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ABSTRAK 

 

Perkawinan dengan menggunakan budaya-budaya atau tradisi-

tradisi adat Jawa masih sangat banyak ditemukan di Desa Palur 

Kebonsari. Di antara budaya tersebut adalah tradisi larangan 

perkawinan ngetan ngulon, yang mana perkawinan tersebut 

dilaksanakan bersebelahan antara Dusun Gandek dengan 

Dusun Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Jawa 

Timur. Keyakinan masyarakat terhadap tradisi larangan 

perkawinan ngetan ngulon ini masih dipercaya sangat kuat oleh 

masyarakat Dukuh Gandek dan Panggih. Hal ini dikarenakan 

adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah melakukan 

pernikahan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

menjelaskan pokok penelitian yang penulis teliti, yaitu: 

1.Mengapa tradisi dan praktik larangan perkawinan Ngetan 

Ngulon yang berlangsung di Dusun Gandek-Panggih Desa 

Palur masih dipercaya oleh masyarakat setempat? 2. 

Bagaimana masyarakat Palur mengonstruksi secara sosial 

terhadap tradisi larangan perkawinan Ngetan Ngulon di Dusun 

Gandek-Panggih Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun?Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu 

suatu  penelitian yang berbasis penelitian lapangan. 

Wawancara dan dokumentasi merupakn metode yang 

dilakukan untuk proses pengolahan data dalam rangka 

memperoleh data. Data dianalisis dengan metode deskriptif 

kualitatif. Adapun dalam mengecek keabsahan data. penulis 

memakai metode trianggulasi data dan sumber data. 

Kesimpulan dari tesis ini adalah alasan mengapa  larangan  

tradisi dan praktik pernikahan Ngalor Ngulon tetap dipercaya 

sifat tradisi tersebut yang bersal masyarakat sendiri dan 

disampaikan dari generasi ke generasi. Larangan perkawinan 

ngetan ngulon pada masyarakat Dukuh Panggih-Gandek Palur 

ini dikonstruksikan dalam 3 tahapan, yang Pertama, adalah 

eksternalisasi, ialah menyesuaikan diri terhadap budaya 
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tinggalan para leluhur mengenai larangaan perkawinan ngetan 

ngulon, dalam tahapan ini larangan perkawinan termasuk 

sejarah (basis historis). Kedua, objektifikasi adalah Penyadaran 

bahwa larangan pernikahan ngetan ngulon merupakan 

tinggalan para nenek moyang yang wajib dijaga kelestariannya. 

Ketiga Internalisasi, adalah terjadinya pengelompokan sosial 

yang berdasar pada teologis dan historis, sehingga terjadi 

perbedaan kepercayaan antara masyarakat yang memiliki 

pemahaman agama rendah, dengan masyarakat yang memiliki  

pemahaman agama tinggi.   
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ABSTRACT 

 

Marriages using Javanese traditional cultures or traditions are 

still very much found in Palur Kebonsari Village. Among these 

cultures is the tradition of prohibiting ngetan ngulon marriages, 

in which the marriage is carried out side by side between 

Dusun Gandek and Dusun Palur, Kebonsari District, Madiun 

Regency, East Java. The community's belief in the tradition of 

prohibiting ngetan ngulon marriages is still strongly believed 

by the people of Dukuh Gandek and P Sophisticated. It causes 

there are events that occur after marriage. This study aims to 

explain the main points of the research that the author 

examined, there are: 1. Why are the traditions and practices of 

prohibiting Ngetan Ngulon marriage that took place in the 

Gandek-P Sophisticated village of Palur village still trusted by 

the local community? 2. How do the people of Palur construct 

socially the tradition of prohibiting marriage in Ngetan Ngulon 

in Gandek-P Sophisticated Hamlet, Palur Village, Kebonsari 

District, Madiun Regency? This research is a qualitative 

research, which is a research based on field research. 

Interviews and documentation are methods used for data 

processing in order to obtain data. Data were analyzed using 

qualitative descriptive methods. As for checking the validity of 

the data. the author uses the data triangulation method and data 

sources. The conclusion of this thesis is the reason why the 

tradition and practice of Ngalor Ngulon marriage is still 

believed in the nature of the tradition which originates from the 

community itself and is passed on from generation to 

generation. The prohibition of ngetan ngulon marriages in the 

community of Dukuh Pisticated-Gandek Palur was constructed 

in 3 stages, the firstly, externalization, which is adjusting to the 

culture inherited from the ancestors regarding the prohibition 

of ngetan ngulon marriages, in this stage the prohibition of 

marriage is historical (historical basis). Secondly, 
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objectification is awareness that the prohibition of ngetan 

ngulon marriage is a legacy of the ancestors that must be 

preserved. Thirdly, internalization, is the occurrence of social 

groupings based on theology and history, resulting in 

differences in belief between people who have a low 

understanding of religion and people who have a high 

understanding of religion. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Bangsa Indonesia merupakan Negara kepulauan 

yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan bermacam 

keanekaragaman suku, budaya, maupun agama. 

Keanekaragaman ini merupakan kekayaaan yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesi yang perlu dilestarikan, dan tidak 

membuat masyarakat menjadi terpecah belah dan memicu 

terjadi konflik di masyarakat. Keanekaragaman di 

Indonesia ini harus tetap kita jaga dan kita hormati, serta 

kita toleransi supaya tetap bersatu dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan Kusumohamidjojo bahwa rakyat Indonesia dan 

seluruh kebudayaan masing-masing bersifat plural dan 

heterogen. Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam 

mempunyai perbedaan karakteristik, sikap, tingkah laku, 

serta pola hidup yang berbeda-beda, serta berkembangnya 

budaya-budaya baik dari daerah lain maupaun dari budaya 
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Negara lain yang masuk ke Negara Indonesia.1 

Di antara budaya yang ada di Indonesia yaitu 

perkawinan, yang hingga saat ini masih banyak 

menggunakan budaya atau tradisi yang ada di daerahnya. 

Van Dijk mendefinisikan bahwa perkawinan menurut 

hukum adat mempunyai hubungan yang kuat dengan 

keluarga, famili, masyarakat, maupun individu. Hal 

tersebut mungkin tidak sama dengan perkawinan yang ada  

pada Dunia Barat (Eropa) yang sudah modern, yaitu 

menyatakan suatu perkawinan adalah urusan bagi mereka 

yang akan menikah saja.2 

Salah satu budaya perkawinan di Indonesia yaitu 

upacara pernikahan adat Jawa sebagai tahapan yang wajib 

dilakukan oleh seeseorang yang akan membina kehidupaan 

rumah tangga yang sebenarnya. Di dalam budaya 

masyarakat Indonesia khususnya budaya Jawa, banyak 

terdapat kepercayaan atau keyakinan ketika mencari calon 

pendamping hidup yang akan dijadikan sebagai istri, yang 

sangat dipercaya oleh masyarakat tentang kebenarannya. 

Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa mempunyai ikatan 

                                                 
1 Handoyo, dkk. Studi Masyarakat Indonesia, (Semarang: UNNES, 

2007), hlm. 15. 
2  Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia : dalam Kajian 

Kepustakaan, (Bandung: Alfabet, 2013) hlm. 222. 
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yang sangat kuat dengan alam, keyakinan yang tinggi 

dalam memegang teguh terhadap ajaran-ajaran ataupun 

ucapan-ucapan pendahulunya yang seringkali sulit 

dipahami secara logika atau akal sehat. Peristiwa-peristiwa 

alam sekitar sebagai pertanda bagi peristiwa-peristiwa 

yang lain ini juga menjadi perhatian masyarakat.  

Di sebuah Desa yang berada di Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu Desa Palur terdapat 

sebuah budaya yang sampai saat ini masih bertahan dan 

berkembang bahkan tetap dilaksanakan, yaitu sebuah 

budaya larangan nikah Ngetan Ngulon. Tradisi larangan 

nikah ini adalah larangan perkawinan antara seorang pria 

dan wanita yang alamatnya ada di Dukuh Gandek dan 

Dukuh Panggih (yang berada sejajar di sebelah barat 

Dukuh Gandek). Larangan perkawinan ini berlaku bagi 

laki-laki yang rumahnya Gandek dengan perempuan yang 

rumahnya Panggih atau sebaliknya. 

Keberadaan sebuah tradisi pastinya memiliki 

maksud tersendiri bagi penduduk kedua dukuh tersebut. 

Penduduk Desa Palur mempunyai keyakinan bahwa ketika 

larangan perkawinan Ngetan Ngulon tersebut tetap 

dilaksanakan atau tetep dilanggar, maka perkawinannya 

akan menghadirkan sebuah bencana bagi pasangan 



37 

  

tersebut, misalkan rezeki mereka kurang berkah, datangnya 

penyakit  yang bertubi-tubi bahkan sampai kepada kematian dan 

lain sebagainya, maka dari itu kebahagiaan dalam rumah 

tangga tidak dapat tercapai dengan baik. Sebab persoalan ini 

juga berhubungan dengan tujuan dari sebuah pernikahan, 

yaitu tidak hanya membentuk jalinan hubungan atau ikatan 

antara kedua mempelai, namun juga bertujuan untukk 

membina keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. 

Kemunculan tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti 

kapan terjadinya. Masyarakat mengatakan bahwa tradisi 

larangan perkawinan ini telah diwariskan oleh nenek 

moyang mereka dan masih dipercaya sampai sekarang oleh 

sebagian besar masyarakat desa Palur terutama orang-

orang tua karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi 

sesudah melakukan perkawinan Ngetan Ngulon ini.3 

Desa Palur merupakan Desa yanng berada di 

kecamatan Kebonsari yang  terdapat banyak pesantren dan 

memiliki beberapa kiai yang sangat dikenal oleh 

masyarakat sekitar. Keberadaan pesantren dan Kiai di 

sekitar daerah ini, sedikit banyak mempengaruhi pola 

kehidupan masyarakat setempat. Pesantren dan Kiai yang 

                                                 
3  Dahlan, Sesepuh Desa Palur, “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara, Kebonsari, pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 09.00 

wib.  
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menjadi dasar pendidikan agama  mempunyai fungsi untuk 

memberikan pendidikan serta pengetahuan terhadap 

masyarakat mengenai budaya-budaya yang kelihatannya 

tidak sesuai dengan hukum Islam. Di Kebonsari ada 

beberapa pesantren yang cukup besar diantaranya adalah 

pesantren Babussalam yang dipimpin oleh K.H. Ahmad 

Fauzany Effendy  ada pesantren  Kembangsawit yang 

dipimpin oleh K.H. Mizan Basyari, ada pesantren Mekar 

Agung yang dipimpin oleh K.H. Abdul Azis. Akan tetapi 

keyakinan terhadap budaya larangan perkawinan Ngetan 

Ngulon ini masih dipercayai oleh penduduk Desa Palur 

Kebonsari.4 

Larangan perkawinan Ngetan Ngulon sebenarnya 

tidak menjadi syarat sah dan rukun dari sebuah perkawinan 

dalam Islam. Sehingga, perlu mendapatkan bimbingan dan 

nasehat khusus dari para tokoh ulama. Peran pesantren dan 

kiai seakan-akan belum bisa menyentuh secara 

menyeluruh, walaupun sudah banyak pengajian-pengajian 

yang dilaksanakan di desa-desa, terutama dalam hal ini 

budaya larangan perkawinan Ngetan Ngulon. Hal tersebut 

memberikan keyakinan yang sangat kuat yang menjadi 

                                                 
4  Tema Observasi, Observasi, Tempat Observasi, Kebonsari, 15 

Nopember 2020, Waktu. 
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kepercayaan  masyarakat Desa Palur, yaitu akibat yang 

akan diterima oleh pelaku dari perkawinan Ngulon Ngetan 

dengan adanya peristiwa negatif yang terjadi pada  si 

pelaku  atau keluarga pelaku setelah perkawinan 

dilaksanakan. 

Aturan-aturan hukum yang ada dalam masyarakat 

ini sangat mengikat masyarakat setempat, baik itu aturan 

hukum tertulis maupun aturan hukum yang tidak tertulis. 

Dalam pemahaman masyarakat adat Jawa, pernikahan 

merupakan sebuah ikatan yang mempunyai tujuan untuk 

membentuk dan membina hubungan kekeluargaan erat serta 

perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah. Ketika 

ada pelanggaran dalam pantangan adat ini, maka madharat 

yang timbul lebih banyak dari manfaat yang ada, seperti 

rezeki yang tidak lancar, kehidupan yang kurang bahagia 

bahkan salah satu dari orang tua atau keluarga mempelai 

ada yang meninggal dunia, dan lain sebagainya. 

Kejadian-kejadian tersebut menggambarkan adanya 

kenyataan sosial yang nampak sulit dan problematis. 

Selanjutnya, tatanan yang ada dalam masyarakat tersebut 

telah memberikan gambaran bahwa pernikahan merupakan 

sesuatu yang sangat rumit. Sehingga menyebabkan 

masyarakat ketakutan untuk melaksanakan perkawinan. 
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Adat larangan perkawinan seperti ini telah menjadi 

sebuah keyakinan dan kepercayaan yang dijadikan sebagai 

pedoman masyarakat desa Palur. Jika larangan ini 

dilanggar maka mereka percaya akan terjadi sebuah 

bencana pada diri si mempelai ataupun pada keluarga 

kedua mempelai. Padahal jika ditinjau dari hukum 

perkawinan dalam Agama Islam, tidak ada halangan atau 

larangan dalam sebuah perkawinan. Namun meskipun 

masyarakat mengetahui bahwa dalam Islam tidak ada 

larangan seperti itu, mereka masih tetap merasa takut 

untuk melanggar tradisi larangan pernikahan Ngetan 

Ngulon tersebut.5 

Menurut data yang diperoleh, ada beberapa 

pasangan yang melaksanakan perkawinan Ngetan Ngulon 

ini. Pertama yaitu pasangan Pak Suparlan dan Bu Lestari, 

pasangan ini tidak berlangsung lama karena Pak Suparlan 

meninggal dunia. Kedua yaitu pasangan Pak Sutikno 

dengan Bu Tandur, Pak Sutikno mengalami sakit terus 

menerus dan tak kunjung sembuh. Dan ketiga yaitu 

pasangan Pak Anto dan Bu Wiwin, pasangan ini juga 

mengalami cobaan yang berat yaitu si suami meninggal 

                                                 
5  Mulyono, Tokoh Desa Palur, “Tema wawancara”,Wawancara, 

tempat wawancara, Palur,  pada tanggal  1 Nopember 2020, pukul 15.00 

wib. 
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dunia sedangkan si Istri sakit-sakitan dan tidak kunjung 

sembuh.6 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis ingin 

meneliti dan mencari tahu atas perilaku sosial yang ada di 

masyarakat Desa Palur mengenai budaya larangan 

perkawinan Ngetan Ngulon dengan memakai salah satu 

teori sosiologi yaitu teori konstruksi sosial sebagai pisau 

analisis dalam penelitian ini. 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman adalah tokoh 

yang mengenalkan teori konstruksi sosial melalui karyanya 

yang berjudul The Sosial Construction of Reality: A 

Treatise in The Sociological of Knowledge. Teori ini 

berpendapat bahwa semua kenyataan yang muncul di 

kehidupan masyarakat (realitas sosial) adalah hasil dari 

proses dialektika. Manusia mempunyai peran yang sangat 

besar dalam mengubah struktur sosial, yang saat itu 

dipengaruhi dan diciptakan oleh struktur sosial 

masyarakatnya.7 

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman 

dialektika antara individu akan menciptakan masyarakat, 

                                                 
6  Ibid., 
7  Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas 

Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 1990) 

hlm, xiv. 
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dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini 

mempunyai keterkaitan, dan tidak mungkin dipisahkan 

antara satu dengan yang lain. 8  Atau dapat dikatakan 

bahwa, dalam teori konstruksi sosial ini, realitas tidak 

muncul secara tiba-tiba dan juga bukan sesuatu yang 

diturunkan oleh Tuhan secara tiba-tiba. Namun, dia 

diciptakan dan dikonstruksi. Momen ini menurut Berger 

dan Luckman paling tidak melalui 3 tahapan, Yaitu: 

eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. 

Larangan pernikahan Ngetan Ngulon di Desa Palur 

juga terbentuk seperti cerita di atas. Dia ada tidak muncul 

begitu saja tanpa sebab, namun melalui tahapan proses 

dialektika yang panjang antara individu dengan 

masyarakat atau sebaliknya. Dalam mengidentifikasi 

masalah pada penelitian ini, peneliti  menggunakan teori 

konstruksi sosial pada setiap momen eksternalisasi, 

objektifikasi dan internalisasi dalam masalah pernikahan 

Ngetan Ngulon. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

dialektika-dialektika yang muncul di tengah masyarakat 

sampai nantinya akan membuahkan produk berupa 

larangan nikah Ngetan Ngulon. 

                                                 
8 Ibid., 23. 
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Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Desa Palur Kecamatan Kebonsari, karena di Kecamatan ini 

banyak berdiri pondok pesantren besar, serta terdapat 

banyak tokoh-tokoh seperti Kiai dan Ulama. Namun 

keberadaan mereka seolah-olah tidak memberikan 

pengaruh besar terhadap kepercayaab masyarakat Desa 

Palur, yang sebagian besar masyarakatnya masih kuno dan 

percaya terhadap tahayul dan hal-hal yang tidak masuk 

akal. Termasuk kepercayaan terhadap kejadian-kejadian 

yang tidak baik, ketika mereka melanggar tradisi larangan 

pernikahan Ngetan Ngulon. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk 

tesis yang berjudul “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon 

Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa 

Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa tradisi dan praktik larangan perkawinan 

Ngetan Ngulon yang  berlangsung di Dusun Gandek- 

panggih Desa Palur masih dipercaya oleh masyarakat 

setempat? 
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2. Bagaimana masyarakat Palur mengonstruksi secara 

sosial terhadap tradisi larangan perkawinan Ngetan 

Ngulon di Dusun Gandek-Panggih Desa Palur 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mengapa tradisi dan praktek 

larangan perkawinan Ngetan Ngulon yang berlangsung 

di Dusun Gandek panggih Desa Palur Kec. Kebonsari 

Kab. Madiun masih dipercaya oleh masyarakat 

setempat. 

