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ABSTRAK 

Putri, Dian Candra Kumala, 2021. Tinjauan „Urf 

Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di 

Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten 

Ngawi. Skripsi.Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, 

M.S.I. 

Kata kunci/keyword: Hukum Perkawinan Islam, „Urf, 

dan Mbarep Telon 

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk menempuh kehidupan rumah 

tangga.Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua 

belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka 

mempunyai kewajiban dan hak yang sebelumnya belum 

mereka miliki.Setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan 

tujuan pernikahan. Seseorang yang akan melangsungkan 

pernikahan tentunya akan melalui proses pencarian atau 

perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya.Aturan 

mengenai perkawinan termaktub dalam Al-qur‟an, hadits, 

hukum positif, serta „Urf.Dalam praktiknya, masyarakat 

masih menggunakan tradisi dalam melaksanakan 

perkawinan, salah satunya Mbarep Telon, artinya 

pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelaiyang 



 

iv 

 

keduanya adalah anak pertama dan salah satu 

orangtuanya juga anak pertama. 

Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana tinjauan „urf terhadap praktik larangan nikah 

mbarep telon di Desa Tawun Kecamatan Kasreman 

Kabupaten Ngawi?(2) Bagaimana tinjauan „urfterhadap 

tradisi slametan tebus anak sebagai tolak balak dalam 

larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun Kecamatan 

Kasreman Kabupaten Ngawi?Untuk menjawab dari 

kedua rumusan tersebut penelitian ini menggunakan 

pendekatan ushul fiqih dengan jenis penelitian Kualitatif 

serta menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk menggali data kemudian 

mereduksinya. 

Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa (1) bahwasanya praktik larangan 

nikah mbarep telon memenuhi syarat-syarat diterima „urf 

sebagai sumber hukumdan termasuk dalam „urf shahih 

atau adat yang baik karena dalam adat ini bersifat sebagai 

penghati-hatian dalam menentukan pasangan. (2) 

Bahwasanya tradisi slametan tebus anak sebagai tolak 

balak dalam larangan pernikahan mbarep telontermasuk 

dalam „urf khass, „urf fi‟li, dan „urf shahih. 
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MOTTO 

 كىًمٍن كيلًٌ شىٍيءو خىلىٍقنىا زىٍكجىٍْيً لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريٍكفى 

Artinya : 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

agar kamu mengingat (kebesaran Allah).(Q.S. Adz-

Dzariyat: 49)
1
  

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: 

CV Penerbit J-Art, 2004), 522. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan 

pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain 

atau dapat disebut alih huruf atau alif aksara, misalnya 

dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut 

adalah pedoman baku untuk translitasi dari huruf Arab ke 

huruf latin: 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind Arab Ind Arab Ind Arab Ind 

 k ؾ }d ض D د a ء

 l ؿ t ط dh ذ b ب

 m ـ }z ظ R ر t ت

 n ف „ ع Z ز th ث

 h ق gh غ S س j ج

 w ك f ؼ sh ش }h ح

 y م q ؽ }s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya 

dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf  

a >, i>, dan u >. 
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3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan 

dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: 

Bayna, „layhim, qawl, mawdu >„ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang 

belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia 

harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak 

dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya 

berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taymi>yahbukan Ibnu Taymi >yah.Inna al-di>n 

‘inda Alla>h al- Isla >m bukan  Inna al- di >na „ inda 

Alla>hi al – Isla>mu.. 

6. Kata yang terakhir dengan ta > marbu>tah dan 

berkedudukan sebagai sifat (na‟at) dan ida>fah 

ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muda>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

Na‟at dan Muda>filayh: Sunnah sayyi‟ah, al- 

Maktabah al- Misriyah. Muda>f : matba‟at al-

„A <mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya >mushaddadah (ya >’ 

ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i >. Jika 

i >diikuti dengan ta>’ marbu>tah maka transliterasinya 

adalah i>yah. Jika ya >’ ber-tashdid berada ditengah 

kataditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 
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Al- Ghaza >li, al Nawawi> 

Ibn Tami>yah. Al-Jawzi>yah 

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.
2
 

  

