.  

Kedua, jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa ditinjau ‘urf dari segi 

ruang lingkupnya, maka termasuk ke dalam ‘urf kha>sh, yaitu kebiasaan khusus yang 

                                                             

4 Al-Qur’an, 51:49. 

5 Mustafa Dib al-Bugha, Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami… 246 
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berlaku di masyarakat tertentu sebagaimana di masyarakat Desa Blembem dan tidak 

berlaku di semua lapisan masyarakat lainnya. Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon 

Jawa merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang terjadi di masyarakat Jawa yang 

dilakukan sudah turun temurun dengan menghitung weton atau neptu calon pengantin yang 

bertujuan untuk mencari keselamatan dan keberkahan kehidupan rumah tangganya kelak. 

Dengan demikian, tradisi tersebut tentunya tidak berlaku pada masyarakat lain seperti 

masyarakat Aboge, karena di masyarakat Aboge sendiri dalam hal perkawinan disesuaikan 

dengan kebiasaan atau adat istiadat yang sudah berlaku di sana yang tentunya berbeda 

dengan kebiasaan atau adat istiadat di masyarakat Jawa. 

Ketiga, tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa jika ditinjau dari segi 

keabsahan dan ke-fasi>d-tan ‘urf, maka penjelasannya terdapat sebagai berikut:  

Tradisi penentuan hari nikah yang terjadi di Desa Blembem berdasarkan Primbon 

Jawa dianggap shahi>h atau benar atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk 

menolak kemafshadatan tanpa mengkultuskan perwujudan Primbon Jawa tersebut, karena 

pengkultusan terhadapnya bisa menyeret pelaku ke dalam bentuk kesyirikan atau tindakan 

thatayur dimana hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya 

sebagai ‘urf fasi>d atau salah. Atas dasar inilah, maka pelaksanaan tradisi penentuan hari 

nikah berdasarkan Primbon Jawa yang dilakukan masyarakat Desa Blembem tidak bisa 

dihukumi sama, baik boleh mutlak (shahi>h mutlak) atau sebaliknya, salah (fasi>d mutlak) 

melainkan sejauh mana persepsi mereka terhadap Primbon Jawa sendiri yang secara jelas 

memang bukan merupakan sumber hukum ajaran Islam. 

Masyarakat boleh melakukan tradisi tersebut dan juga tidak boleh melakukannya. 

Maksudnya disini adalah diperbolehkan melakukan jika tradisi penentuan hari nikah dalam 

Primbon Jawa tersebut tidak bertentangan dengan Syariah Islam, dan tidak mengacu 

kepada hal-hal yang musyrik. Bertujuan untuk kehatian-hatian masyarakat Jawa. 
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Sedangkan tidak boleh melakukan apabila tradisi tersebut diyakini mengacu kepada hal-

hal musyrik. Dengan demikian, jika tradisi tersebut hanya sebagai mistis belaka, maka 

dalam Islam dinyatakan sebagai kepercayaan tathayur dimana percaya akan bernasib sial, 

dan menurut ‘urf kebiasaan tersebut dilarang/rusak (fasi>d).  

Adapun salah satu hadis Rasulullah Saw  yang menunjukkan haramnya tathayur, 

bahkan tathayur adalah satu macam kesyirikan sebagai berikut: 

،ثاَلَثًْ ،ْالطِ ََيَُةِْشر ك   الطِ ََيَُةِْشر ك 
“Tiyarah adalah syirik, tiyarah adalah syirik (beliau ucapkan tiga kali)….” 

(HR. Abu Dawud no. 3910)6 

                                                             
6 Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Kitab Shahih at-Targhib wa at-Tharib, (Riyadh: Maktabah 

al-Ma’arif, 2000), 163 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Blembem dilakukan oleh 

perjangga dengan cara menghitung weton atau neptu kedua calon mempelai yang akan 

menikah dengan mengambil hari kelahiran dan pasarannya, kemudian dijumlah. Setelah itu 

dicari bulan dan hari yang baik menurut kepercayaan yang diambil. Proses pencarian hari 

nikah dilakukan dengan mencari makna-makna hari dalam wuku yang memiliki makna baik 

dan buruk untuk dilangsungkan perkawinan. Perhitungan weton atau neptu kedua calon 

mempelai diyakini masyarakat Desa Blembem sebagai usaha mencari keselamatan dalam 

perkawinan dan mengandung doa serta harapan untuk rumah tangga yang baik. 

 ‘Urf memandang bahwa tradisi penentuan hari nikah di Desa Blembem tidak 

disebutkan dalam hukum Islam. Tradisi penentuan hari nikah yang terjadi di Desa Blembem 

dengan Primbon Jawa jika ditinjau ‘urf dari segi materi yang bisa dilakukan,  termasuk ke 

dalam ‘urf amaliy, karena tradisi penentuan hari nikah di Desa Blembem adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan sebelum perkawinan yang sudah menjadi suatu adat atau 

kebiasaan. Kemudian jika tradisi tersebut ditinjau ‘urf dari segi ruang lingkupnya, maka 

termasuk ke dalam ‘urf kha>sh, yaitu kebiasaan khusus yang berlaku di masyarakat tertentu 

sebagaimana di masyarakat Desa Blembem. 