2. Untuk mengetahui bagaimana  masyarakat Palur 

mengonstruksi secara sosial terhadap tradisi larangan 

perkawinan Ngetan Ngulon di Dusun Gandek-Panggih 

Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan di bidang 

larangan perkawinan secara adat khususnya di 

wilayah kebudayaan. 
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b. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 

ilmu sosiologi khususnya di wilayah konstruksi 

sosial. 

c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bisa 

memberikan kontribusi ilmiah bagi para akademisi. 

2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat, untuk memberikan pemahaman 

tentang larangan-larangan adat perkawianan di 

suatu daerah. 

b. Bagi peneliti, guna menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang adat perkawinan yang ada di 

Desa Palur Kecamatan Kebonsarai Kabupaten 

Madiun. 

c. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi para pelaku larangan 

perkawinan adat ngetan ngulon Di desa palur, agar 

tidak terlalu mempercayai dan meyakini hal tersebut. 

Karena di agama kita, agama Islam tidak 

mengajarkan hal tersebut. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh 

penulis, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 
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beberapa peneliti terdahulu, dengan tema larangan 

perkawinan sebagai berikut: 

1. Tesis yang ditulis oleh Akhriani mahasiswa UGM 

dengan judul “Larangan perkawinan satu suku dalam 

masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar - Riau 

(Studi komparatif antara hukum perkawinan adat 

Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”. Setelah 

dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pertimbangan 

terhadap larangan perkawinan satu suku adalah: 

perkawinan satu suku, berdampak pada tingkat 

kesopanan antara suami- isteri akan berkurang atau 

dapat hilang, demikian juga terhadap sikap saling 

menghargai antara pasangan akan sulit dilakuka karena 

telah terbiasanya antara pelaku perkawinan satu suku 

tersebut dalam pergaulannya sehari-hari, yang akan 

sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam 

berumah tangga. Pertimbangan lain terhadap larangan 

perkawinan satu suku adalah terhadap harta 

perkawinan. Perkawinan satu suku akan mengakibatkan 

hilangnya hak untuk memperoleh harta pusaka tinggi 

dan harta pusaka rendah bagi pasangan suami isteri 
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yang melakukan perkawinan satu suku. Akibat hukum 

yang ditimbulkan dalam perkawinan satu suku 

berdampak terhadap hak dan kewajiban suami isteri, 

kedudukan keturunan (anak), harta perkawinan yang 

dibagi menjadi harta bawaan terdiri dari harta pusako 

tinggi dan harta pusaka rendah, dan harta pencaharian 

yang diperoleh selama perkawinan, serta kedudukan 

keluarga dalam suatu perkawinan. Relevansi profesi 

notaris dalam harta perkawinan pada perkawinan satu 

suku adalah, bahwa seorang notaris dikabupaten 

Kampar tidak dapat membuatkan akta yang 

berhubungan dengan harta pusaka tinggi dan harta 

pusaka rendah, bagi pasangan suami isteri yang 

melakukan perkawinan satu suku.9 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu teori yang digunakan menggunakan 

teori konstruksi sosial. Perbedaan  penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, 

dan lokasi penelitian. Pada penelitian Syekh Ikhsan 

objek penelitiannya adalah “Waris Lotre” dan berlokasi 

                                                 
9 Syekh Ikhsan Saifuddin, Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi 

Sosial (Studi Atas Pembagian Waris Dengan Lotre di Masyarakat Muslim 

Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, (Malang, UIN Malik 

Ibrahim, 2017) 
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di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 

Sedangkan, pada penelitian ini teori yang digunakan 

adalah teori konstruksi sosial dengan nama larangan 

“Perkawinan ngetan ngulon” dan berlokasi di Desa 

Palur Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun. 

2. Tesis yang ditulis oleh Sidanatul Jannah mahasiswa 

UIN Malik Ibrahim yang berjudul “Larangan 

Perkawinan Gotong DalanPerspektif Teori Konstruksi 

Sosial. (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan 

Sidayu Kabupaten Gresik)”. Penelitian membahas 

tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan yang rumahnya saling berhadapan. Adat 

perkawinan ini dilarang karena adanya mitos tentang 

dampak negatif yang terjadi apabila perkawinan ini 

dilaksanakan.10  

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu teori yang digunakan menggunakan 

teori konstruksi sosial. Perbedaan  penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, 

dan lokasi penelitian. Pada penelitian Sidanatul Jannah 

objek penelitiannya adalah “Kawin Gotong Dalan” dan 

                                                 
10 Sidanatul Jannah Larangan Perkawinan Gotong DalanPerspektif 

Teori Konstruksi Sosial. (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik)”.(Malang : UIN Malik Ibrahim,2017). 
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berlokasi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik. Sedangkan, pada penelitian ini teori 

yang digunakan adalah teori konstruksi sosial dengan 

nama larangan “Perkawinan ngetan ngulon” dan 

berlokasi di Desa Palur Kecamatan Kebonsari 

kabupaten Madiun. 

3. Jurnal Jurisdictie Volume 1, No.1, 2010 tentang 

“Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam 

Mayarakat Adat Trenggalek” yang ditulis oleh Ririn 

Mas‟udah, Fakultas Syariah UIN Malang. Tulisan ini 

memaparkan hasil penelitian di Kecamatan Pogalan 

Kabupaten Trenggalek tentang mitos penghalang 

perkawinan mlumah murep terkait dengan adat. Yang 

disebut dengan mlumah murep adalah larangan 

perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang 

sudah menikah dengan orang sedesanya. Definisi 

tersebut, dengan jelas mengatakan bahwa ada jenis 

pernikahan yang menurut masyarakat BendoRejo, 

termasuk ke dalam pernikahan yang dilarang oleh adat. 

Maka, konsekuensi dari adat setempat adalah adanya 

sikap patuh dan taat atas ketentuan adat. Jika ketentuan 

tersebut dilanggar, maka akan ada kekuatan 

supranatural yang akan menghukum mereka yang 
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melanggar. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

bahwasannya masyarakat Desa Bendorejo, pada 

dasarnya tidak mengetahui asal-usul dan sejarah dari 

mitos mlumah murep ini. Mereka hanya taqlid saja, 

serta hanya meyakini bahwa mitos ini adalah 

kepercayaan turun menurun dari leluhur mereka, maka 

menurut peneliti mitos ini merupakan suatu 

kepercayaan masyarakat Desa Benorejo yang tidak 

sesuai dengan aqidah islam. Oleh karena itu sebagai 

seorang mukmin dan muslim, tidak boleh meyakini dan 

menerapkan mitos tersebut.11 

Adapun persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas 

tentang Mitos larangan perkawinan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada penggunaan teori, nama larangan, dan lokasi 

penelitian. Pada penelitian Ririn Mas‟udah 

menggunakan teori „urf dengan nama “Larangan 

perkawinan mlumah murep” dan berlokasi di Desa 

                                                 
11  Ririn Mas‟udah, Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan 

dalam Mayarakat Adat Trenggalek,Jurisdictie, Volume 1 No. 1 (Malang : 

UIN Malik Ibrahim Malang, 2010). 
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BendoRejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. 

Sedangkan, pada penelitian ini teori yang digunakan 

adalah teori konstruksi sosial dengan nama larangan 

“Perkawinan ngetan ngulon”Di Desa Palur Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, 

ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sama-sama tentang perkawinan adat dan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya adalah objek dan fokus penelitiannya 

berbeda, serta teori yang digunakan juga berbeda. Dalam 

penelitian di atas menggunakan Hukum Islam sebagai 

analisisnya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

teori konstruksi sosial sebagai pisau analisis. 

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan 

No. Nama Peneliti, 

Judul Dan Tahun 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Akhriani mahasiswa 

UGM dengan judul 

“Larangan 

perkawinan satu suku 

dalam masyarakat 

hukum adat di 

Kabupaten Kampar - 

Membahas 

tradisi 

larangan 

pernikahan. 

Lokasi dan 

fokus 

penelitian 

serta  teori 

yang 

digunakan. 
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Riau (Studi 

komparatif antara 

hukum perkawinan 

adat Kabupaten 

Kampar-Riau dengan 

Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan)” 

2017 

2. Tesis yang ditulis 

oleh Sidanatul Jannah 

mahasiswa UIN 

Malik Ibrahim yang 

berjudul “Larangan 

Perkawinan Gotong 

DalanPerspektif 

Teori Konstruksi 

Sosial. (Studi Kasus 

di Desa Gedangan 

Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik)”. 

2017 

Membahas 

tradisi 

larangan 

pernikahan. 

Lokasi dan 

fokus 

penelitian 

serta  teori 

yang 

digunakan. 

3. Ririn Mas’udah 

“Fenomena Mitos 

Penghalang 

Perkawinan dalam 

Mayarakat Adat 

Trenggalek”. 2010 

Membahas 

tradisi 

larangan 

pernikahan. 

Lokasi dan 

fokus 

penelitian 

serta  teori 

yang 

digunakan. 
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F.  Kerangka Teori 

1. Konstruksi Sosial 

Berger dan Luckman menyatakan bahwa 

institusi masyarakat tercipta dan bertahan atau diubah 

melalui tindakan dan interaksi manusia, meskipun 

institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara 

objektif, namun pada kenyataannya semua dibentuk 

dalam definisi subjektif yang sama. Pada tingkat 

generalitas yang tertinggi, manusia membentuk 

masyarakat yang universal, yaitu pandangan hidup yang 

global yang malegitimasikan dan memberi aturan-

aturan pada bentuk-bentuk social serta  memberikan arti 

pada berbagai macam bidang kehidupan. Berger dan 

Luckman berpendapat bahwa terjadi dialektika antara 

masyarakat menciptakan manusia atau manusia 

menciptakan masyarakat. Tahapan dialektika ini terjadi 

melalui eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.12 

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah 

kenyataan ganda, objektif dan subjektif, maka ia 

berproses malalui tiga momen dialektis, yakni 

eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Berger 

                                                 
12 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta:Rajawali 

Press), hlm. 301. 
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dan Luckman berkata bahwa, ada dua objek utama fakta 

yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu fakta 

subjektif dan fakta objektif. Pengetahuan individu 

merupakan realitas subjektif. Selain itu, proses 

internalisasi ini akan mengonstruksi individu yang 

memiliki definisi realitas subjektif. Dalam proses 

eksternalisasi atau proses interaksi sosial dengan 

individu lain dalam sebuah struktur sosial 

membutuhkan individu yang mempunyai realitas 

subjektif. Dengan adanya proses eksternalisasi inilah 

maka seseorang secara kolektif mampu melaksanakan 

objektifikasi dan melahirkan sebuah konstruksi realitas 

objektif yanng baru.13 Inilah yang dinamakan dengan 

fakta sosial yang merupakan makna baru dari realitas 

objektif tersebut. Selain itu fakta objektif merupkan 

sesuatu yang mempunyai definisi realitas yang 

kompleks serta rutinitas tindakan dan tindakan yang 

sudah mapan terpola, yang semuanya dihayati oleh 

individu secara umum sebagai kenyataan. Dengan 

demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial 

                                                 
13 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2010), hlm. 301. 
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merupakan hasil dari sebuah konstruksi social, karena 

diciptakan oleh manusia itu sendiri. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif-kualitatif karena  pendekatan inilah yang 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang penulis 

lakukan. Kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan beberapa cara seperti mencari informasi 

dari beberapa informan,serta meneliti langsung ke 

lapangan. Penelitian ini tidak berupa hitungan ataupun 

angka-angka.14  Dalam penelitian kualitatif ini penulis 

memaparkan atau menarasikan penelitian yang 

dilakukan secara sistematis, maka narasi deskriptif 

adalah model yang lebih tepat untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Narasi Deskriptif adalah teknik 

penggalian data dengan cara menggambarkan, 

memaparkan kemudian meringkaskan semua keadaan, 

semua situasi atau semua variabel yang muncul dalam 

                                                 
14 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 3. 
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masyarakat yang menjadi objek penelitian.15   Setelah 

ini, maka data yang terkumpul dalam penelitian ini akan 

dianalisis dengan memakai teori konstruksi sosial 

Berger dan Thomas Luckman. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta 

fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang 

terjadi. 16  Untuk memperoleh data yang lebih 

komprehensif tentang kodisi dan situasi setempat, maka 

peneliti wajib terjun langsung ke lapangan. 

Dari permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode 

penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik 

                                                 
15  Burhan bungin, Metodologi penelitian sosial Format format 

Kualitatif dan Kuantitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 

hlm 48. 

16  Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan 

Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian,( Malang: UIN Press, 

2010), hlm. 11. 
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perilaku verbal berdasarkan hasil wawancara maupun 

perilaku nyata yang diperoleh dari pengamatan 

langsung.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palur 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

3. Sumber Data 

Sumber data ialah subjek dari mana data itu 

diperoleh.17 Jika ditinjau dari asal usul pengambilannya, 

data dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang didapat dan diperoleh 

melalui individu yang mengadakan penelitian dari 

orang yang berhubungan secara langsung dengan 

tema penelitian. 18  Pengambilan data primer dari 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

kepada pelaku larangan perkawinan ngetan ngulon, 

keluarga, masyarakat setempat, tokoh agama serta 

perangkat desa Palur. 

                                                 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), hlm. 107. 
18 Zainudin Ali,metode penelitian hukum,(Jakarta:sinar grafika 2010), 

hlm 106. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder  ialah data yang didapat 

dan diperoleh melalui orang yang mengadakan 

penelitian dari sumber-sumber selain data primer. 

Data ini bisa didapat dari media perantara atau 

secara tidak langsung yang berupa buku-buku, 

kitab-kitab, catatan-catatan, bukti yang telah ada 

ataupun arsip yang berkaitan dengan topik 

penelitian. Baik yang dipublikasikan ataupun tidak, dan 

juga berita-berita yang ada di media cetak dan media 

elektonik atau dari laporan-laporan penelitian yang 

sudah ada.19 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya ada dua macam teknik 

pengumpulan data dalam penelitian, yaitu: observasi 

dan wawancara. Kedua teknik ini bisa digunakan secara 

bersaman ataupun masing-masing.20 

a. Wawancara 

                                                 
19 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2004). hlm. 25. 

20  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-

Press, 1986), hlm. 21. 
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Wawancara ialah cara untuk mengumpulkan 

data berupa pertanyaan secara langsung antara 

peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber). 

Komunikasi antara peneliti dengan responden ini 

bisa berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil 

bertatap muka.21 Disini peneliti akan mengadakan 

interviu secara mendalam kepada 7 reponden yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari  pelaku 

itu sendiri, keluarga dari pelaku perkawinan ngetan 

ngulon dan juga penduduk setempat. Interviu 

dilakukan kepada masyarakat yang menganut adat 

larangan ini, juga melakukan interviu kepada 

masyarakat yang tidak percaya terhadap tradisi ini. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjekitu sendiri atau 

oleh orang lain selain subjek. Dokumentasi 

merupakan salah satu cara yang  dilakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut 

                                                 
21  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137. 
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pandang subjek melalui suatu media tertulis dan 

dokumen lainnya, yang ditulis atau dibuat langsung 

oleh subjek yang bersangkutan.22 

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan 

data dari dokumen yang sudah ada, sehingga 

penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian, seperti: gambaran 

umum desa,  keadaan masyarakat desa Palur yang 

meliputi pendidikan, kondisi sosial dan keagaman, 

catatan-catatan, foto-foto maupun cerita-cerita 

tentang adat perkawinan Ngetan Ngulon. Metode 

dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-

data yang belum didapatkan melalui metode 

observasi dan wawancara. 

c. Observasi  

Observasi adalah suatu metode pengumpulan 

data yang digunakan dengan jalan mengadakan 

pengamatan yang disertai dengan pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang 

                                                 
22 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 143. 
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dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi 

objek penelitian.23 

Teknik Observasi yang digunakan oleh 

peneliti adalah terjun langsung ke lapangan yang 

hendak diteliti. Teknik ini mempunyai tujuan untuk 

membantu peneliti dalam pengumpulan data dengan 

melakukan observasi langsung terhadap objek 

permasalahan yang sedang diteliti, sehingga 

memperoleh data yang berkaitan dengan tradisi 

larangan pernikahan Ngetan Ngulon di Desa Palur. 

Jenis observasi yang dilakukan oleh Peneliti adalah 

observasi non partisipan, yaitu observer tidak ikut 

dalam kehidupan orang yang terlibat dalam 

penelitian. Disini peneliti hanya bertindak sebagai 

pengamat atau penonton saja, tanpa harus terjun 

langsung ke lapangan. 

5. Teknik Analisis Data 

Data-data yang sudah terkumpul dari sumber-

sumber data kemudian  diolah melalui tahapan-

tahapana sebagai berikut: 

                                                 
23  Wahidmurni, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan 

Penelitian  Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif  (Malang: 

IKIP Malang), hlm. 29. 
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a. Editing (Penyuntingan) 

Editing adalah kegiatan memeriksa dan 

memilih data-data pokok yang kemudian 

diselaraskan dengan fokus penelitian. Karena tidak 

semua informasi yang diperoleh sesuai dengan 

pokok penelitian, maka editing ini perlu dilakukan. 