                                                             
2
Fakultas Syariah, Buku Pedoman Skripsi, (Ponorogo: Institut 

Agama Islam Ponorogo, 2020), 126. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki 

dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah 

tangga.Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, 

kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah 

mereka mempunyai kewajiban dan hak yang 

sebelumnya belum mereka miliki.
1
 

Pernikahan sudah merupakan sunatullah yang 

berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan 

Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia 

ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang 

luas dari generasi ke generasi lainnya.Pernikahan 

adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan 

tumbuhan.
2
Selain itu pernikahan antar manusia 

berbeda dengan pernikahan hewan maupun 

tumbuhan yang hanya melakukan karena hawa 

nafsunya. Perkawinan antar manusia diatur oleh 

berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradap dan 

berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti 

                                                             
1
Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 2,  (Bandung; Pustaka 

Setia, 2016), 11. 
2
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: 

Pustaka Setia,1999), 9. 
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tatacara perkawinan berdasarkan norma hukum dan 

norma agama yang diterapkan di Indonesia.
3
 

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan 

dalam bahasa Islam disebut perkawinan dengan dua 

pandangan yaitu secara luas maupun sempit. 

Pernikahan dalam arti luas adalah sebagai alat 

pemenuhan emosi dan seksual yang sah dan benar 

guna memperoleh keturunan. Sedangkan secara 

sempit adalah suatu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan galidzan untuk memenuhi perintah Allah 

dan melakukan ibadah.
4
 

Dasar hukum perkawinan dalam Islam pada 

dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, 

makhruh maupun haram. Hal itu dapat dilihat dari 

kesiapan calon mempelai.
5
Perkawinan dapat 

dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan 

syarat sah dari perkawinan tersebut.Dengan adanya 

perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik 

terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun 

anak yang dilahirkan dalam perkawinan.Dalam 

kehidupan bermasyarakat, umat Islam khususnya di 

Jawa masih sangat kental dengan budaya dan norma-

norma setempat, meskipun norma-norma tersebut 

kadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dalam 

                                                             
3
Aulia Muthiah, Hukum Islam ; Dinamika Seputar Hukum Keluarga, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49. 
4
Ibid., 50. 

5
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung; Sinar Baru Algensindo. 

2010), 381. 
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hukum Islam. Korelasi antar umat Islam dengan 

norma adat dapat menghasilkan budaya dan dapat 

berdampak pada sebuah kebiasaan yang hidup dalam 

masyarakat, misalnya dalam sebuah perkawinan 

terdapat larangan adat kawin. 

Perpaduan Islam dengan unsur budaya ini 

banyak melahirkan problem, karena ada saatnya 

unsur budaya tidak sinkron dengan hukum 

Islam.Maka dari itu perlu adanya ilmu yang mampu 

menjawab problema-problema tersebut yakni ilmu 

fikih. 

Fikih atau hukum Islam yang berasal dari 

kata faqiha-yafqohu-fiqihan yang artinya mengerti 

atau paham berarti juga paham secara 

mendalam.Secara istilah fikih adalah ilmu yang 

mempelajari macam-macam syariah atau hukum 

Islam berdasarkan Al-qur‟an, hadits, ijma‟ maupun 

qiyas.
6
Sedangkan ushul fikih adalah sekumpulan 

kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan hukum syara‟ yang berhubungan dengan 

perbuatan manusia dari dalil-dalil yang 

terperinci.
7
Masyarakat di Desa Tawun Kecamatan 

Kasreman Kabupaten Ngawi masih memiliki 

kepercayaan mengenai larangan pernikahan mbarep 

                                                             
6
Erwin Yudi Prahara, Ilmu Fiqh I dan II, (Ponorogo: LPPM IAIN 

Ponorogo, 2017), 71. 
7
Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2017), 3. 
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telon.Warga setempat masih takut untuk 

mengadakan nikah mbarep telon, karena nikah 

mbarep telon tersebut dipercaya sebagai pernikahan 

yang akan mendatangkan cilaka atau balak. 