Tradisi penentuan hari nikah yang terjadi di Desa Blembem berdasarkan Primbon 

Jawa dianggap shahi>h atau benar atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk 

menolak kemafshadatan tanpa mengkultuskan perwujudan Primbon Jawa tersebut, karena 

pengkultusan terhadapnya bisa menyeret pelaku ke dalam bentuk syirikan atau tindakan 

thatayur dimana hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya sebagai 
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‘urf fasi>d atau salah. Atas dasar inilah, maka pelaksanaan tradisi penentuan hari nikah 

berdasarkan Primbon Jawa yang dilakukan masyarakat Desa Blembem tidak bisa dihukumi 

sama, baik boleh mutlak (shahi>h mutlak) atau sebaliknya, salah (fasi>d mutlak) melainkan 

sejauh mana persepsi mereka terhadap Primbon Jawa sendiri yang secara jelas memang 

bukan merupakan sumber hukum ajaran Islam. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam 

Primbon Jawa Perspektif ‘Urf, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait 

berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain: 

1. Jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa sebagai warisan budaya yang 

tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut layak digunakan sebagai 

usaha untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudhoratan. Tetapi, jika tradisi 

tersebut hanya sebagai mistis belaka karena takut bernasib sial, sebaiknya harus 

ditinggalkan atau dilarang karena mengacu kepada hal-hal yang musyrik. 

2. Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa sebaiknya berpedoman kepada 

syariat Islam, dimana harus dipahami sebagai usaha untuk kemalsahatan, bukan karena 

percaya hal-hal ghaib atau mistis. 

3. Masyarakat Jawa dalam kehidupannya, harus percaya kepada takdir Allah Swt, dimana 

segala hal yang terjadi adalah sudah kehendak Allah Swt. Namun, manusia hanya bisa 

berusaha dan berdoa untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi. 

4. Segala sesuatu yang terjadi, jangan langsung dikaitkan dengan cerita mistis atau hal 

ghaib. 

  



57 
 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Referensi Al-Qur’an: 

Al-Qur’an, 7:199. 

Al-Qur’an, 9:36. 

Al-Qur’an, 30:21. 

Al-Qur’an, 51:49. 

Al-Qur’an 95:4. 

Referensi Buku: 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Abidin dan H. Aminudin, Slamet. Fiqih Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. 

Ahmad Saebani, Beni. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. 

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. Kitab Shahih at-Targhib wa at-Tharib. Riyadh: 

Maktabah al-Ma’arif, 2000. 

Al-Asqalani, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar. Fath al-Ba>ri> bi-sharh. Vol. 9. Al-Matba’ah al-Bahi>yah 

al-Misri>yah, 1929. 

Al-Bugha, Mustafa Dib. Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami. Damadkus: 

Dar Imam al-Bukhari. 

Al-Khin, Musthafa Said. Sejarah Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 

Ghazaly, Abdul Rahmad. Fiqh Munakahat Edisi Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA 

GROUP, 2019. 

J. Moloeng, Lexy. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010. 

Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqih. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014. 

Khallaf, Syekh Abdul Wahab. Ilmu Usul Fikih. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. 

Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Ilmu Fiqh Jilid II. 



58 
 

 

 
 

Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: BUMI AKSARA, 1996. 

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994. 

Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, Imron. Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah. 

Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020. 

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2017. 

Suminto, H. Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985. 

Syafe’I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018. 

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. 

Syukur, M. Asywadie. Pengantar dan Ushul Fikih. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1990. 

Thalib, Sayuti. Receptio A Contrario. Jakarta: Bina Aksara, 1980. 

Tjakraningrat, Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 

2017. 

Yunus, Ahyuni. Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian 

Hukum. Humanities Genius, 2020. 

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqih. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010. 

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah: 

Alfaruqi, Muhammad Talqiyuddin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon 

Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan 

Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

Hakim, Zubas Arief Rahman. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton 

dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Kabupaten 

Yogyakarta. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 



59 
 

 

 
 

Maghfiroh, Wahyunia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa tentang 

Keharmonisan Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pugeran Kecamatan Gondang 

Kabupaten Mojokerto). Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. 

Mardiani, Sri. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon 

Jawa. (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017. 

Sabila, Annisa. Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk dalam Bingkai Hukum 

Pernikahan. Skripsi: IAIN Salatiga, 2018. 

Referensi Wawancara: 

Hasil Dokumentasi dan Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon Pada 05 Januari 2021 

Hasil wawancara dengan Bapak Mirin (Perjangga Blembem) pada tanggal 28 Desember 2020 

pukul 15.00 wib 

Hasil wawancara dengan Bapak Tuimun Nur Arifin (Modin Desa Blembem) pada hari Minggu 

tanggal 27 Desember 2020 pukul 17.00 wib 

Hasil wawancara dengan Bapak Samuri (Kyai Desa Blembem) pada hari Minggu tanggal 04 

Januari 2021 pukul 17.00 wib 

Hasil wawancara dengan Bapak Khoirudin (Salah satu masyarakat Desa Blembem) pada hari 

Senin tanggal 04 Januari 2021 pukul 19.00 wib 

Hasil wawancara dengan Bapak Samuri Abdul Kholiq (Salah satu masyarakat Desa Blembem) 

pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 16.00 wib 

 

 