Terkait dengan penelitian larangan perkawinan 

Ngetan Ngulon di Desa Palur Kebonsari Madiun ini 

peneliti sudah memilah dan memilih data yang 

diperoleh, baik data dari wawancara maupun dari 

hasil observasi. 

b. Verifiying 

Verifiying adalah memeriksa ulang data yang 

sudah dipilih tadi dengan teliti dan benar, dengan 

tujuan tidak terjadi ketidaksesuaian antara data 

dengan fakta yang sebenarnya di lapangan tentang 

larangan perkawinan ngetan ngulon. 

c. Analysing  

Analisis adalah proses penyederhanaan kata 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga 

mudah diinterpretasikan. 24  Dengan hal ini teknik 

                                                 
24  Masri Singaribun dan Sofyan, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: 

LP3ES, 1987), hlm. 263. 
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analisis yang digunakan oleh peneliti adalah 

deskriptif-kualitatif-konstruksi social. Teknik ini 

dilakukan dengan cara memaparkan dan meringkas 

dari berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai 

variabel yang muncul dalam masyarakat yang 

menjadi objek penelitin. 25  Data-data yang sudah 

terkumpul ini kemudian akan dianalisis dengan 

memakai teori konstruksi sosial. Yaitu teori yang 

dikemukakan oleh  Peter L. Berger Dan Thomas 

Luckman. 

d. Conlucion 

Yaitu teknik menarik kesimpulan 

berdasarkan temuan yang diperoleh dalam 

penelitian ini. Dan sifatnya masih sementara dan 

akan berubah bila ditemukan data-data baru dan 

bukti-bukti yang lebih kuat di lapangan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri 

dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang 

                                                 
25  Burhan bungin, Metodologi penelitian sosial Format format 

Kualitatif dan Kuantitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 

hlm. 48. 
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saling terkait, sehingga dapat membentuk suatu susunan 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  Telaah Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. 

Bab ini berfungsi mengetengahkan acuan teori 

yang digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian yang terdiri atas tradisi dan praktik  

larangan perkawinan Ngetan Ngulon dan 

bagaimana konstruksi sosial terhadap praktik 

larangan perkawinan adat Ngetan Ngulon.  

BAB III  Deskripsi Data. Bab ini berisi hasil-hasil 

penelitian di lapangan meliputi deskripsi umum 

dan deskripsi khusus. Deskripsi data umum 

berisi paparan data dan lokasi penelitian yang 

terdiri atas  pemahaman tentang larangan-

larangan adat perkawianan di suatu daerah. 

BAB IV  Analisis Data. Bab ini berisi analisis data 

tentang  tradisi dan praktik larangan pernikahan 
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Ngetan Ngulon dan konstruksi masyarakat 

terhadap praktik larangan perkawinan adat 

Ngetan Ngulon.  

BAB V  Penutup, merupakan akhir dari penulisan tesis 

yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Perkawinan dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau kata nikah menurut bahas arab 

yaitu النكاح dan الزواج yang secara bahasa mempunyai 

arti الوطئ (bersetubuh, senggama) dan  (berkumpul)  الضم

ataupun melakukan hubungan suami istri. 26  Secara 

hakiki nikah juga diartikan dengan bersetubuh atau 

bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad. 

Biasanya para ahli fikih mendifinisikan arti nikah 

sebagai berikut:27 

a. Penggunaan lafadz akad (عقد) untuk menjelaskan 

bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian 

yangdibuat oleh orang-orang atau pihak yang 

terlibat dalam perkawinan. Perkawinan tersebut 

                                                 
26 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh „Ala Mazahib Al-„Araba‟ah Juz 

4 (Dar El-Hadits, 2004) hal. 7. 
27 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet. Ke-1 (Jakarta: 

Prenada Media, 2003) hal. 74-75. 
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dbuat dalam bentuk akad dikarenakan ia merupakan 

peristiwa hukum, bukan karna peristiwa biologis 

saja atau semata hubungan kelamin antara laki-laki 

dan perempuan. Hubungan kelamin, karena pada 

dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu 

terlarang, kecuali ada hal-hal yang 

membolehkannya secara hukum syara’. Diantara hal 

yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah 

adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan 

demikian akad itu adalah suatu usaha untuk 

membolehkan sesuatu yang asalanya tidak boleh  

b. Menggunakan lafadz (نكح) atau (زوج) mengandung 

akad bahwa akad yang membolehkan hubungan 

kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan kata 

na-ka-ha dan za-wa-ja, karena dalam islam 

diamping akad nikah ada usaha yang membolehkan 

hubungan antara lai-laki dan perempuan, yaitu 

pemilikan antara seorang laki-laki atas seorang 

perempuan atau disebut dengan “perbudakan”. 

Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak 

disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan 

kata “tasarri”. 
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Abu Zahra mengemukakan definisi nikah, yaitu 

akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara 

kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak 

dan kewajiban yang datangnya dari syara’.  

Perkawinan menurut hukum islam adalah akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan dan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita untuk mentaati perintah allah dan siapa yang 

melaksanakannya merupakan ibadah, serta untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, 

mawaddah, warahmah.28 

Ulama Hanifiyah memberikan pengertian nikah 

adalah akad yang memberikan faedah untuk 

mendapatkan kenikmatan yang disengaja, maksudnya 

adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki 

memperoleh kesenangan (istimta)dari wanita, 

begitupun sebaliknya.29 

                                                 
28  Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah,(Dar El-Fikr Al-Arabi, 

1958), hal 18. 

29 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Araba’ah Juz 4 
(Dar El-Hadits, 2004) hal. 8. 
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Dapat disimpulkan dari definisi-definisi diatas 

adalah mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya 

persetubuhan atau dihalalkannya memperoleh 

kenikmatan dari kedua belah pihak (laki-laki dan 

perempuan) dan perjanjian pernikahan yang bersifat 

syar’i.  

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan merupakan suatu perintah Allah 

SWT kepada seluruh makhluknya sebagai jalan untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat.Perkawinan bukan hanya dilakukan 

manusia, namun juga hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, 

oleh karena itu Allah menciptakan diantara mereka 

saling berpasang-pasangan.Dengan hidup berpasang-

pasangan itulah keturunan manusia dapat 

berlangsung.30Adapun tujuan perkawinan adalah untuk 

menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah 

dan larangan Allah, untuk mencegah maksiat, 

terjadinya perzinaan atau pelacuran. 

Meskipun pada dasarnya islam menganjurkan 

perkawinan apabila ditinjau dari keadaan yang 

                                                 
30 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII 

Press, 1999), hal. 12. 
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melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum 

wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.31 

a. Perkawinan yang wajib 

Perkawinan  yang diwajibkan bagi orang 

yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk 

kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam 

hidup perkawinan serta kekhawatiran, dan apabila 

ia tidak melakukan perkawinan akan mudah tergoda 

melakukan perbuatan zina.  

b. Perkawinan yang sunah 

Perkawinan disunnahkan bagi orang-orang 

yang berkeinginan untuk melangsungkan 

perkawinan dan ia sudah mampu melaksanakan dan 

memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, 

tetapi apabila ia tidak melangsungkan perkawinan 

maka tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. 

c. Perkawinan yang Haram 

Perkawinan diharamkan bagi orang yang 

belum berkeinginan untuk melakukan perkawinan 

serta ia tau bahwa dirinya belum mampu untuk 

                                                 
31  H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian 

Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 12. 
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memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam 

perkawinan sehingga apabila ia melakukan 

perkawinan akan berakibat menyusahkan istrinya. 

d. Perkawinan yang Makruh 

Perkawinan dihukumi makruh bagi 

seseorang yang mampu dalam segi materil,cukup 

mempumya daya tahan mental dan agama sehingga 

tidak dikhawatirkan berbuat zina, akan tetapi 

mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap istri, meskipun tidak 

berakibat menyusahkan istrinya, misalnya calon 

istri dari golongan orang kaya. 

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila 

suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat 

mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan 

semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya 

lebih makruh daripada apa yang telah disebutkan 

diatas.  

e. Perkawinan yang Mubah 

Perkawinan dihukumi mubah bagi orang 

yang mempunyai harta, akan tetapi apabila tidak 

melakukan perkawinan tidak dikhawatirkan berbuat 

zina an apabila melaukukan perkawinan tidak 
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merasa khawatir akan menyia-yiakan kewajiban 

terhadap istrinya. 

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa 

hukum perkawinan menurut islam, pada dasarnya bisa 

menjadi wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah 

tergantung dengan keadaan maslahat dan maslahat dan 

mafsadat. 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus 

ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian perkawinan tersebut.32 

Sedangkan rukun adalah perkara yang 

menyebabkan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan.Dengan demikian rukun perkawinan itu 

wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, 

sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi 

rukunnya.33 

                                                 
32Abd Al-Muhaimin As’ad, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, cet 

1 (Surabaya: Bulan Terang, 1993), hal. 33. 
33 Moh. Anwar, fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan 

Jinayah: Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah 

Hukumnya, (Bandung: al-Ma‟arif, 1971), hal. 25. 
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Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5 

dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat 

tertentu. Adapaun rukun perkawinan adalah sebagai 

berikut:34 

a. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama islam, 

laki-laki, jelas orangnya, dapat memerikan 

persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. 

b. Calon istri, syarat-syaratnya: beragama, perempuan, 

jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, 

tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, 

mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan 

perwalian 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minial dua orang 

laki0laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti 

maksud akad, islam, dewasa. 

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan 

mengawinkan dari wali, adanya pernyataan dari 

calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij 

atau terjemahan dari kata tersebut, antara ijab dan 

qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas 

                                                 
34  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2009), hal. 63. 
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maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul 

tidak sedang ihram, majlis ijab dan qabul harus 

dihadiri minimal empat orang (calon mempelai, 

wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi).  

4. Larangan Perkawinan dalam islam 

Larangan perkawinan dalam islam adalah 

orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. 

Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak 

boleh dikawini oleh soerang laki-laki ataupun 

sebaliknya. 

Secara garis besar dalam surat An-Nisa: 22-23 

tertulis adalah larangan kawin antara seorang pria dan 

seorang wanita dalam syara’, dibagi dua yaitu halangan 

abadi dan halangan sementara.35 

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku 

haram untuk selamanya. Larangan dalam bentuk ini 

disebut mahram muabad.Kedua: larangan perkawinan 

berlaku untuk sementara waktu dalam arti keadaan dan 

waktu tertentu, itu sudah tidak lagi menjadi haram yang 

disebut mahram muaqqad. 

                                                 
35Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Cet. II; Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2003), hal.103. 
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Mahram muabad, yaitu orang-orang yang haram 

melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga 

kelompok yaitu:36 

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, 

golongan ini adalah: 

1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya 

dalam garis-garis lurus keatas. 

2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak 

perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus 

kebawah. 

3) Saudara, baik kandung, seayah atau seibu. 

4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah 

secara kandung, seayah atau seibu, saudara 

kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan 

seterusnya menurut garis lurus keatas. 

5) Saudara ibu, baik hubungan kepada ibu dalam 

bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara 

nenek kandung, seayah atau seibu, dan 

seterusnya dalam garis lurus keatas. 

                                                 
36Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz II, (Beirut: Dar El Fikr, 2006), hal. 

487. 
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6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau 

seibu, cucu saudara laki-laki, seayah atau seibu, 

dan seterusnya dalam garis lurus kebawah. 

7) Anak suadara perempuan, kandung, seayah atau 

seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, 

dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.37 

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh 

kawin untuk selama-lamanya karena hubungan 

kekerabatan dengan laki-laki sebagai berikut: 

1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan 

seterusnya ketas. 

2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki 

atau anak perempuan dan seterusnya menurut 

garis kebawah. 

3) Saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu. 

4) Saudara laki-laki ayah, seayah atau seibu 

dengan ayah, saudara laki-laki kakek, seayah 

atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas. 

5) Saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada 

ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu 

                                                 
37Ali Yusuf as-Subki, Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami, Fiqh Keluarga  

Pedoman Berkeluarga dalam Islam, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 

2010), hal. 122. 
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dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah 

atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus 

keatas. Laki-laki dari suadara laki-laki kandun, 

seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis 

lurus keatas. 

6) Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, 

seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara 

laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan 

seterusnya dalam garis lurus kebawah. 

b. Larangan perkawinan karena ada hubungan 

perkawinan yang disebut dengan hubungan 

musaharah, perempuan-perempuan yang haram 

dinikahi sebagai berikut: 

1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah 

2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-

laki 

3) Anak dari istri dengan ketentuan istri telah 

digauli. 

Sedangkan apabila seorang laki-laki tidak 

boleh menawini karena hubungan musaharah, 

sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin 

dengan laki-laki untuk selamanya karena hubungan 

musaharah adalah sebagai berikut: 
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1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau 

neneknya 

2) Ayah dari suami atau kakenya 

3) Anak-anak dari suaminya atu cucunya. 

4) Laki-laki yang telah mengawini anak atau cucu 

perempuan, semisal dengan putusnya 

kekerabatan, tersebarnya kecemburuan dan 

sebagainya yang mengakibtankan pertentangan 

antara anggota keluarga.38 

c. Hubungan persusuan sebagai berikut: 

1) Ibu susuan (ibu yang menyusui) 

2) Anak susuan, yang termasuk dalam anak susuan 

adalah anak yang dipersusukan istri, anak yang 

diersusukan anak perempuan, anak yang 

dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya 

dala garis lurus ke bawah  

3) Paman susuan yaitu, saudara dari ayah susuan, 

saudara dari ayahnya ayah susuan 

4) Bibi susuan yaitu, saudara dari ibu susuan, dan 

saudara dari ayahnya ayah susuan 

                                                 
38Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga, hal.124. 



79 

  

5) Anak saudara laki-laki atau perempuan 

sesusuan, yang termasuk dalam hal ini adalah 

cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya 

kebawah. Orang-orang yang disusukan oleh 

saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak 

saudara sesusuan yang disusukan oleh saudara 

perempuan, yang disusukan oleh istri saudara 

laki-laki, dan stereusnya garis lurus ke bawah 

dalam hubungan nasab dan susuan.39 

Hikmah dari larangan perkawinan karena sesusuan 

adalah sebab makan atau menyusu memiliki pengaruh 

besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya 

secara fisik melainkan juga menyangkut jiwa dan 

akhlak seoarang anak. Dengan demikian dikarenakan 

adanya sesusuan sehingga tubuh mereka dibentuk dari 

satu jenis makanan yang akan menibulkan adanya 

keserupaan dalam karakter akhlak mereka.40 

Selanjutnya mahram muaqqaat adalah larangan 

perkawinan dengan seorang perempuan dalam waktu 

tertentu, karena adanya sebab yang 

                                                 
39Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, hal. 67. 

40Muhammad Washfi, Mencapai Keluarga Barokah, (Yogyakarta: 

Mitra Pustaka, Cet. Ke-I, 2005), hal.427. 
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mengharamkan.Apabila sebab itu hilang maka 

perkawinan boleh dilaksanakan. Oleh sebab itu yang 

termasuk dalam mahram muaqqat adalah: 

1) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih 

saudara, baik suadara kandung, saudara seayah atau 

saudara seibu, maupun suadara sepersusuan. 

Menurut ulama fiqih menyatakan bahwa mengawini 

dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan 

bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan 

sehingga menimbulkan permusuhan terus 

menerus.41 

2) Wanita yang ada ikatan perkawinan dengan laki-

laki lain 

3) Mengawini lebih dari empat wanita 

4) Perkawinan yang sedang ihram, baik yang 

melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil 

orang lain 

5) Perkawinan dengan seorang pezina, ini berlaku bagi 

laki-laki yang baik dengan wanita pelacur ataupun 

sebaliknya kecuali setelah masing-masing bertaubat. 

                                                 
41 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3, (Cet. I; 

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1050. 
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6) Perkawinan beda agama, yang dimaksud dalam hal 

ini adalah perempuan non muslimah dengan laki-

laki non muslim dan begitupun sebaliknya. 

Sedangkan adat didefinisikan sesuatu yang 

dilakukan berulang- ulang tanpa adanya hubungan 

rasional. Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering 

disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama 

membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, 

ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat 

dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi 

tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf 

dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh 

sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah 

laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi 

(karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain 

dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia 

sebagai adat kebiasaan).42 

Hal ini sesuai dengan kaidah: 

 فال بت أطر فان دت طر اذا العادة تعرب امنا
 

                                                 
42 Ibid 
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Artinya :“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan 

hukum ketika sudah berlaku umum, jika 

menyimpang maka tidak bisa dijadikan 

sebagai salah satu patokan hukum”.43 

 

Di samping itu, dari definisi adat dan ‘urf 

sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat 

diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah 

Al-Adat terbentuk dari mashdar Al-mu'āwadah yang 

artinya adalah “Pengulangan kembali”.44 

Dengan demikian, proses pembentukan adat 

adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang 

berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan 

tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, 

maka ia sudah bisa memasuki milayah muta’aruf, dan 

saat ini pulalah, adat berubah menjadi ‘urf (Haqīqat 

'urfiyah), sehingga  adat merupakan unsur yang muncul 

pertama kali dan dilakukan berulang- ulang, lalu 

tenteram di dalam hati, kemudian menjadi ‘urf. 

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam 

menyatakan bahwa adat dan ‘urf dilihat dari sisi 

                                                 
43 Ibid 
44 Ibid 
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terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, 

artinya pengulangan istilah ‘urf dan adat tidak 

mengandung suatu perbedaan signifikan dengan 

konsekuensi hukum yang berbeda. 

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap 

memberikan definisi yang berbeda, di mana ‘Urf 

dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh 

banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas 

imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai 

budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya 

suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama 

dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk 

dalam kategori urf. Sedang Adat didefinisikan sebagai 

tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan 

oleh individu maupun kolektif.45 

Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan 

adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah : 

 ير الغة ِ ف وال فيه له ضابط وال مطلقا الشرع وردبه ما كل
 العرف اىل فيه جع

 

                                                 
45 Ibid 
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Artinya : “segala ketentuan agama yang diberikan 

secara umum tanpa kriteria baik dalam 

agama maupun istilah bahasa, maka 

diserakan perinciannya kepada adat 

kebiasaan.”46  

Syarat-syarat Adat sebagai berikut : 

1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, 

artinya adat tersebut berupa adat s}ah}i>h sehingga 

tidak akan menganulir seluruh aspek substansif 

nash. 