Menurut Bapak Suradji selaku sesepuh di 

Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten 

Ngawi mengatakan bahwa pernikahan mbarep telon 

adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon 

mempelai dimana keduanya adalah anak pertama dan 

salah satu orangtuanya juga anak pertama, hal ini 

termasuk larangan nikah yang ada di Desa Tawun. 

Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, 

masyarakat setempat meyakini bahwa pernikahan 

tersebut akan mendatangkan sial atau cilaka. 

Sesepuh desa menceritakan bahwa pernah 

terjadi pernikahan mbarep telon beberapa tahun 

lalu.Dimana suami istri tersebut berstatus anak 

pertama dan bapak dari istri juga anak 

pertama.Kemudian dari pernikahan tersebut terjadi 

sebuah akibat atau cilaka yaitu meninggalnya bapak 

dari istri.
8
 

Untuk meminimalisir dampak yang terjadi, 

sesepuh desa menjelaskan agar masyarakat setempat 

melakukan slametantebus anak yang dilakukan 

sebelum pernikahan dilaksanakan.Sehingga kegiatan 

                                                             
8
Suradji, Hasil Wawancara, Sesepuh Desa Tawun Tanggal 08 

Desember 2020. 
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slametan ini diharapkan pernikahan tersebut tidak 

mendatangkan dampak yang buruk atau cilaka. 

Adat larangan nikah mbarep telon sudah 

menjadi pantangan dalam pernikahan di Desa 

Tawun.Sedangkan dalam hukum Islam, pernikahan 

dapat dikatakan sah, apabila memenuhi rukun dan 

syarat nikah. Rukun nikah tersebut yaitu adanya 

mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul. 

Adapun syarat-syarat nikah yaitu laki-laki dan 

perempuan sah untuk dinikahi dan pernikahan 

tersebut dihadiri oleh para saksi. 

Dalam hal ini al-„urf  hadir dalam menjawab 

problem-problem yang muncul dalam masyarakat. 

„Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah 

daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum 

Islam.„Urf terbagi menjadi dua yakni „urf shahih 

yaitu „urf yang tidak bertentangan dengan syariat, 

dan „urf fasid yang dilarang karena menghalalkan 

yang haram dan mengharamkan yang halal. 

Problematika adalah ketika terjadi suatu 

permasalahan hukum dimana ada konsep „urf yang 

ada berbeda dengan konsep „urf yang ada dalam 

hukum Islam seperti yang terjadi dalam adat 

larangan perkawinan mbarep telon Di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.
9
 

                                                             
9
M. Noor Harisuddin, “„Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) 

Nusantara,” Al-Fikr, 1 (2016), 67. 
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Dari uraian permasalahan diatas, peneliti 

menemukan bahwa adat larangan nikah mbarep 

telon masih menjadi perbincangan hangat di 

kalangan masyarakat setempat. Sehingga peneliti 

tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul 

“TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT 

LARANGAN NIKAH MBAREP TELON DI 

DESA TAWUN KECAMATAN KASREMAN 

KABUPATEN NGAWI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang peneliti dapat 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan „urfterhadap praktik 

larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana tinjauan „urfterhadap tradisi 

slametan tebus anak sebagai tolak balak dalam 

larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan 

mengetahui implikasi dari larangan nikah mbarep 

telon. Namun untuk spesifiknya tujuan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan „urf terhadap praktik 

larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. 



7 

 

 
 

2. Untuk mengetahui tinjauan „urf terhadap tradisi 

slametan tebus anak sebagai tolak balak dalam 

pernikahan mbarep telon di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan penjelasan teoritis mengenai 

wawasan hukum Islam tentang keyakinan 

larangan nikah mbarep telon di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dan 

diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya tentang pernikahan 

mbarep telon. 

2. Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang 

perspektif hukum Islam tentang larangan 

nikah mbarep telon. 

b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat 

sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata 

satu. 