2. Adat  berlaku  konstan  (Al-it}t}irād)  dan  

menyeluruh,  atau  minimal dilakukan kalangan 

mayoritas (Ghālib). 

3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa 

penggunaannya. 

4. Tidak terdapat uapan atau pekerjaan yang 

bertentangan dengan nilai- nilai subtansial adat 

(Al-madm}   ūn al-adat).47 

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan 

                                                 
46 Abdul Mun‟im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, 

(Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 223. 
47 Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro‟uf, Formulasi Nalar Fiqih 

Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), 283-285. 
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‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa 

diuraikan sebagai berikut : 

Perbedaannya adalah:  

Pertama, ‘Urf itu hanya menekankan pada aspek 

pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh 

kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada 

sisi pelakunya. 

Kedua, adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan 

boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya 

hanya melihat pada pekerjaan. Atau sebagaimana 

tergambar pada matrik di bawah ini:48 

‘Urf Adat 

‘Urf memiliki makna 

yang lebih sempit  

Adat memiliki cakupan 

makna yang lebih luas 

Terdiri dari ‘urf 

s}ah}i>h dan fāsid  

Adat tanpa melihat dari 

sisi baik atau buruk 

‘Urf merupakan 

kebiasaan orang banyak 

Adat mencakup 

kebiasaan personal 

 Adat juga muncul dari 

sebab alami 

 Adat juga bisa muncul 

dari hawa nafsu dan 

kerusakan akhlak. 

 

                                                 
48 Ibid 
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Sedangkan persamaannya adalah‘urf dan adat 

merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal 

sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-

ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. `Urf 

terbentuk dari saling pengertian orang banyak, 

sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu 

kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. 

Hal ini berbeda dengan ijma’, karena ijma’ terbentuk 

dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak 

ikut andil dalam pembentukannya. Bila kita sependapat 

bahwa ‘urf ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka 

memang kita akan menemukan peran ‘urf yang sungguh 

signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu 

sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun 

sesudahnya. 

B. Teori Konstruksi Sosial 

1. Pengertian 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan 

adalah konstruksi sosialnya Peter. L Berger dan 

Thomas Luckman. Dan peneliti akan menulis biografi 

dari kedua tokoh tersebut. Berger lahir di Vienna, 

Austria. Dia besar di Wina, kemudian pindah ke 

Amerika Serikat tak lama setelah perang dunia ke II. 
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Berger  lulus dari Wagner College dengan gelar 

Bachelor of Arts pda tahun 1949. Kemudian pada tahun 

1952 Ia melanjutkan studinya di New School for Sosial 

Research di New York. 

Pada tahun 1955 dan 1956 Berger bekerja di 

Evangelische Akademie di Bad Boll, Jerman. 

Kemudian pada tahun 1956 sampai tahun 1958 Berger 

menjadi Profesor Muda di Universitas North Carolina, 

selanjutnya dari tahun 1958 sampai tahun 1963 ia 

menjadi Profesor Madya di Seminari Teologi Hartford. 

Jabatan yang dia peroleh selanjutnya adalah menjadi 

Profesor di New School for Sosial research, Universitas 

Rutgers, dan Boston College. Sejak 1981 berger 

menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi Universitas 

Boston, dan sejak 1985 juga menjadi direktur dari 

Institut Kebudayaan, Agama dan masalah Dunia.49 

Sedangkan Thomas Luckman yang dilahirkan 

pada tanggal 14 Oktober 1927, merupakan ahli sosiolog 

dari Slovenia yang jadi pengajar di Jerman. Dia 

mempunyai Kontribusi yang sangat besar dalam kajian 

                                                 
49 http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger diakses pada Senin  22 

februari 2021 pukul: 09.28. 

http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger


88 

  

sosiologi komunikasi, sosiologi peengetahuan, 

sosiologi agama, dan filsafat ilmu. Ia adalah salah satu 

tokoh terkenal dalam pengembangan ilmu sosial 

sesudah perang ke dua. Dia juga tokoh utama dalam 

bidang filsafat dan sosiologi. Ia memperoleh 

pendidikan sosiologisnya di Universitas Vienna dan 

Universitas Inssbruck, juga Research dari New School 

for Sosial di Kota New York. Ia juga pernah 

memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas 

Linkoping, Swedia. 

Bersama dengan penulis Peter L. Berger, 

Thomas Luckman dikenal dengan bukunya The Sosial 

Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 

Knowledge (New York, 1966). Buku ini merupakan 

salah satu karya yang mempunyai pengaruh besar 

dalam sosiologi pengetahuan, dan mempunyai peran 

utama dalam mengembangkan konstruksionisme sosial. 

Buku tersebut merupakan karya ke lima, dan 

berpengaruh besar di bidang sosiologi selama abad ke-

20 oleh Intenational Sociological.50 

                                                 
50   https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann diakses Pada 

senin 22 Februari 2021  pukul: 09.28. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckmann
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Konstruksi Sosial atas Realitas (Sosial 

Construction of Reality) diartikan sebagai tahapan 

sosial melalui tingkah laku dan interaksi dimana 

individu atau sekelompok individu, menciptakan 

sebuah realitas secara terus-menerus  yang dialami serta 

dimiliki bersama-sama secara subjektif. Paradigma 

konstruktivis merupakan akar dari teori ini, yaitu 

mengamati kenyataan  sosial yang dialami oleh 

individu sebagai manusia bebas yang menciptakan 

konstruksi sosial. 

Teori konstruksi sosial termasuk salah satu cara 

untuk memasuki ke dalam pemikiran Berger dan 

Luckman, sedangkan teori-teori yang berkembang 

dalam karya-karyanya yang lain, seperti tesis 

sekuralisasi, tesis homeles mind, tesis desekularisasi, 

bermula dari teori konstruksi sosial. Persoalan essensial 

dalam sosialisasi pengetahuan teori konstruksi sosial 

berusaha menjawab sosiologis pengetahuan, seperti: 

bagaimana tahapan terciptanya realitas dalam 

pemikiran individu? Bagaimanakah sebuah 
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pengetahuan bisa terbentuk di tengah-tengah 

masyarakat?51 

Berger dan Luckman berpendapat bahwa, 

terdapat dua objek pokok realitas yang berkenaan 

dengan pengetahuan, yaitu kenyataan subjektif dan 

kenyataan objektif. Kenyataan subjektif berupa 

pengetahuan individu. Selain itu, kenyataan subjektif 

adalah konstruksi definisi realitas yang dimiliki oleh 

individu dan dibangun melalui tahap internalisasi. 

Realitas yang dimiliki oleh setiap individu merupakan 

basis untuk melibatkan diri dalam momen eksternalisasi, 

atau momen interaksi sosial dengan individu lain dalam 

sebuah struktur sosial. Melalui momen eksternalisasi 

itulah individu secara kolektif mempunyai kemampuan 

untuk melakukan objektifikasi dan memunculkan 

sebuah konstruksi realitas objektif yang baru.52 

Realistis objektif diartikan sebagai faktor sosial. 

Selain itu kenyataan subjektif adalah sebuah kompleks 

definisi realitas serta  tindakan yang berulang-ulang dan 

                                                 
51Geger Riyanto, Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran, 

(Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 104-105. 

52 Marganet M. Polomo, “Sosiologi Kontemporer” (jakarta rajawali 

press, 2010), hlm. 1.301. 
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tingkah laku yang telah terbentuk, yang semuanya 

dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. 

Menurut Berger dan luckman, interaksi tindakan 

manusia dapat mengubah dan mempertahankan serta 

menciptakan institusi masyarakat. Meskipun institusi 

sosial dan masyarakat terlihat nyata secara objektif, 

akan tetapi pada kenyataannya semua dibentuk dalam 

artian subjektif melalui proses yang diberikan oleh 

orang lain yang memiliki arti subjektif yang sama pada 

tingkat generalitas yang tinggi. Manusia menciptakan 

masyarakat dalam makna simbolis yang universal, 

yakni pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang 

memberi makna dan membuat legitimasi serta mengatur 

bentuk-bentuk sosial pada berbagai bidang kehidupan. 

Berrger dan Lukman menyatakan bahwa terjadi 

dialektika antara masyarakat menciptakan individu dan 

individu menciptakan masyarakat. Tahapan dialektika 

ini bisa terjadi melalui ekstenalisasi, objektifikasi dan 

internalisasi.53 

 

 

                                                 
53 Burhan Bungin,”Konstruksi Sosial Media Massa: Pengaruh Media 

Massa, Iklan televisi Dan Keputusan Konsumen, Serta Kritik Peter Berg 

Dan Thomas Luckman” (Jakarta: kencana, 2008), hlm 14-15.  
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2. Konsep Dalam Teori Konstruksi Sosial 

Teori konstruksi sosial dalam pandangan Berger 

dan Luckman mengatakan bahwa yang termasuk ke 

dalam konstruksi sosial adalah agama yang juga 

merupakan bagian dari kebudayaan. Artinya adalah 

dalam hubungan agama dengan masyarakat terdapat 

tahapan dialektika. Ketika melihat bahwa agama 

termasuk entitas yang objektif, karena berada di luar 

diri manusia. Maka dari itu maka agama mengalami 

momen objektifikasi, seperti halnya ketika agama 

berada di dalam tata nilai, norma, teks, aturan dan 

sebagainya. Kemudian aturan atau norma tersebut 

mengalami proses internalisasi ke dalam diri manusia, 

sebab agama telah diinterprestasikan oleh kelompok 

masyarakat yang dijadikan sebagai  pedoman. Begitu 

juga ketika agama mengalami tahap eksternalisasi, 

maka ia akan dijadikan sebagai acuan norma dan tata 

nilai yang memiliki fungsi sebagai penuntun dan 

pengontrol perilaku dalam masyarakat. 54 

 Dalam penelitian ini, proses eksternalisasi 

disini terlihat dari hasil observasi yang didapat. 

                                                 
54 Peter Berg Dan Thomas Lukeman Interpretasi sosial atas realitas, 

(Jakarta: LP3ES, 1190), hlm. 33-36. 
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Pencampuran nilai yang berfungsi mengontrol tindakan 

masyarakat terlihat bagaimana hukum adat bersifat 

akulturasi dengan hukum Islam. Sehingga muncullah 

kepercayaan dalam pelaksanaan adat tersebut. 

Ketika realitas ganda dialami oleh masyarakat, 

yaitu objektif dan subjektif maka dia melakukan proses 

melalui tiga tahapan dialektis, yaitu eksternalisasi, 

objektifikasi, dan internalisasi. Maka dari itu, bisa 

dipahami bahwa kenyataan sosial merupakan hasil dari 

sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh 

manusia itu sendiri. Proses eksternalisasi, objektifikasi, 

dan internalisasi tersebut akan selalu mengalami proses 

secara dialektis, ketiga tahapan tersebut dalam 

penelitian ini bisa dipaparkan sebagai berikut: 

a. Proses Momen Eksternalisasi 

Tahapan eksternalisasi diartikan sebagai 

sebuah tahapan pencurahan diri manusia secara 

berkesinambungan ke dalam dunia, baik dalam 

aktivitas fisik ataupun nonfisik, juga bisa diartikan 

sebagai penerapan dari hasil proses internalisasi 

yang selama ini dilakukan. Termasuk penyesuaian 

diri dengan produk-produk sosial yang telah 

dikenalkan kepadanya. Sebab pada dasarnya sebuah 
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individu mulai dilahirkan akan dikenalkan dan 

berinteraksi dengan produk-produk sosial. 

Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala 

sesuatu yang dihasilkan oleh sosialisasi dan 

interaksi di dalam masyarakat. 

Adaptasi diri yang dilakukan oleh manusia 

terhadap lingkungan sosialnya ini yang dinamakan 

dengan proses eksternalisasi, walaupun lingkungan 

sosial adalah hasil dari sebuah aktivitas, akan tetapi  

dari sini individu adalah sebagai suatu hal yang 

sifatnya eksternal bagi manusia, yaitu sesuatu yang 

berada di luar diri manusia. 

Adat pernikahan Ngetan Ngulon merupakan 

sebuah kepercayaan yang masih  menjadi 

pertanyaan bagi masyarakat yang tidak 

mempercayai akan hukum adat. Sehingga muncul 

keraguan dalam mempercayai adat istiadat. 

Berdasarkan proses tersebut, maka proses 

eksternalisasi digunakan untuk mencoba beradaptasi 

dengan produk sosial salah satunya adat pernikahan. 

Seseorang juga diharuskan untuk merespon 

apapun dalam kenyataan sosial. Penerimaan, 
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penyesuaian, bahkan penolakan merupakan respon 

manusia terhadap pranata sosial yang ada. 

Komunikasi dan perilaku adalah cara bagi 

seseorang untuk membuat konstruksi masyarakat, 

sosio-budayanya melalui proses eksternalisasi. 

Singkatnya bahwa proses eksternalisasi dapat 

diartikan sebagai proses visualiasi atau verbalisasi 

pikiran dari dimensi batiniyah ke dimensi lahiriyah. 

Eksternalisasi merupakan proses mengeluarkan ide 

dari dunia ide ke dunia nyata.  

Pada tahapan eksternalisasi, kenyataan 

sosial dibawa keluar individu. Di dalam tahapan ini, 

realita sosial berupa proses adaptasi dengan ayat-

ayat Al-Qur’an maupun Hadis, ijma’ ulama, aturan-

aturan hukum, norma, nilai dan lain sebagainya, 

dalam konteks ini berada  di luar diri manusia. 

Sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan 

momen adaptasi diri atau di adaptasikan antara teks 

tersebut dengan dunia sosiokultural. Bahasa, 

tindakan dan tradisi merupakan sarana untuk 

mengadaptasikan yang dalam khazanah ilmu sosial 

disebut interprestasi atas teks atau dogma. Sebab 

adaptasi merupakan proses penyesuaian 
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berdasarkan penafsiran, maka sangat mungkin 

terjadi adaptasi yang bermacam-macam atau 

tindakan pada tiap-tiap individu. 

 Penelitian yang akan di teliti ini mengacu 

pada bagaimana respon dari pelaku adat perkawinan 

ngetan-ngulon dimana terjadi penyesuaian diri dari 

produk-produk sosial yang meliputi adat, kebiasaan, 

ataupun budaya. Namun, pada pembahasan 

penelitian ini tergantung pada macam-macam 

adaptasi yang didapat berdasarkan apa yang dialami 

oleh pelaku adat. 

b. Proses Momen Objektifikasi  

Objektifikasi merupakan proses tentang 

suatu objek, atau segala bentuk eksternalisasi yang 

sudah dilakukan pada lingkungan nyata secara 

objektif. Sehingga bisa muncul pemaknaan baru.  

Pada tahapan ini akan dihasilkan sebuah 

data dari realitas eksternalisasi yang pada akhirnya 

menghasilkan pernyataan objektif yang unik. Pada 

momen ini juga terdapat proses pembedaan antara 

dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan 
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realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga 

realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif.  

Berger dan Luckman menyatakan bahwa, 

setiap anggota masyarakat mempunyai pengetahuan 

hidup yang berakar dari kondisi materiilnya sebagai 

makhluk biologis. Sebagai makhluk yang 

mempunyai insting kebutuhan biologis.55 

Berger menjelaskan tahapan pembentukan 

institusi merupakan tahapan eksternalisasi dan 

objektifikasi. Dalam tahapan eksternalisasi, manusia 

pada awalnya menjalankan beberapa tindakan.  

Maka dari itu, untuk menunujukkan proses institusi 

maka adanya momen objektifikasi untuk 

mengetahui  kepercayaan baru dari pembenturan 

kebudayaan. 

 Jika dikaitkan dengan adat  perkawinan 

Ngetan-Ngulon, serta proses momen objektifikasi 

ini akan memunculkan sebuah kepercayaan   baru 

dalam menginternalisasi nila-nilai dari norma yang 

berlaku. Dari kepercayaan baru tersebut 

                                                 
55 Berger Dan Thomas Luckman, “Social Interoretation of Reality”, 

hlm. 87. 
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menyiratkan nilai-nilai yang ada dalam norma, kitab 

suci ataupun kebudayaan dan keyakinan. 

c. Proses Tahapan Internalisasi 

Internalisasi adalah individu-individu 

sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas 

objektif atau penyerapan kembali realitas oleh 

manusia, dan penyaluran sekali lagi dari struktur-

struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia 

subjektif. Pada momen ini, individu akan meresap 

semua hal yang sifatnya objektif dan selanjutnya 

akan dilaksanakan secara subjektif. Internalisasi ini 

terjadi seumur hidup dalam individu dengan 

melakukan sosialisasi. 

Pada proses ini, setiap individu berbeda-

beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih 

menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih 

menyerap bagian intern. Selain itu, proses 

internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses 

sosialisasi primer dan sekunder.  

Dalam momen ini, pelaku adat perkawinan 

ngetan-ngulon  akan memunculkan kepercayaan 

yang menjadikan paten dalam melakukan kegiatan 



99 

  

adat kebiasaan, dengan meninjau  kembali hukum 

adat dan hukum Islam. 

Adapun fase terakhir dari proses 

internalisasi adalah terbentuknya identitas. Identitas 

dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan 

subjektif, yang berhubungan secara dialektis dengan 

masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses sosial, 

bentuk tersebut mempengaruhi bentuk indentitas 

seorang individu. 

Ketiga proses tersebut akan terus berjalan 

dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada 

prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan 

begitupun seterusnya, sehingga individu dapat 

membentuk makna dan perilaku baru.  

Menurut pernyataan dari Peter L. Berger dan 

Thomas Luckman bisa dilihat bahwa individu 

adalah produk sekalipun pembentuk dari pranata 

sosial. Melalui aktivitas dan kreatifitasnya manusia 

menciptakan masyarakat dan bermacam aspek 

lainnya dari realitas sosial yang terjadi. Realitas 

sosial yang tercipta itu kemudian mengkonfrontasi 

individu sebagai realitas eksternal dan objektif. 
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Setelah ini individu melakukan internalisasi relitas 

tersebut sedemikian rupa, sehingga menjadi bagian 

dari alam sadar mereka. Bahwasannya sekelompok 

individu dibentuk oleh dunia sosial objektif, berarti 

bahwa manusia adalah tercipta dari masyarakatnya. 

Kenyataan objektif ini dipancarkan oleh orang lain 

dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh 

individu pada waktu kecil dan kemudian ketika 

mereka dewasa dan berada pada situasi baru yang 

mereka temui di dunia sosialnya, maka ini tetap 

diinternalisir oleh mereka. Maka dalam memahami 

konsntruksi sosial dibutuhkan tiga tahapan pokok 

yaitu, eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.  

 

C. Hukum Adat Perkawinan 

1. Pengertian 

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat 

penting dalam kehidupan bersosial, karena perkawinan 

itu tidak hanya terkait antara laki-laki dan perempuan 

dalam hal membina rumah tangga, akan tetapi dalam 

sebuah perkawinan  kedua orang tua dari pihak kita, 

saudara-saudara kita, bahkan dari keluarga kita masing-
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masing mempunyai peran yang sangat penting. Bahkan 

di dalam hukum perkawinan adat itu tidak hanya 

merupakan hal penting bagi mereka yang masih hidup 

saja, tetapi perkawinan juga merupakan hal yang sangat 

penting serta sepenuhnya mendapat perhatian dan 

diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah 

pihak.56  

Ada beberapa macam sistem dalam perkawinan 

adat, yaitu 

a. Sistem dan Azas-Azas Perkawinan Adat 

Istilah hukum adat perkawinan pada dasarnya 

dipaparkan oleh bebagai tokoh, dan mereka 

menyebutnya dengan adat saja. Kata adat 

merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang 

berarti pembiasaan. Adat mempunyai kekuatan 

yang mengikat dan memiliki akibat hukum.57 

Akhir-akhir ini sistem perkawinan yang 

banyak berlaku di sistem “eleutherogami”, yaitu 

sistem pernikahan yang mana seorang laki-laki 

tidak ada kewajiban-kewajiban  atau larangan-

                                                 
56 Wignjodipoero Soerojo, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, 

(Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm. 122. 
57 Muhammad Bushar, Asas-asaz Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 1994), hlm.  03. 
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larangan untuk mencari calon istri dari luar atau dari 

dalam lingkungan keluarga kecuali dalam batas-

batas keturunan dekat (nasab) atau saudara ipar 

(musyaharah), sebagimana telah ditetapkan dalam 

Islam atau aturan undang-undang yang ada pada 

saat ini. 

Dari kedua orang tua pastinya menginginkan 

anak-anak mereka dalam mencari jodoh 

memperhatikan segala sesuatu yang sesuai dengan 

apa yang dikatakan oleh orang Jawa, yaitu: bibit, 

bobot dan bebet. Baik dari calon mempelai pria 

maupun  calon mempelai wanita. Bibit adalah 

kualitas seseorang apakah dia dari keluarga yang 

baik,  watak ataupun perilakunya apakah baik juga, 

bagaimana kondisi kedua orang tuannya. Bobot 

adalah kualitas si laki-laki mengenai pekerjaannya, 

jabatannya maupun martabatnya yang baik dan lain 

sebagainya. 

Di dalam hukum adat sebuah perkawinn tidak 

hanya berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki 

dengan perempuan, sebagai suami istri dengan 

tujuan memperoleh keturunan dan membangun 

serta membina kehidupan keluarga dan rumah 
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tangga, tetapi juga bermakna sebuah peristiwa 

hukum yang menyangkut anggota keluarga dari 

pihak istri maupun dari pihak suami. Terjadinya 

perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan 

untuk dapat saling membantu dan menunjang 

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. 

Terkait dengan azas-azas perkawinan menurut 

hukum adat adalah:58 

1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan 

rumah tangga serta hubungan kekerabatan yang 

rukun, damai, bahagia dan kekal. 

2) Perkawinan tidak hanya sah dilaksanakan 

menurut hukum Islam dan kepercayaan, tetapi 

juga harus mendapat pengakuan dari anggota 

kerabat. 

3) Perkawinan bisa dilakukan oleh seorang laki-

laki dengan beberapa wanita sebagai istri yang 

kedudukannya masing-masing ditentukan 

menurut hukum adat setempat. 

4)  Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 

orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat 

                                                 
58  Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 71. 
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dapat menolak kedudukan suami maupun istri 

yang tidak diakui oleh masyarakat adat. 

5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan 

wanita yang belum cukup umur perkawinan 

harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan 

kerabat. 

6) Dan lain-lain. 

 

D. Putusnya Perkawinan Adat  

1. Pengertian  

Pada dasarnya perkawinan ini dapat putus 

dikarenakan adanya perceraian dan kematian. 

a. Penceraian: yaitu hilangnya hubungan perkawinan 

yang dikarenan adanya perpisahan antara seorang 

suami dengan istri. Perceraian merupakan perbuatan 

yang tercela baik menurut hukum Islam maupun 

hukum adat. Dalam sebuah Hadis dijelaskan bahwa 

perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah 

perceraian. 

 

 

Artinya: Dari Abdullah bin Umar berkata, 

Rasulullah SAW bersabda: Perkara yang 
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paling dibenci Allah adalah menjatuhkan 

talak. (HR.Ibnu Majah).  

 

b. Kematian: putusnya perkawinan bisa disebabkan 

karena kematian yaitu ketika salah satu pasangan 

meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena 

kematian ini tidak menyebabkan putusanya 

hubungan kekerabatan jika pernikahan tersebut 

telah memiliki keturunan. 

2. Larangan Perkawinan Adat 

Pelarangan perkawinan dalam hukum adat sah 

apabila telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan dalam agama. Selain itu ada larangan 

pernikahan yang telah memenuhi ketetapan hukum 

setempat, namun hukum tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. 

Menurut hukum adat larangan perkawinan disebabkan 

oleh: 

a. Adanya hubungan kekerabatan 

Indonesia yang mempunyai beraneka ragam 

suku dan budaya, mempunyai hukum yang berbeda 

dalam penetapan larangan perkawina antara laki-

laki dan perempuan karena adanya hubungan 

kekerabatan. 
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1) Adanya perbedan status sosial 

Indonesia di sebagian besar daerah 

masih ada hukum warisan yang disebabkan 

karena adanya perbedaan status sosial atau 

kedudukan di dalam masyarakat setempat. Hal 

ini disebabkan karena adanya hukum feodalisme 

kebangsawanan. Contohnya seorang laki-laki 

tidak boleh melakukan pernikahan dengan 

perempuan dari kasta bawah begitu juga 

sebaliknya. 

Namun di zaman modern ini perbedaan 

kedudukan kebangsaan sudah mulai memudar, 

banyak contoh kasus orang yang mempunyai 

martabat tinggi menikah dengan orang yang 

mempunyai martabat rendah begitu juga 

sebaliknya. 

 

3. Macam Dan Bentuk Perkawinan Adat 

a) Macam-macam Perkawinan Adat 

Terdapat model perkawinan adat yang begitu 

banyak dalam masyarakat, dimana semuanya 

mempunyai makna yang berbeda antara satu dengan 
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yang lain berdasarkan adat didaerah mereka 

masing-masing. Perkawinan tersebut adalah: 

(1) Kawin Lari, yaitu perkawinan yang apabila 

kedua calon mempelai sudah saling sepakat, 

namun untuk menghindari ketentuan adat yang 

biasanya mahal, maka kedua mempelai 

melakukan kesepakatan untuk nikah lari 

bersama menuju ke penghulu masyarakat 

(kepala adat) dan meminta untuk dinikahkan. 

(2) Kawin Bawa Lari, adalah seorang laki-laki 

membawa lari seorang perempuan yang sudah 

dilamar, atau bahkan sudah menikah dengan 

pria lain secara paksa dengan maksud untuk 

dinikahnya. 

(3) Kawin Ngarangwulu atau ganti istri adalah, 

tungkat, sarorot, yaitu perkawinan yang 

dilakukan oleh seorang duda yang ditinggal 

mati istrinya dengan saudara almarhum istrinya 

(baik adik ataupun kakak istri yang meninggal). 

(4) Kawin Ganti Tikar, atau ganti suami, medum 

ranjang, nyemalang, pareakhon, yaitu 

perkawinan seorang janda yang ditinggal mati 

suami, dengan saudara almarhum suami. 
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(5) Kawin Nyalindung, adalah perkawinan seorang 

pria miskin dengan wanita kaya. Sebaliknya 

adalah perkawinan manggih kaya adalah 

perkawinan seorang pria kaya dengan wanita 

yang miskin. 

(6) Kawin Tegak-tegi adalah perkawinan antar 

kemenakan pria dengan anak perempuannya. 

(7) Kawin Ambil Anak adalah perkawinan antar 

anak yang berbeda marga atau suku yang 

sudah diadopsi dengan anak wanitanya. Lawan 

dari kawin ambil anak adalah kawin semenda 

ngangkit. 

(8) Kawin Jeng Mirul adalah perkawinan di mana 

suami pindah ke kerabat istri, tetapi 

perpindahan ini hanya untuk menjadi pengurus 

atau administrator bagi anak laki-laki mereka 

dan istrinya. 

(9) Kawin Manginjam Jago adalah perkawinan 

yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan dia 

tidak ikut ke dalam kerabat istrinya, ia hanya 

dijadikan sebagai penyambung keturunan saja. 

(10)  Kawin Tambelan adalah atau kawin darurat 

adalah perkawinan antara seorang wanita yang 
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sudah mengandung yang tidak bersuami 

dengan laki-laki yang rela menikahinya, 

dengan maksud supaya anak yang dilahirkan 

nanti tidak dinamakan anak haram. 
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BAB III 

EKSISTENSI LARANGAN PERNIKAHAN  

NGETAN NGULON DI DESA PALUR KEBONSARI 

 

A. Gambaran Umum Desa Palur 

1. Geografis Desa 

Desa Palur merupakan salah satu bagian integral 

dari wilayah kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Desa Palur memiliki wilayah tanah seluas 351.00 Ha, 

yang sebagian besar berupa tanah sawah. 

Desa Palur terletak pada wilayah dengan  batas-

batas sebagai berikut :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mojorejo 

Dan Siderejo. 

b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Tambakmas dan Desa Tanjung Rejo. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siderejo 

Dan Sukorejo. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan sungai. 

Topografi Desa Palur adalah dataran rendah, 

sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian 

sawah. Desa ini dilintasi jalan raya Ponorogo-Madiun 

110 
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sepanjang hampir 2 (dua) kilometer. Lebih lengkap 

kondisi Desa Palur adalah sebagai berikut :59 

1) Data Geografi 

 Luas wilayah : 351 Hektar. 

 Luas wilayah pertanian: 151 Hektar. 

2) Data Demografi 

 Jumlah total penduduk: 3.349 jiwa. 

 Penduduk Laki-laki berjumlah: 1.627 jiwa. 

 Penduduk perempuan berjumlah : 1.722 

jiwa. 

 Kepala keluarga berjumlah: 1.219 KK. 

 

2. Jenis Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi Penduduk 

Desa Palur 

Desa Palur adalah sebuah Desa yang terletak di 

Kecamatan Kebonsari yang memiliki tanah persawahan 

yang sangat luas. Karena sebagian lahan berupa tanah 

sawah, maka mayoritas masyarakat desa Palur bekerja 

sebagai petani. Sebagian bekerja di sektor perkebunan, 

sektor perikanan, sektor rumah tangga, sektor industri 

kecil, sektor perdagangan, sektor industri kecil dan 

besar, serta sektor jasa. 

                                                 
59 Tingkat Perkembangan Desa, 2020. 
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Perekonomi penduduk Desa Palur lumayan 

bagus, karena mayoritas penduduk Desa Palur ialah 

petani. Hal ini bisa dilihat dari data Desa pada tahun 

2020  bahwa tingkat kemiskinan di Desa Palur 

termasuk rendah. Dari jumlah total 1239 Kepala 

Keluarga, ada 333 keluarga prasejahtera, 150 keluarga 

sejahtera 1, 180 keluarga sejahtera 2, 569 keluarga 

sejahtera 3, dan 7 keluarga sejahtera plus.60  

Angka pengangguran di Desa Palur juga 

lumayan rendah. Menurut buku Tingkat Pengembangan 

Desa tercatat 15 orang yang cacat dan tidak bekerja. Ini 

berarti hanya 1,2 % dari jumlah penduduk Desa Palur 

yang masuk kategori pengangguran.  

 

3. Pendidikan Masyarakat Desa Palur 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam meningkatkan SDM (Sumber Daya 

Manusia) yang bisa berpengaruh terhadap tingkat 

perekonomian masyarakat setempat. Tingkat 

pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kecakapan 

mayarakat dan akan menyebabkan munculnya 

keterampilan dalam wirausaha dan mendatangkan 

                                                 
60 Ibid., 
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lapangan pekerjaan. Hal ini akan membantu pemerintah 

dalam menanggulangi pengangguraan dan kemiskinan.  

Pendidikan mayoritas masyarakatnya lulusan 

SLTA. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Desa 

Palur cukup bagus. Ada beberapa yang sarjana S1 dan 7 

orang S2.61 Dalam menunjang kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, Desa Palur mempunyai 3 buah SDN dan 

beberapa buah Madrasah Diniyah. 

 

4. Kondisi Sosial Keagaman Masyarakat Desa Palur 

Mayoritas penduduk Desa Palur menganut 

agama Islam. Dari jumlah penduduk 3.355 orang, hanya 

5 orang yang menganut agama Kristen.62 Pelaksanaan 

kegiatan keagaman masyarakat Desa Palur bisa 

dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari antusias 

warga yang sangat tinggi terhadap program-program 

kegiatan yang dilaksanakan oleh takmir masjid atau 

musala misalkan dalam melaksanakan sholat 

berjama’ah maupun dalam mengikuti pengajian-

pengajian. 

                                                 
61 Ibid., 
62 Ibid., 
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Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, 

Desa Palur mempunyai sarana ibadah berupa 5 buah 

masjid,  9 buah musala serta 4 buah madrasah diniyah. 

Selain itu di Desa Palur juga terdapat organisasi 

keagaman, diantaranya yaitu IPNU, IPPNU, Ansor, 

Remas (Remaja Masjid), Jam’iyyah Yasin, Jam’iyyah 

Tahlil, Muslimat, Fatayat, dan organisasi yang lain. 

Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh 

organisasi masyarakat tersebut dan ini menunjukkan 

bahwa masyarakat Desa Palur sangat aktif dalam 

mengikuti kegiatan keagaman dan ini menjadi indikator 

bahwa masyarakat Desa Palur termasuk masyarakat 

yang religius.  

 

5. Kondisi Sosio Kultural Desa Palur 

Berdasarkan letak geografisnya, keadaan Desa 

Palur termasuk masyarakat pedesaan yang mempunyai 

beragam budaya yang masih kental akan tatakrama, 

sopan santun dan kebersamaan. Ini tercermin dalam 

kehidupan mereka sehari-hari seperti tegur sapa, gotong 

royong, menjenguk tetangga yang sakit dan sebagainya. 

Tradisi tegur sapa, tolong menolong ketika ada 

tetangga yang punya gawe, perasaan berduka ketika ada 
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yang meninggal, arisan ibu-ibu menunjukkan bahwa 

masyarakat Desa Palur masih berpegang teguh kepada 

pola hidup yang homogen dan mempunyai kepedulian 

yang tinggi terhadap orang lain. 

Adapun gotong royong dilakukan masyarakat 

Desa Palur dalam kegiatan bersih deso, kerja bakti dan 

pembangunan gedung-gedung yang sifatnya umum, 

bahkan gotong royong ini juga dilakukan ketika ada 

tetangga yang mendirikan rumah (ngedekne omah). 

Sistem pengkoordinasian yang sangat mudah serta 

pengerahan massa melalui kegiatan-kegiatan bersama 

menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih 

mengakar kuat dalam masyarakat Desa Palur. 

Suatu masyarakat tidak bisa terpisah dari sebuah 

budaya, baik sebagai acuan ciri khas dari masyarakat 

tersebut maupun sebagai peninggalan atau warisan 

sejarah dari nenek moyang terdahulu. Dalam 

masyarakat Palur, tradisi peninggalan leluhur dahulu 

masih melekat sampai saat ini.  

Budaya masyarakat sehri-hari yang masih 

dipertahankan sampai sekarang yaitu tradisi perkawinan, 

kematian, kelahiran, bersih desa dan sebagainya.  
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Mayoritas masyarakat Palur tidak mau 

mengambil risiko dengan melanggar keyakinan yang 

diwariskan para pendahulu mereka, disebabkan mereka 

sering melihat bahwa mitos-mitos tersebut benar-benar 

terjadi. Hal Ini menjadi alasan masyarakat Palur yang 

masih mempercayai mitos-mitos peninggalan nenek 

moyang mereka sampai sekarang. 