E. Telaah Pustaka 

Pertama, skripsi karya Aneka Tri Puji Lestari 

dengan Judul “Tinjauan Al-„Urf Terhadap Adat 

Larangan nikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, dengan 

rumusan masalah bagaimana tinjauan „urf terhadap 
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dasar larangan menikah pada bulan Selo di Desa 

Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan 

bagaimana tinjauan „urf terhadap sanksi atas 

pelanggaran larangan menikah pada bulan Selo di 

Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa 

masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo masih mempercayai adanya 

mitos sampai sekarang.Adapun dasar yang 

mendorong masyarakat untuk tidak melakukan 

pernikahan pada Bulan selo diantaranya karena 

masih tetap melestarikan adat istiadat Jawa dan 

dianggap sebagai warisan nenek moyang 

mereka.Dan untuk menghormatinya masyarakat 

tetap mempraktikkan adat larangan menikah pada 

bulan selo ini.Sedangkan untuk sanksi yang diterima 

oleh para pelanggar larangan menikah pada bulan 

selo termasuk „urf shahih.
10

 Perbedaan skripsi ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

skripsi yang ditulis Aneka Tri puji Lestari membahas 

tentang larangan menikah pada bulan selo, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai 

larangan nikah mbarep telon. 

Kedua, skripsi karya Lailatul Maftuah dengan 

judul “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar 

                                                             
10

Aneka Tri Puji Lestari, Tinjauan Al-„Urf Terhadap Adat Larangan 

nikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019) 
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Tradisi Weton sebagai Perjodohan di Desa 

KarangAgung Glagah Lamongan”, rumusan masalah  

sebagai berikut: Bagaimana implementasi tradisi 

perhitungan weton sebagai dasar perjodohan di desa 

Karangagung Glagah Lamongan dan Bagaimana 

pandangan ulama terhadap tradisi weton sebagai 

perjodohan di desa Karangagung Glagah Lamongan. 

Hasil penelitian ini adalah dasar keyakinan 

masyarakat menggunakan perhitungan Jawa dalam 

kegiatan perkawinan di desa Karangagung Glagah 

Lamongan adalah alasan Kekurang Sempurnaan 

Kegiatan Perkawinan, alasan panggilan adat, alasan 

Kewajiban dan Pertimbangan Neptu, alasan 

Keselamatan, alasan Peristiwa yang Pernah Terjadi, 

alasan Sekedar Mengikuti, alasan pelestarian 

kegenerasi. Faktor yang paling mempengaruhi 

keyakinan masyarakat terhadap perhitungan Jawa 

dalam kegiatan perkawinan adalah factor 

pengalaman terdahulu. Perhitungan Jawa dalam 

kegiatan perkawinan di desa Karangagung meliputi: 

perhitungan perjodohan, penentuan hari baik dalam 

pelaksanaan perkawinan, meramalkan letak rumah 

kedua calon pengantin, dan penyelesaian 

masalah.
11

Perbedaan skripsi ini adalah skripsi karya 

                                                             
11

Lailatul Maftuah, Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar 

Tradisi Weton sebagai Perjodohan di Desa KarangAgung Glagah 

Lamongan, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2018). 
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Lailatul Maftuah membahas tentang pendapat 

masyarakat serta pendapat para ulama berbeda 

dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu membahas 

dari segi al‟urf. 

Ketiga, jurnal karya Ferry Irawan 

Febriansyah dan Anwar Sanusi dengan judul 

“Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan 

Golan”.Penelitian ini menggunakan penelitian 

hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala 

sosial di dalam masyarakat terkait dengan 

perkawinan kemudian dianalisa secara 

yuridis.Hukum adat tentang larangan perkawinan 

masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat 

yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua 

wilayah tersebut sampai saat ini.12Perbedaan jurnal 

ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

jurnal karya Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar 

Sanusi meneliti dari aspek hukum adat sedangkan 

penelitian ini dari aspek hukum Islam yaitu al-urf. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (field research).Sedangkan penelitian 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 

mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif 

                                                             
12

Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi, “Larangan 

Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Dan Golan,” Jurnal Ilmu 

Hukum, 2 (2020), 247. 
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berupa kata-kata (lisan maupun tulisan).
13

Data-

data deskriftif tersebut merupakan data-data 

yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan 

bukan angka-angka. 