 

B. Adat Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon di Desa 

Palur 

Pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Desa 

Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah 

upacara yang dianggap sakral, karena dalam tradisi 

masyarakat Desa Palur, sebuah pernikahan tidak semata 

bermaksud untuk mempersatukan dua sejoli yang sedang 

jatuh cinta, tetapi pernikahan juga sebuah ikatan 

kekerabatan dari kedua belah pihak dalam hubungan 

kekeluargaan yang erat. Maka dari itu, sebuah pernikahan 

dalam masyarakat Desa Palur wajib mematuhi peraturan-

peraturan yang secara turun temurun, diantara aturan 

perkawinan yang masih berlaku di Desa Palur adalah 

larangan perkawinan ngetan ngulon. Larangan ini sudah 

mengakar kuat dalam masyarakat sejak zaman dahulu dan 
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dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Palur. Menurut 

masyarakat Palur, larangan perkawinan ngetan ngulon ini 

adalah tradisi warisan dari nenek moyang terdahulu. 

Masyarakat cenderung tidak berani melanggar larangan 

tersebut karena mereka tidak mau mengambil risiko, dari 

akibat buruk yang akan melanda apabila melakukan 

perkawinan ngetan ngulon. 

Larangan perkawinan ngetan ngulon adalah 

larangan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

dan perempuan yang berasal dari Dukuh Gandek dan 

Dukuh Panggih. Dukuh Gandek dan Panggih adalah dua 

dukuh yang berada di Desa Palur yang terletak sejajar 180 

derajat, yaitu Dukuh Panggih berada di sebelah barat 

Dukuh Gandek. Jadi apabila ada laki-laki yang rumahnya 

Gandek maka tidak boleh menikah dengan perempuan 

yang rumahnya Panggih begitupun sebaliknya, apabila ada 

wanita rumahnya Gandek,  maka tidak boleh menikah 

dengan laki-laki yang rumahnya Panggih. 

Ibu Murtini, salah satu warga Desa Palur 

mengatakan bahwa perkawinan ngetan ngulon adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

warga Dukuh Gandek dan Dukuh Panggih yang letaknya 

bersebalahan barat dan Timur. Menurut Ibu Murtini 
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banyak pasangan yang melakukan perkawinan ngetan 

Ngulon yang akhirnya mengalami banyak peristiwa-

peristiwa yang tidak diinginkan baik itu dari pihak kedua 

mempelai, orang tua mempelai ataupun saudara dari kedua 

mempelai. Kejadian negatif  yang dialami karena 

melaksanakan perkawinan ini yaitu, perkawinan tidak 

bertahan lama, orang tua yang sebelumnya sehat, tiba-tiba 

meninggal dunia, mengalami kecelakaan serta peristiwa 

lain yang tidak baik. Menurut Bu Murtini peristiwa ini 

terjadi karena akibat dari pelanggaran terhadap tradisi 

larangan nikah ngetan ngulon.63 

Hal senada juga disampaikan oleh Mbah Tarno 

yang merupakan sesepuh dari Desa Palur, ketika Peneliti 

mendatangi rumahnya dan menanyakan perihal 

perkawinan ngetan ngulon, beliau memaparkan sebagai 

berikut :64 

“Ngene Lee, rabi ngetan ngulon utowo wong 

Gandek karo Panggih iku jenenge Gelit 

Deso,(podo G) nek iso ojo dilanggar, aku mik 

niteni nek ditendang iku mesthi enek alangane. Tak 

kandani nek iso bebrayan iku ojo ngasi gelit Deso, 

wong urip iku kabeh yo mati, tapi nek iso uripe yo 

                                                 
63   Murtini, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, pada tanggal 10 Januari 2021. 
64 Tarno, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, tempat 

wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 1 Desember 2020. 



119 

  

sempurno kanthi ora nendang larangan iku mau. 

Ngene ki ora mik siji loro, akeh tinane, nek enek 

sing nendang mesthi salah siji enek sing kalah, 

mbuh sing lanang mbuh sing wedok, dadi nek iso 

nikah gelit Deso yo dihindari ben uripe tentrem 

ayem.” 

 

(Begini Le, perkawinan ngetan ngulon atau orang 

Gandek dengan Panggih itu dinamakan Gelit Deso (sama 

G), kalau bisa jangan dilanggar. Saya hanya mengamati 

bahwasannya perkawinan itu kalo dilanggar pasti ada 

halangannya. Saya nasehati kalau bisa hidup berumah 

tangga itu jangan sampai Gelit Deso. Semua manusia itu 

akan mati, tapi kalau bisa hidupnya sempurna, dengan 

tidak melanggar larangan teresebut. Hal seperti ini tidak 

hanya terjadi pada satu atau dua orang saja, tapi banyak 

kejadiannya, kalau ada yang melanggar pasti salah satu ada 

yang kalah, entah yang dari pihak laki-laki ataupun dari 

pihak perempuan, jadi kalau bisa perkawinan Gelit Deso 

itu harus dihindari supaya hidupnya tenteram). 

Perkawinan Gelit Deso yang disampaikan oleh 

Mbah Tarno ini adalah perkawinan antar dua Desa atau 

dua daerah yang mempunyai huruf yang sama di nama 

desa tersebut. Di Desa Palur ini terdapat dua Dukuh yang 
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bersebelahan Barat dan Timur yaitu Desa Panggih dan 

Gandek yang mempunyai huruf yang sama yaitu G.  

Larangan perkawinan ngetan ngulon ini sudah 

dipercaya oleh masyarakat Desa Palur sejak zaman dahulu, 

dari generasi ke generasi. Dari beberapa narasumber yang 

telah diwawancarai, asal mula tradisi larangan perkawinan 

ini adalah dari mulut ke mulut. 

Adapun penyebab dilarangnya perkawinan ini tidak 

ditemukan pijakan yang pasti. Ketika diruntut sejarah 

tentang tradisi ini, tidak ditemukan narasumber yang 

mengetahui secara detail tentang tradisi ini. Termasuk 

sesepuh Desa Palur sendiri tidak mengetahui akar 

sejarahnya. Kepercayaan akan pelanggaran terhadap 

perkawinan ini seakan terjadi begitu saja. Tidak ada yang 

mengetahui secara pasti, namun hal ini diyakini dan 

dipercaya serta dilestarikan secara turun temurun dan 

berkembang dalam masyarakat sampai saat ini. 

Masyarakat Desa Palur terutama generasi tua 

mempercayai begitu saja tradisi larangan perkawinan 

ngetan ngulon ini, tanpa mempersoalkan darimana asalnya 

dan dasar hukumnya. Bahkan di antara mereka banyak  

yang memahami bahwa dalam agama Islam tidak ada 

larangan tersebut, namun mereka tetap meyakini tradisi 
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tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Susiani selaku 

masyarakat di desa Palur:65 

“Kita melakukan pernikahan bukan mempercayai 

apa-apa yang  dipercaya di tengah masyarakat yang 

juga kita percaya. Kita juga mengutamakan  

kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa. Saya 

juga belum pernah mengetahui kalau hukum Islam 

itu juga melarang pernikahan ngetan ngulon. 

Bencana dan musibah hanya datang dari Allah, 

bukan dari yang lain. Meskipun banyak yang 

mempercayai kalau pernikahan ngetan ngulon itu 

tidak berkah, tapi saya lebih percaya kepada  

ketentuan Allah.” 

Menurut mitos yang berkembang di masyarakat 

Desa Palur, dampak dari pelanggaran terhadap larangan 

perkawinan ngetan ngulon ini diantaranya adalah 

perkawinan mereka tidak langgeng, ada salah satu dari 

pasangan yang tidak kuat, ada saudara atau orang tua yang 

sakit atau mengalami musibah, bahkan ada yang sampai 

meninggal dunia dari salah satu keluarga si pelaku.  Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh Mbah Tarno sebagai 

sesepuh Desa Palur tadi.66 

                                                 
65  Susiani, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara,  
66 Tarno, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, tempat 

wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 1 Desember 2020. 
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Masyarakat sudah sangat yakin terhadap mitos-

mitos yang muncul akibat pelanggaran terhadap larangan 

perkawinan ngetan ngulon. Bahkan mereka sudah tidak 

lagi menanyakan darimana asal muasal ataupun dasar 

hukum dari tradisi  tersebut. Seperti yang disampaikan 

oleh bu Sudarmani, salah satu perangkat desa di Desa 

Palur yang mengatakan: 67 

“Nikah wong Gandek karo Panggih iku akeh 

contone. Trus akhire wong tuane sing maune waras 

ra nyapo-nyapo ujug-ujug mati, la kui lho sing 

marai wong akhire percoyo.” 

(Perkawinan antara Gandek dan Panggih itu banyak 

contohnya. Yang akhirnya orangtuanya yang tidak 

sakit tiba-tiba meninggal dunia, ini yang 

menyebabkan orang percaya). 

 

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, 

bahwa masyarakat Desa Palur meyakini tradisi pelarangan 

nikah ngetan ngulon karena dampak yang terjadi setelah 

adanya pernikahan baik berupa ketidak harmonisan rumah 

tangga, saudara sakit, adanya musibah ataupun adanya 

salah satu keluarga yang mati. 

                                                 
67 Sudarmani, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 2 Februari 2021 
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C. Kasus Perkawinan Ngetan Ngulon Desa Palur 

Meskipun perkawinan ngetan ngulon banyak 

dipercayai oleh mayoritas masyarakat Palur, namun masih 

ada beberapa orang yang masih melaksanakan pernikahan 

ngetan ngulon ini. 

Pertama, Ibu Susiani  menikah dengan Bapak Pardi 

perkawinan keduanya dikatakan ngetan ngulon karena 

rumah Bu Susiani Gandek dan Bapak Pardi panggih.  

Ibu Susiani adalah ibu rumah tangga yang 

melaksanakan perkawinan ngetan ngulon. Menurut Beliau 

di dalam ajaran agama tidak ada aturan yang melarang 

tentang perkawinan ini, sehingga bu Susiani melakukan 

perkawinan ini karena tidak melanggar aturan agama. Ibu 

Susiani tidak percaya akan mitos bahwa perkawinan 

ngetan ngulon akan mendatangkan bencana. Ibu Susiani 

sudah menikah selama 20 Tahun beliau dikaruni 2 anak. 

Ditengah pernikahannya ada saudara Beliau yang sakit 

sampai akhirnya meninggal dunia, tapi Ibu Susiani tidak 

percaya bahwa ini adalah dampak dari pernikahannya. 

Sebagian masyarakat Palur mempercayai bahwa musibah 

yang menimpa keluarga Ibu Susiani ini adalah akibat 

pelanggaran terhadap larangan perkawinan ngetan ngulon 
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ini. Akan tetapi ketika peneliti menanyakan masalah ini 

kepada Beliau, Beliau menjawab68 : 

“Saya dulu menikah dengan suami benar-benar 

tatag mas. Kami tidak percaya dengan mitos 

tersebut. Dalam agama Islam tidak ada larangan 

dalam hal ini. Adapun keluarga yang sakit itu 

menurut saya sudah takdir Allah. Semua orang 

juga bisa sakit meskipun tidak menikah ngetan 

ngulon.” 

 

Adapun ketika peneliti bertanya terkait alasan 

mengapa tetap melakukan larangan tersebut kepada orang 

tua bu Susiani Beliau menjawab:69 

“Awalnya juga banyak yang menegur tentang 

pernikahan ngetan ngulon ini. Banyak yang 

memberi wejangan sebelum melakukan 

pernikahaan anak saya. Tapi saya tidak 

mempercayai akan hal itu. Saya lakukan 

semuanya lillahita’ala. Karena diketahui kalau 

restu orangtua adalah kuncinya. Kami sebagai 

orang tua sudah merestui dan diadakanlah 

pernikahaan. Semua hanya milik Allah dan 

kembali ke Allah. Kita percaya akan hal itu, 

makannya jika ada larangan tersebut. Kita hanya 

mengambil segi positifnya  untuk berserah diri 

kepada Allah” 

 

                                                 
68 Susiani, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2021 
69 Ibid., 
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Kedua, yaitu pasangan Pak Lahuri dan istrinya. Pak 

Lahuri adalah seorang guru SD yang beralamat di Dukuh 

Gandek menikah dengan seorang wanita yang bernama 

Winarsih yang beralamat di Dukuh Panggih. Perkawinan 

keduanya sudah cukup lama dan sudah dikaruniai seorang 

putra. Di tengah pernikahannya ada saudaranya bernama 

Gito mengingatkan tentang pernikahaan ngetan ngulon. 

Sehingga membuktikan bahwa mitos itu  juga akan 

menimpa keluarga Lahuri. Lahuri menyatakan bahwa hal 

tersebut tidak akan terjadi dengan keadaan karena adanya 

pernikahan yang dilakukan Lahuri dengan Winarsih. 

Seperti yang dikatakan Lahuri dalam wawancara bahwa:70 

“Sebenarnya  pada dasarnya dalam pernikahan 

ngetan ngulon ini tetap seperti pernikahaan lainnya. 

Banyak dari masyarakat mulai kerabat, saudara 

tetangga sampai orang tua sendiri mengingatkan 

semuanya terkait hal tersebut. Namun saya 

mempercayai bahwa adanya pernikahaan itu 

karena ingin sama-sama belajar dan membangun 

bahtera rumah tangga mencapai ridhoNya. Setiap 

langkah  itu berasal dari Tuhan. Hidup mati kita 

dari Tuhan. Semuannya itu dari itu. Kalau 

mempercayai selain Tuhan itu bernama musyrik.  

Jika ada musibah atau bencana itu memang cobaan 

                                                 
70 Winani, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 24 Desember 2020 
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yang datang dari Allah bukan dari larangan yang 

dipercaya di tengah masyarakat.”  

 

Ketiga, pernikahaan Gito dan Jemirah dilakukan 

pernikahan ngetan ngulon dilakukan karena adanya rasa di 

antara keduanya. Meskipun semuannya dilarang dalam 

adat. Keduannya  tetap melakukan pernikahan dengan 

posisi rumah  dari kedua desa tersebut yaitu desa Palur dan 

desa Gandek. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara  

dengan Susiani yang menyatakan bahwa:71 

"Kami tidak melakukan ritual apapun untuk 

melakukan larangan pernikahan ngetan ngulon. 

Sebenarnya kami juga mendengarkan apa yang 

dikatakan kedua orang tua kita. Tapi kami lebih 

percaya dengan ketentuan Allah.  Maka dari itu 

semuanya akan kembali kepada Allah. Soal larangan 

tersebut saya tidak percaya sama sekali. Musibah 

atau cobaan yang datang itu adalah dari Allah." 

 

Hal ini senada dengan hasil observasi di lapanga, 

bahwa dalam  pelaksanaan ngetan ngulon tetap dilakukan 

meskipun suasana dalam pelaksanaan pernikahan tidak 

seperti biasanya. Karena mayoritas masyarakat desa 

tersebut mempercayaai adanya larangan pernikahan adat 

tersebut. Sehingga memang dipercayai pernikahan yang 

                                                 
71 Susiani, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2020 
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dilarang di tengah masyarakat memang akan memberi 

akibat.  

 

D. Pandangan Masyarakat Palur Terhadap Larangan 

Perkawinan Ngetan Ngulon. 

Pandangan masyarakat Palur terhadap larangan 

perkawinan ngetan ngulon pada dasarnya dibagi menjadi 

dua, Pertama, golonganan yang kekeh dengan pendapat 

mereka bahwa perkawinan ngetan ngulon ini dilarang. 

Golongan ini sangat mempercayai bahwa apabila 

perkawinan ngetan ngulon ini dapat menimbulkan dampak 

negatif kepada keluarga. Sehingga, mereka menolak 

bahkan menentang pelaksanaan pernikahan ngetan ngulon. 

Yang termasuk dalam golongan ini adalah 

mayoritas generasi tua dan yang mempunyai tingkat 

pendidikan agama dibawah kata cukup. Mereka percaya 

secara mentah-mentah warisan keyakinan yang berdasar 

kepada nenek moyang atau leluhur mereka. Sehingga, 

ketika akan menikahkan putranya golongan ini sangat 

berhati-hati terhadap mitos-mitos perkawinan. Salah satu 

warga yang masuk ke dalam golongan ini adalah Ibu 

Winarni. Beliau melarang anaknya melakukan nikah 

ngetan ngulon karena beliau percaya bahwa tradisi ini 
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adalah warisan dari leluhurnya dulu, dan sebagai seorang 

anak harus taat kepada orang tuanya. Berikut jawaban dari 

Ibu Winarni ketika peneliti menanyakan tentang 

perkawinan ngetan ngulon,72 

“Pomo anaku seneng wong Panggih aku tetap ora 

oleh tetep tak larang masiho anake podo-podo 

seneng lan wis cinta mati pokoke kudu manut karo 

aku.”  

(Seumpama anak saya suka sama orang Panggih, 

saya tetap tidak mengizinkan dan melarang, 

meskipun anaknya sama-sama suka dan sudah 

cinta mati, pokoknya anak harus manut sama saya).” 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Winarsih selaku 

tetangga terdekat dari pelaksanaan pernikahan ngetan 

ngulon.  

"Saya mengingatkan suroso untuk tidak melakukan 

pernikahan tersebut sehingga kepercayaan di 

tengah masyarakat akan muncul dengan sendiri 

atas kepercayaan. Sehingga saya yang juga 

mempercayai akan hal itu juga berpikir atas efek 

dari kepercayaan tersebut."73 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, 

diketahui bahwa sebagian masyarakat di desa Palur 

                                                 
72 Winarni, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 5 Maret 2021 
73 Wagiyem, warga masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 5 Desember 2020 
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membenarkan adanya pelaksanaan pernikahan ngetan 

ngulon, meskipun banyak yang menyimpulkan bahwa akan 

ada musibah yang terjadi setelah pernikahan. Sehingga, 

masyarakat menyimpulkan bahwa musibah yang dialami 

oleh  masyarakat tersebut penyebab utamanya dari  

pernikahan tersebut.  