Dalam penelitian ini, penulis semaksimal 

mungkin menggambarkan dan menjelaskan 

suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual 

sebagaimana adanya yang terdapat dalam 

sebuah penelitian.Adapun data-data tersebut 

diperoleh dengan jalan wawancara dengan 

beberapa informan.Informan dalam penelitian 

ini adalah suami-istri yang melakukan 

pernikahan mbarep telon dan juga tokoh 

masyarakat atau sesepuh yang mengetahui 

tentang larangan adat mbarep telon yang terjadi 

belakangan ini.Dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan ushul fikih 

sebagai dasar dijadikannya analisis data yang 

bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi 

dengan melihat data yang diperoleh. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah 

penting dan utama. Dalam bukunya Moleong 

mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 

kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang 

lain merupakan alat pengumpul data 
                                                             
13

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), 11. 
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utama.
14

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai 

pengamat penuh, artinya peneliti hanya 

melakukan pengamatn saja tanpa terlibat lebih 

dalam dengan obyek yang diteliti.Peneliti juga 

dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, yaitu 

peneliti melakukan observasi langsung ke 

lapangan tempat dilaksanakan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.Lokasi 

ini dipilih dikarenakan masyarakat di desa ini 

masih kental dengan tradisi khususnya larangan 

nikah mbarep telon. Dibeberapa daerah lainnya 

juga terdapat larangan nikah dengan adat 

tertentu seperti larangan nikah ngalor ngulon, 

larangan nikah bulan muharram, dan 

sebagainya. Selain itu peneliti juga bertempat 

tinggal di lokasi penelitian ini sehingga dapat 

mempermudah proses penelitian. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang berfungsi 

sebagai sumber pokok.
15

Peneliti memperoleh 

data langsung dengan menggali dari sumber 

                                                             
14

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1999), 87. 
15

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI 

Press, 1986), 12. 
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informasi (informan).Peneliti mewawancarai 

suami istri yang telah melakukan larangan 

nikah mbarep telon dan tokoh masyarakat 

atau sesepuh yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data 

pendukung atau pelengkap dari data primer 

dalam penelitian ini.
16

Data-data yang 

diperoleh dari bahan pustaka misalnya berupa 

buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil 

penelitian, serta literatur yang berhubungan 

dengan larangan perkawinan.Sehingga dapat 

membantu peneliti dalam melengkapi data 

yang dibutuhkan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi partisipan. Artinya 

proses pengamatan dilakukan oleh peneliti  

juga bersama partisipan. Jadi peneliti bukan 

hanya sekedar melakukan wawancara.Namun 

peneliti juga melakukan pengamatan agar 

memperoleh informasi yang tersembunyi dan 

                                                             
16

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan 

Analisis Data Sekunder) (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 43. 
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mungkin tidak terungkap dalam wawancara.
17

 

Dengan cara pengamatan, data yang langsung 

mengenai perilaku dari objek dapat dicatat 

segera, dan tidak menggantungkan data dari 

ingatan seseorang.
18

Dalam hal ini peneliti 

mengamati secara langsung dan mencatat hal-

hal yang berhubungan dengan larangan nikah 

mbarep telon. 

b. Teknik Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara ini bermaksud untuk dapat 

menjawab rumusan masalah pertama dan 

kedua dari penelitian ini.Adapun penjelasan 

tersebut berupa pemahaman masyarakat 

mengenai pandangan masyarakat dan juga 

upaya meminimalisir dampak dari pernikahan 

mbarep telon. Dalam proses wawancara ini, 

peneliti akan melakukan wawancara langsung 

dengan pasangan suami istri yang telah 

melakukan nikah mbarep telon dan beserta 

sesepuh dan tokoh masyarakat Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. 

 

 

                                                             
17

Raco, Metode Penelitian Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, 

(Jakarta: PT Grasindo, 2017), 112. 
18

Moh, Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 

176. 
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c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan arsip-

arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum 

dan lain-lain berhubungan dengan masalah 

adat larangan nikah mbarep telon. Dalam 

penelitian kualitatif teknik pengumpulan data 

yang utama, karena pembuktian hipotesisnya 

yang diajukan secara logis dan rasional 

melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, 

baik mendukung maupun menolak hipotesis 

tersebut.
19

Sehingga dapat diketahui hal-hal 

berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah sebagai upaya 

mencari data menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan bagi orang lain dan mencari makna 

secara terus menerus sampai tidak ada lagi 

makna lain yang memalingkannya, disini 

                                                             
19

Iryana dan Risky Kawasari, Teknik Pengumpulan Data Metode 

Kualitatif, (Sorong: t.p.,t.th.), 11. 
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perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti 

terhadap kejadian yang terjadi.
20

 