Golongan kedua adalah masyarakat yang tidak 

percaya terhadap larangan perkawinan ngetan ngulon, 

karena menurut mereka hal ini tidak ada dasar ajarannya 

dalam agama Islam. Pendapat kedua ini mayoritas dianut 

oleh para generasi muda, tokoh agama serta masyarakat 

yang tingkat pendidikan agama mereka bisa dikatakan 

sangat bagus.  

Diantara salah satu dari  kelompok ini yaitu Bapak 

Mulyono, Beliau adalah warga Dukuh Gandek sekaligus 

tokoh agama di dukuh tersebut. Ketika peneliti 

menanyakan tentang tradisi larangan perkawinan ngetan 

ngulon, beliau menjawab :74 

“Sebenarnya mitos-mitos yang terjadi itu adalah 

warisan leluhur yang dipercaya secara turun 

menurun dan itu tidak diajarkan dalam agama 

Islam. Islam hanya melarang seseorang menikah 

                                                 
74  Mulyono, tokoh  masyarakat “Tema wawancara”, Wawancara, 

tempat wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2020 
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dengan muhrimnya. Kemudian mengapa banyak 

orang yang juga tidak melakukan perkawinan 

ngetan ngulon, ini adalah bentuk kehati-hatian 

saja.” 

 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak 

Sugihanto, selaku kepala Desa di Desa Palur Kecamatan 

Kebonsari. Ketika peneliti menanyakan tentang larangan 

perkawinan ngetan ngulon, beliau memaparkan: 75 

“Saya tidak mempercayai adanya larangan 

pernikahan yang yang berada di tengah masysrakat 

ini. Itu semuannya hanyalah mitos orang-orang 

terdahulu, mungkin zaman dulu nenek dan kakek 

moyang boleh mempercayai itu karna ada alasan 

tertentu yang mungkin tidak boleh di langgar dan 

membuat opini seolah-olah larangan pernikahan 

tersebut di larang. Kita yakin saja dengan sang 

pencipta, bahwa hidup dan mati kita yaitu milik 

Allah SWT. 

 

Pengamatan lapangan yang dilakukan dari 

pernikahan  tersebut akan memunculkan akibat  dari 

pelaksanaan pernikahan ngetan ngulon. Untuk itu, semua 

musibah yang datang dikarenakan dilakukannya 

pernikahan tersebut. Untuk menjadikan pernikahan 

                                                 
75  Sugianto, kepala desa “Tema wawancara”, Wawancara, tempat 

wawancara Palur, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021 
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tersebut akan selamat, maka satu-satunya jalan adalah 

untuk tidak melakukan pernikahan ngetan ngulon. 76 

Dengan beberapa fakta yang terdapat di lapangan. 

Maka, perlu adanya pilah memilah dari hukum yang 

terdapat di lapangan. Melihat banyak yang sudah terjadi di 

kedua desa tersebut, terkait kejadian yang terjadi setelah 

larangan itu dilakukan diantara kedua desa. 

                                                 
76  Tema Observasi, Observasi, Tempat Observasi, kantor desa, 4 

Januari 2021 



 

 

 

BAB IV 

KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP 

PERKAWINAN NGETAN NGULON DI DESA PALUR 

KEBONSARI MADIUN 

 

1. Praktek Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Di Desa 

Palur Kebonsari Madiun. 

Tradisi terbentuk dari hasil pemikiran cipta dan 

karsa manusia yang berkembang pada masyarakat, pikiran 

dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus 

menerus. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan 

yang didalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan 

dan dipindahkan dari generasi ke generasi.  

Pernyataan diatas mendukung fenomena yang 

terjadi di masyarakat Desa Palur terkait larangan 

perkawinan ngetan ngulon juga merupakan hasil 

pemikiran,cipta dan karsa dari nenek moyang mereka, yang 

kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan secara 

turun temurun dari generasi ke generasi.  

Perkawinan ngetan ngulon yaitu perkawinan yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang 

105 
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rumahnya ada di Dusun Gandek dan Panggih yang letaknya 

bersebelahan Barat dan Timur. Perkawinan ini dilarang 

karena dianggap melanggar adat istiadat dan kebudayaan 

setempat dan diyakini akan terjadi malapetaka. 

Asal muasal tradisi ini, kapan, dimana dan oleh 

siapa tradisi ini diperkenalkan, berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap semua 

informan di lapangan, tentang sejarah larangan perkawinan 

ngetan ngulon jawaban mereka semua sama, bahwa mereka 

menyatakan ketidaktahuan mereka tentang asal usul tradisi 

tersebut. Mereka menyatakan bahwa tradisi tersebut ada 

secara turun temurun dan berasal dari mulut ke mulut dari 

orang tua mereka.  

Adapun dampak negatif yang terjadi dalam 

perkawinan ngetan ngulon yang berupa ketidak harmonisan, 

rejeki tidak lancar atau bahkan adanya kematian dari salah 

satu pihak itu merupakan mitos yang berkembang dalam 

masyarakat. Mengenai dampak negatif tersebut 

menimbulkan beberapa kepercayaan yang berbeda diantara 

masyarakat Desa Palur terhadap eksistensi dari larangan 

perkawinan ngetan ngulon. 

Pada prakteknya, larangan perkawinan ngetan 

ngulon ini bukan hanya wacana atau cerita masa lalu, tetapi 
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larangan ini masih sangat terasa pada kehidupan 

masyarakat Desa Palur. Hal ini terlihat oleh kenyataan 

bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Palur yang 

masih mempercayai dan menghormati tradisi larangan 

perkawinan ngetan ngulon tersebut. Mereka adalah dari 

golongan orang tua dan dari golongan masyarakat yang 

berpendidikan rendah. Mereka mempunyai keyakinan 

bahwa larangan perkawinan tersebut berasal dari nenek 

moyang mereka yang tidak boleh dilanggar. Mereka 

percaya bahwa nenek moyang mereka melarang 

perkawinan tersebut pasti mempunyai maksud dan tujuan 

yang baik untuk anak-anak mereka.  

Sedangkan masyarakat yang mempunyai pendidikan 

lebih tinggi, mereka tidak meyakini taradisi larangan 

perkawinan tersebut. Dampak negatif yang terjadi dalam 

perkawnan ngetan ngulon ini menurut mereka hanyalah 

mitos belaka, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. 

Menurut golongan ini bahwa menikah antar pasangan yang 

berada di dusun Gandek dan Panggih ini sah-sah saja 

selama itu bukan mahram. Menurut mereka kepercayaan 

terhadap dampak negatif yang terjadi ini akan melemahkan 

keimanan seseorang saja. Karena larangan perkawinan 

seperti ini memang tidak ada dalam agama Islam. 
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Masyarakat Desa Palur yang tidak percaya akan adanya 

larangan Kawin ngetan ngulon  juga dilatar belakangi 

dengan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam.  

Dalam hukum Islam juga terdapat istilah tradisi atau 

sering disebut dengan ‘Urf yaitu kebiasaan atau tradisi 

masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun 

temurun.106 Dalam ruang lingkup ‘Urf jika dilihat dari segi  

bentuknya, maka terdapat  dua macam  ‘Urf  yaitu  ‘Urf 

shahih dan ‘Urf fasid. Dikatan ‘Urf yang shahih adalah 

yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta 

akhlaq yang islami. Sedangkan ‘Urf yang fasid adalah 

lawan dari yang shahih, yaitu ‘Urf yang jelas-jelas 

menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Berdasarkan 

macam ‘Urf diatas maka larangan perkawinan ngetan 

ngulon dapat dikategorikan dalam ‘Urf fasid karena tidak 

sesuai dengan nash, seharusnya perempuan-perempuan 

yang menurut nash boleh dinikahi menjadi tidak boleh 

karena adanya larangan perkawinan ngetan ngulon. Dalam 

agama Islam melalui munakahat telah mengatur bahwa 

perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah 

mereka yang termasuk dalam kategori muhrim baik 

muabbad ataupun muaqat. Mengenai permasalahan ini para 
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ulama’ Ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh  yang 

berbunyi : 

Sementara itu dalam nash sendiri sudah diatur 

dengan jelas tentang perempuan-perempuan yang tidak 

boleh dinikahi, sebagaimana dalam Surah an-Nisa‟ ayat 22-

23. Meskipun melakukan perkawinan ngetan ngulon, tapi 

kalau wanita-wanita yang dinikahi tersebut bukan termasuk 

muhrim, maka perkawinannya tetap sah selama syarat dan 

rukun nikah terpenuhi.  

 

2. Konstruksi Sosial Terhadap Perkawinan Ngetan Ngulon  

A. Proses Eksternalisasi Masyarakat Desa Palur 

Tentang Tradisi Larangan Pernikahan Ngetan 

Ngulon. 

Eksternalisasi merupakan pencurahan diri 

manusia yang dilakukan      secara berkesinambungan, 

ke dalam kehidupan manusia baik secara fisik maupun 

mental. Eksternalisasi merupakan kewajiban 

antropologis, kehidupan manusia tidak akan berlangsung 

di dalam lingkungan yang statis dan tidak mau 

menyesuaikan. Aktivitas harus terus menerus dilakukan 

untuk keberadaan manusia. Keharusan antropologis ini 

berakar dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak 



137 

 

stabil untuk berhadapan langsung dengan 

lingkungannya.1 

Eksternalisasi merupakan langkah utama yang 

dilakukan oleh seorang individu dalam teori konstruksi 

sosial. Sebagaimana telah menjadi sifat dasar dari diri 

manusia, ia akan selalu mengekspresikan diri di tempat 

dimanapun dia berada. 2  Melalui eksternalisasi inilah 

masyarakat mengekspresikan diri dengan cara 

membangun dunia serta menguatkan eksistensi 

masyarakat dan individu. Di dalam mengonstruksi 

peristiwa dan kebudayaan dalam masyarakat, manusia 

bebas menafsikan  sesuai dengan pemikirannya sendiri 

atau memahami dunia sesuai dengan yang dia inginkan. 

Pada momen eksternalisasi ini masyarakat dilihat 

sebagai produk manusia. Momen eksternalisasi adalah 

momen di mana manusia memahami dan memandang 

suatu kenyataan sosial. Demikian juga dengan 

masyarakat Palur berusaha menjadikan tradisi larangan 

pernikahan ngetan ngulon sebagai realitas sosial 

sebagaimana yang di maksud oleh Berger dan Luckman, 

bahwa dalam eksternalisasi tidak mungkin manusia 

                                                 
1  Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas 

Kenytaan , hlm. 75. 
2 Ibid., hlm. 24 
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hidup dalam keadaan statis dan tertutup. Keberadaannya 

harus terus menerus dan berkesinambungan dalam 

mencurahkan aktifitas. Dan aktifitas di sini adalah tidak 

melanggar perkawinan ngetan ngulon ini. 

Subjektivitas pendidikan, pengetahuan serta 

pengalaman seseorang  berbeda dengan yang lain, 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengonstruksi kenyataan sosial. Maka dari itu, 

penafsiran terhadap kondisi sosial yang sifatnya 

subjektif ini akan memberikan peluang terciptanya 

realitas ganda. Tetapi hal ini akan didapat pemahaman 

intersubjektif ketika penafsiran tersebut di dialogkan. 

Tahapan penyesuaian diri individu dengan sosiokultural 

itu secara teoritis bisa diartikan sebagai berikut: 

Pertama: tahap penyesuaian terhadap produk 

masyaarakat secara lisan. Pemahaman terhadap produk 

masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah usaha para 

orang tua ataupun nenek moyang dahulu yang 

menceritakan secara berulang-ulang tentang larangan 

perkawinan ngetan ngulon kepada masyarakat sehingga 

mereka mempercayainya. 

Hasil pemahaman dari produk masyarakat 

tersebut akhirnya digunakan  sebagai pijakan dan 
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pedoman yang mampu meyakinkan masyarakat 

setempat mengenai kebenaran larangan perkawinan 

ngetan ngulon. Ketika pemahaman ini makin sering dan 

makin lama dipraktikkan dan dijadikan aturan, maka 

nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan mengakar. 

Berkaitan dengan larangan ngetan ngulon pada proses 

ini, masyarakat kuno (terdahulu) di Desa Palur 

Kebonsari Madiun beranggapan bahwa perkawinan 

ngetan ngulon dinilai tidak benar, karena ditakutkan 

akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan pada kedua 

keluarga dari pasangan pengantin. Peristiwa ini 

merupakan dasar para orang tua terdahulu dan 

masyarakat Desa Palur tidak menginginkan perkawinan 

ngetan ngulon. 

Pemahaman masyarakat yang tidak menghendaki 

terjadinya perkawinan ngetan ngulon tersebut kemudian 

dipraktikkan dalam  sikap dan perbuatan mereka sehari-

hari. Mereka tidak henti-hentinya memberikan doktrin 

kepada anak cucu mereka dan memberi arahan kepada 

generasi dan keturunannya bahwa pernikahan yang 

dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan 

yang rumahnya Dusun Nggandek dan Dusun Panggih  

itu dilarang untuk dilakukan.  
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Demi mencapai maksud tersebut, para orang tua 

Desa Palur kemudian menambahkan mitos-mitos bagi 

para pelaku perkawinan ngetan ngulon, supaya anak 

cucu serta keturunan mereka tidak melaksanakan 

perkawinan model tersebut. Mitos-mitos tersebut 

diantaranya adalah ketidakharmonisan dalam rumah 

tangga mereka, kesulitan dalam mencari rezeki, ketidak 

bahagiaan yang dialami oleh kedua mempelai, adanya 

musibah yang terjadi pada keluarga mempelai bahkan 

sampai adanya kematian pada salah satu keluarga pelaku. 

Penduduk setempat menamainya dengan “ kalah salah 

siji”. Keyakinan-keyakinan muncul karena masyarakat 

mengkaitkan beberapa kejadian yang menimpa 

masyarakat yang melanggar larangan pernikahan ngetan 

ngulon.  

Kedua: Adaptasi diri terhadap nilai dalam budaya 

larangan perkawinan ngetan ngulon. 

Dalam proses penyesuaian tindakan individu 

dengan nilai dan tradisi larangan nikah ngetan ngulon, 

paling tidak ada tindakan yang mendasar yaitu 

penerimaan dan penolakan. Bahasa dan tingkah laku 

individu merupakan wujud dari penerimaan masyarakat 

terhadap nilai dan tradisi tersebut, hal ini bisa dilihat 
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ketika mereka ikut berpartisipasi dalam mempercayai 

tradisi larangan perkawinan ngetan ngulon. Kemudian 

bagaimana mereka menjaga tradisi tersebut dan 

menyampaikan kepada anak cucu dan keturunan mereka. 

Meskipun demikian, terdapat sebagian warga 

masyaraka yang menolak terhadap nilai dalam tradisi 

larangan nikah ngetan ngulom tersebut. Penolakan itu 

juga didasari pada ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan cara 

pandang dan interprestasi mereka terhadap ayat-ayat 

tersebut. Dalam hal ini, mereka yang menolak tradisi ini, 

menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai pedoman dan 

sebagai dasar pandangan hidup mereka, termasuk dalam 

bertindak dan melaksanakan aktivitasnya. Bahasa dan 

tingkah laku mereka merupakan wujud dari penolakan 

tersebut. Untuk membuktikan bahwa mitos tersebut 

tidak benar, mereka juga mencoba untuk melanggar 

aturan-aturan dalam larangan pernikahan ini.  

Keyakinan-keyakinan itu hanyalah mitos-mitos yang 

dilestarikan oleh nenek-moyang mereka. Dalam hal ini, 

yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan 

pola pikir dan tindakan mengenai nikah ngetan ngulon 

ini adalah para sesepuh, tokoh agama, dan lembaga yang 

ada di Desa Palur. Jika  pendidikan masyarakat tersebut 
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di bawah kata cukup, maka mereka akan mengikuti 

pendapat para pendahulu atau nenek moyang mereka. 

Apabila mereka termasuk golongan masyarakat yang 

mempunyai pengetahuan agama yang sangat baik, maka 

mereka akan mengikuti pendapat orang-orang yang 

mempunyai pengetahuan yang tinggi.  

Jadi dalam penelitian ini momen atau tahapan 

eksternalisasi terjadi pada masyarakat di Desa Palur 

yang mana momen eksternalisasi terjadi penerimaan 

sejak lahir mengenai adat dan nilai-nilai kebudayaan 

yang ada di Desa Palur yang mau tidak mau harus 

menyesuaikan diri karena sudah mendapatkan sosialisasi 

atau pengetahuan dari lingkungan tempat inggal. Dalam 

momen eksternalisasi peran lingkungan terdekat seperti 

lingkungan tempat tinggal atau keluarga sangat 

berpengaruh terhadap apa yang diserap oleh masyarakat 

tersebut. 

 

B. Proses Objektifikasi Masyarakat Desa Palur 

Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngetan 

Ngulon. 

Objektifikasi adalah produk manusia (termasuk 

dirinya sendiri) dan yang berada di luar dirinya. 
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Objektifikasi adalah proses pengkristalan ke dalam 

pikiran tentang suatu objek, atau segala bentuk 

eksternalisasi yang telah ada kemudian dilihat lagi pada 

realitas di masyarakat secara objekktif. Pemahaman baru 

ataupun pemahaman tambahan akan muncul pada tahap 

ini. Tahapan ini adalah hasil dari realitas eksternalisasi 

yang kemudian mengimplementasikan sebagai suatu 

kenyataan objektif yang menarik.3 

Di dalam fase ini terdapat proses pembeda antara 

dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas 

sosial lain yang berada diluarnya, sehingga kenyataan 

sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses 

konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi 

sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Agen adalah 

bertugas menarik dunia subjektifitasnya menjadi dunia 

objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara 

bersama. Pelembagaan akan terjadi mana kala terjadi 

sepemikiran intersubjektif atau hubungan antar subyek-

subyek.4  

Manusia membangun sebuah objektifitas yang 

dinamakan dengan dunia kelembagaan. Proses di mana 

                                                 
3 Geger Riyanto, Peter L Berger: Prespektif Metateori Pemikiran, 

(Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 105. 
4  Nur  Syam, islam pesisir, hlm 44. 
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hasil aktivitas manusia dalam kenyataan hidup sehari-

hari yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat 

objektif.5 Dalam  objektifikasi terdapat beberapa proses 

yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 

Pertama, pelarangan terhadap pernikahan ngetan 

ngulon yang dilaksanakan oleh para orang tua kepada 

anak cucu serta keturunan mereka, secara terus-menerus 

melalui berbagai metode dan cara serta diperkuat dengan 

memberikan mitos kepada masyarakat yang melakukan 

perkawinan ngetan ngulon yakni bisa berdampak tidak 

baik, maka pada akhirnya pemikiran tentang larangan 

perkawinan ngetan ngulon tersebut mengakar dan 

menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang muncul dan 

diyakini oleh penduduk Desa Palur Kebonsari Madiun. 

Munculnya hukum tidak tertulis ini kemudian menjadi 

suatu realitas objektif yang berdiri sendiri di luar 

manusia sebagai agen produksi. 

Kedua, proses selanjutnya dalam momen 

objektifikasi yaitu pelembagaan (institusionalisasi), 

yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi 

tindakan. Dalam konteks ini, pelarangan perkawinan 

                                                 
5 Berger & Thomas Lukhmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, hlm. 

87. 
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ngetan ngulon yang telah dilakukan secara terus 

menerus dan dibiasakan oleh masyarakat Desa Palur 

akan menjadi sebuah budaya baru yang tidak bisa 

dipisahkan dengan masyarakat Desa Palur. Mereka yang 

percaya dengan larangan perkawinan ngetan ngulon 

pastinya tidak hanya didasari oleh tindakan kepura-

puraan, akan tetapi telah menjadi tindakan yang 

mempunyai tujuan. Masyarakat juga mengetahui tentang 

apa dampak dari melakukan larangan perkawinan ngetan 

ngulon itu bagi diri mereka dan apa manfaat ketika 

mereka mempercayai tradisi tersebut.  

Ketiga, tahapan objektifikasi selanjutnya yaitu 

pembiasaan (habitualisasi), yaitu tahapan bahwa sebuah 

tindakan yang masuk akal telah menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketika 

tindakan tersebut telah menjadi sesuatu yang terbiasa 

(habitual), maka ia telah menjadi tindakan mekanis yang 

otomatis dilakukan. 

Dalam konteks ini, peran agen sangat dibutuhkan 

dalam proses penyadaran dan habitualisasi, karena agen 

ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai 

individu atau kelompok individu, karena hampir semua 

proses pelembagaan (habitualisasi) ini memerlukan 



146 

 

peran agen.6 Maka dari itu, dalam proses membangun 

mitologi tentang larangan perkawinan ngetan ngulon 

juga melibatkan jaringan agen tersebut. Agen yang 

berperan dalam  pelembagaan  tradisi larangan 

perkawinan ngetan ngulon ini adalah para sesepuh Desa 

Palur. Anak dan keturunan mereka selalu diberi 

wawasan dan diarahkan bahwa larangan perkawinan 

ngetan ngulon adalah warisan leluhur mereka yang 

harus dilindungi dan dijaga dengan baik, kemudian 

mereka memberikan mitos keyakinan  terhadap pelaku 

perkawinan ngetan ngulon, supaya budaya tersebut tetap 

terjaga. Para sesepuh Desa Palur secara terus menerus 

melakukan sosialisasi tentang larangan perkawinan 

ngetan ngulon, sehingga larangan perkawinan ngetan 

ngulon ini kemudian diinternalisasi oleh setiap individu 

atau masyarakat Desa Palur, sehingga menjadi 

kenyataan subjektif. Tradisi larangan perkawinan ngetan 

ngulon ini mempunyai raelitas objektif yang tak bisa 

dinafikan. Namun di sisi lain larangan perkawinan 

ngetan ngulon, adalah kenyataan subjektif yang relatif 

dan dinamis. Larangan perkawinan ngetan ngulon bisa 

menjadi nyata bagi sebagian masyarakat Desa Palur, 

                                                 
6 Nur Syam, Islam Pesisir, hlm 255. 
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tetapi bisa menjadi tidak mungkin bagi masyarakat yng 

lain. Maka dari itu, larangan perkawinan ngetan ngulon 

memiliki keragaman makna (subjektif), masing-masing 

individu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, dan 

penafsiran tersebut  berproses secara terus menerus 

sepanjang zaman.  

Jadi, dalam penelitian ini tahap objektivasi terjadi 

pada masyarakat Desa Palur  dalam memahami aturan 

atau larangan perkawinan ngetan ngulon selalu diulang-

ulang dalam lingkungan tempat tinggalnya, yang mana 

aturan tersebut sangat mengikat dan 

ditanggungjawabkan kepada para pelaku yang mana 

pelaku mendapat sosialisasi dari para orang tua bahkan 

keluarga besarnya mengenai sesuatu yang akan terjadi 

apabila tidak mengikuti aturan perkawinan ngetan 

ngulon serta akibat yang akan dirasakan nanti. 

 

C. Proses Internalisasi Masyarakat Desa Palur 

Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngetan 

Ngulon. 

Momen internalisasi masyarakat Desa Palur 

terhadap larangan perkawinan ngetan ngulon ini adalah 

suatu pemahaman atau penafsiran individu secara 
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langsung atas realitas objektif. Menurut Berger dan 

Luckman dalam internalisasi seseorang mengidentifikasi 

diri sebagai lembaga sosial dan organisasi sosial 

kemudian seseorang tersebut menjadi anggotanya.7 Pada 

tahapan ini, seseorang akan meresapi segala hal yang 

bersifat objektif dan kemudian akan merealisasikannya 

secara subjektif. Sosialisasi merupakan cara yang 

dilakukan oleh seseorang dalam melakukan Internalisasi. 

Internalisasi adalah proses peresapan kembali terhadap 

realitas subjektif, dan setiap individu mempunyai tingkat 

peresapan yang berbeda-beda. Ada yang lebih menyerap 

aspek eksternal, dan sebagian  ada yang menyerap 

bagian internal. Selain itu, proses internalisasi bisa 

didapat oleh individu melalui 2 cara, yaitu dengan cara 

sosialisasi primer dan cara sosialisasi sekunder.8 

Pertama, soaialisasi Primer adalah sosialisasi 

awal yang dialami seseorang pada masa kanak-kanak, 

ketika dia dikenalkan dengan dunia sosial. Diantara jalur 

sosialisasi primer adalah keluarga. Sebuah individu akan 

memperoleh pemahaman dan penafsiran melalui 

                                                 
7 Berger & Thomas Lukhmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, hlm. 

23-24. 
8 Zainuddin, Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial, 

hlm. 79. 
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keluarga.  Pada konteks penelitian ini, jika individu 

didominasi oleh masyarakat yang mempunyai 

pemahaman agama kurang baik, maka akan 

menghasilkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat 

yang mempunyai pendidikan agama dibawah rata-rata, 

dan begitu pula sebaliknya jika dalam keluarga 

didominasi oleh pemikiran masyarakat yang mempunyai 

pendidikan agama cukup baik, maka akan menghasilkan 

transformasi pemikiran masyarakat yang mempunyai 

pendidikan agama yang cukup baik pula, begitu 

seterusnya.  

Kedua, Sosialisasi sekunder dalam hal ini adalah 

lembaga keagaman seperti musholla, masjid, pondok-

pesantren dan majelis-majlis ta’lim. Lembaga-lembaga 

keagaman tersebut menjadi media sosialisasi yang 

efektif buntuk membentuk pola pikir keagaman 

masyarakat. Interaksi individu dengan lingkungan 

sekitarnya akan membentuk pola pemikiran keagaman 

sebuah individu.  

Menurut Joachim Wach, bahwa setiap individu 

memiliki kecenderungan untuk berkelompok dengan 

individu-individu lain yang mempunyai kesamaan dalam 

hal berperilaku, pemikiran dan sepemahaman. Hal ini 
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menunjukkan bahwa secara alami, manusia sebagai 

makhluk sosial, senantiasa memiliki kecenderungan 

hidup berkelompok. Kecenderungan manusia 

berkelompok itu bukan karena hasil rekayasa manusia, 

melainkan secara kodrati manusia akan berkelompok 

sesuai dengan latar historis masing-masing kelompok 

tersebut.9 

Momen internalisasi dalam larangan perkawinan 

ngetan ngulon  ini peneliti menemukan kenyataan 

subjektif masyarakat Desa Palur terhadap tradisi tersebut 

mempunyai tingkatan bermacam-macam dalam tiap 

individu. Hal ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi 

yang telah mereka lalui. Meskipun  pada mulanya 

pengetahuan semua masyarakat Desa Palur adalah sama, 

yaitu bahwa perkawinan ngetan ngulon adalah sesuatu 

yang dilarang untuk dilakukan karena akan berdampak 

tidak baik, tetapi pada akhirnya setelah memperoleh 

berbagai informasi keagaman melalui tahap sosialisasi 

yang dialami setiap masyarakat, sehingga pada tahap 

internalisasi ini diperoleh kenyataan subjektif yang 

berbeda pula dari pandangan awal mereka terhadap 

larangan perkawinan ngetan ngulon. Meskipun masih 

                                                 
9 Peter. L. Berger, Langit Suci, (Jakarta: LP3SES 1991), hlm. 58. 
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banyak dari masyarakat Palur yang mempercayai tradisi 

bahwa larangan perkawinan ngetan ngulon adalah 

sesuatu yang tidak boleh atau dilarang untuk 

dilaksanakan. 

Dari peristiwa tersebut maka muncullah 

pengelompokan golongan dalam masyarakat Palur, 

contohnya orang yang memiliki pemahaman terhadap 

agama dibawah rata-rata dan golongan masyarakat yang 

mempunyai pemahaman  keagaman yang sangat baik. 

Pengelompokan sosial itu pastinya mempunyai sebab 

dan akibat historis. Golongan masyarakat yang 

mempunyai pengetahuan atau pemahaman agama di 

bawah kata cukup, mereka cenderung meyakini bahwa 

perkawinan ngetan ngulon merupakan larangan dari 

orang tua terdahulu yang harus diikuti. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu susiani, beliau percaya bahwa para 

orang tua terdahulu melarang perkawinan ngetan ngulon 

mempunyai tujuan dan maksud yang baik, yaitu untuk 

keselamatan keturunannya. Ada juga masyarakat Desa 

Palur yang mempercayai larangan perkawinan ngetan 

ngulon karena melihat dampak negatif yang terjadi pada 

para pelaku perkawinan ngetan ngulon seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Murtini, beliau tidak ingin terjadi hal 
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buruk menimpanya  dengan melakukan perkawinan 

ngetan ngulon.  

Sedangkan masyarakat yang memiliki 

pemahaman agama yang baik, mereka cenderung befikir 

bahwa perkawinan ngetan ngulon itu hanya merupakan 

peninggalan nenek moyang yang dibudayakan. Mereka 

memberikan argumentasi bahwa larangan perkawinan 

ngetan ngulon tidak terdapat dalam ayat Al-Qur’an 

mupun hukum Islam. Adapun musibah  yang dipercayai 

akan terjadi setelah melakukan perkawinan tersebut  itu 

hanyalah mitos semata, semua yang terjadi adalah 

kehendak Allah. 

Jadi pada tahap internalisasi ini informan dalam 

penelitian ini adalah masyarakat Desa Palur 

menginternalisasi hasil akhir dari tahapan-tahapan yang 

sudah dilaluinya, setelah melalui tahapan ekternalisasi 

dan obyektivasi, yang mana pada tahap internalisasi 

masyarakat mengkonstruksikan realitas yang sesuai 

dengan pikiran secara subyektifnya dan didukung 

dengan tindakan yang dilakukan. Perbedaan pendapat 

mengenai larangan perkawinan ngetan ngulon tentunya 

juga berasal dari latar belakang yang berbeda antara 

individu satu dengan individu lainnya karena dalam 
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tahap internalisasi tindakan yang dilakukan sudah 

kembali kepada diri individu masing-masing. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Alasan tradisi dan praktik larangan perkawinan 

Ngetan Ngulon yang  berlangsung di Dusun 

Gandek- panggih Desa Palur masih dipercaya oleh 

masyarakat setempat  

Berdasakran hasil analisis diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa alasan tradisi dan praktik 

larangan perkawinan ngetan ngulon yang berlangsung 

di desa Palur masih dipercaya oleh masyarakat 

setempat adalah  karena Tradisi terbentuk  darihasil 

pemikiran,cipta dan karsa dari nenek moyang mereka, 

yang kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan 

secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pada 

prakteknya, larangan perkawinan ngetan ngulon ini 

bukan hanya wacana atau cerita masa lalu, tetapi 

larangan ini masih sangat terasa pada kehidupan 

masyarakat Desa Palur. Hal ini terlihat oleh kenyataan 

bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Palur yang 

masih mempercayai dan menghormati tradisi larangan 

perkawinan ngetan ngulon tersebut.  

154 
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Dalam ruang lingkup ‘Urf jika dilihat dari segi  

bentuknya, maka terdapat  dua macam  ‘Urf  yaitu  ‘Urf 

shahih dan ‘Urf fasid. Dikatan ‘Urf yang shahih adalah 

yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah 

serta akhlaq yang islami. Sedangkan ‘Urf yang fasid 

adalah lawan dari yang shahih, yaitu ‘Urf yang jelas-

jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. 

Berdasarkan macam ‘Urf diatas maka larangan 

perkawinan ngetan ngulon dapat dikategorikan dalam 

‘Urf fasid karena tidak sesuai dengan nash, seharusnya 

perempuan-perempuan yang menurut nash boleh 

dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya larangan 

perkawinan ngetan ngulon. Dalam agama Islam melalui 

munakahat telah mengatur bahwa perempuan-

perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka 

yang termasuk dalam kategori muhrim baik muabbad 

ataupun muaqat.  

2. Konstruksi Sosial Terhadap Perkawinan Ngetan 

Ngulon Desa Palur 

Berdasarkan hasil analisis data diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa Konstruksi Sosial Terhadap 

Perkawinan Ngetan Ngulon Desa Palur Terdiri dari 

proses eksternalisasi di mana manusia memahami dan 
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memandang suatu kenyataan sosial. Demikian juga 

dengan masyarakat Palur berusaha menjadikan tradisi 

larangan pernikahan ngetan ngulon sebagai realitas 

sosial sebagaimana yang di maksud oleh Berger dan 

Luckman, bahwa dalam eksternalisasi tidak mungkin 

manusia hidup dalam keadaan statis dan tertutup. 

Keberadaannya harus terus menerus dan 

berkesinambungan dalam mencurahkan aktifitas. Dan 

aktifitas di sini adalah tidak melanggar perkawinan 

ngetan ngulon ini. Kedua, proses objektifikasi, proses 

pembeda antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri 

individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, 

sehingga kenyataan sosial itu menjadi sesuatu yang 

objektif dengan selalu diulang-ulang dalam lingkungan 

tempat tinggalnya, yang mana aturan tersebut sangat 

mengikat dan ditanggungjawabkan kepada para pelaku 

yang mana pelaku mendapat sosialisasi dari para orang 

tua bahkan keluarga besarnya mengenai sesuatu yang 

akan terjadi apabila tidak mengikuti aturan perkawinan 

ngetan ngulon serta akibat yang akan dirasakan 

nanti.Momen internalisasi dalam larangan perkawinan 

ngetan ngulon  ini, tradisi tersebut mempunyai 

tingkatan bermacam-macam dalam tiap individu. Hal 
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ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang telah 

mereka lalui. Jadi pada tahap internalisasi ini informan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Palur 

menginternalisasi hasil akhir dari tahapan-tahapan yang 

sudah dilaluinya, setelah melalui tahapan ekternalisasi 

dan obyektivasi, yang mana pada tahap internalisasi 

masyarakat mengkonstruksikan realitas yang sesuai 

dengan pikiran secara subyektifnya dan didukung 

dengan tindakan yang dilakukan. Perbedaan pendapat 

mengenai larangan perkawinan ngetan ngulon tentunya 

juga berasal dari latar belakang yang berbeda antara 

individu satu dengan individu lainnya karena dalam 

tahap internalisasi tindakan yang dilakukan sudah 

kembali kepada diri individu masing-masing. 

B. Saran 

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah 

dijelaskan diatas, maka ada beberapa hal yang harus di 

perhatikan baik bagi peneliti, masyarakat luas, tokoh-tokoh 

agama, dan masyarakat setempat, yaitu: 

1. Bagi peneliti hendaklah meneliti lebih lanjut tentang 

larangan perkawinan ngetan ngulon dalam budaya 

perkawinan di berbagai tempat terutama di Jawa Timur. 

Sehingga akan diperoleh data yang lengkap mengenai 
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kebenaran mitos-mitos yang terjadi dalam perspektif 

sosial dan psikologis. Hal tersebut dilakukan dengan 

cara mencari lebih banyak narasumber primer, dan 

untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis 

harus memperbaiki teknik pengumpulan data seperti 

wawancara pada informan serta dokumentasi, sehingga 

akan dihasilkan sebuah penelitian yang lebih akurat. 

2. Bagi tokoh agama sebaiknya memberikan penyuluhan 

mengenai masalah sosial keagaman yang lebih detail 

terhadap masyarakat setempat tentang larangan 

perkawinan ngetan ngulon, supaya masyarakat lebih 

memahami  ajaran-ajaran Islam. Sehingga masyarakat 

bisa melaksanakan perkawinan dengan baik tanpa 

adanya rasa khawatir terhadap dampak negatif yang 

akan terjadi ketika melakukan perkawina ngetan ngulon. 
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