Miles dan Huberman (1992) 

mengemukakan tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data kualitatif 

yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan untuk dapat 

menarik kesimpulan.Caramelakukan reduksi 

adalah dengan memilih atau menyeleksi data 

secara ketat, membuka ringkasan atau uraian 

singkat, dan menggolongkan data dalam pola 

yang lebih luas.
21

 Ketika peneliti 

menyangsikan kebenaran data yang diperoleh 

akan dicek ulang dengan informan lain yang 

dirasa peneliti lebih mengetahui. 

b. Penyajian Data 

Bentuk penyajiannya antara lain berupa 

teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan 

bagan.Tujuandari bentuk penyajian tersebut 

untuk memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan.
22

 

 

                                                             
20

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah, 33, (2018), 

84. 
21

Ridwan Abdullah Sani dkk, Penelitian Pendidikan, (Tangerang: 

Tsmart Printing, 2018), 281. 
22

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2018), 209. 
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c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara terus menerus 

sambil mengumpulkan data di 

lapangan.Upaya tersebut dikaitkan dengan 

reduksi data dan penyajian data.
23

 

Kesimpulan awal yang diungkapkan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukungpada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

ditemukan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali melakukan penelitian untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

ditemukan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Langkah-langkah yang sebaiknya 

dilakukan dalam menarik kesimpulan adalah 

sebagai berikut: 

1) Memikirkan ulang kesimpulan selama 

penulisan 

2) Meninjau ulang catatan lapangan atau 

data mentah 

3) Bertukar pikiran dengan teman
24

 

  

                                                             
23

Ridwan Abdullah Sani dkk, Penelitian Pendidikan, 282. 
24

Ibid, 283. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam mengecek 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah 

kriteria kredibilitas.Kredibilitas adalah suatu 

kriteria untuk memenuhi bahwa data dan 

informasi yang dikumpulkan harus mengandung 

nilai kebenaran, yang berarti penelitian kualitatif 

dapat dipercaya oleh pembaca.Adapun teknik 

pengecekan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah triangulasi.
25

 Teknik 

triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk 

pengecekan atau perbandingan data. Dalam 

penelitian kualitatif dikenal empat jenis teknik 

triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

peneliti, triangulasi metodelogis, dan triangulasi 

teoritis.
26

 

Teknik triangulasi dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik 

ini dilakukan dengan cara :
27

 

 

                                                             
25

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 175. 
26

Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif 

Pada Skripsi,” Jurnal Ilmu Pendidikan, 1, (2016), 75. 
27

Kasiyan, “Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji 

Validasi Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa 

FBS UNY,” Imaji, 1, (2015), 6. 
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a. Membandingan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara 

b. Membandingan hasil wawancara dengan 

referensi buku, jurnal yang berkaitan dengan 

larangan nikah adat 

c. Membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan pendapat dan pandangan 

orang lain 

d. Membandingkan hasil data dan mengecek 

suatu informasi yang diperoleh dari informan 

yang satu kepada informan lain yang 

mengerti tentang kasus larangan 

nikahmbarep telonyang peneliti amati. 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I :Dalam bab ini memaparkan tentang 

gambaran umum dari skripsi yang hendak 

disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II :Dalam bab ini menjelaskan tentang teori 

yang diagunakan dalam penelitian ini. Bab 

ini berisi hal-hal mengenai pernikahan dan 

teori al-„Urf seperti pengertian pernikahan 

dan al-„urf, rukun dan syarat pernikahan, 

tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, 
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macam-macam al-„urf, dasar hukum, dan 

kehujjahan al-„urf. 

BAB III :Dalam bab ini menjelaskan tentang 

gambaran lokasi, deskriptif mengenai 

kepercayaan masyarakat terhadap adat 

larangan nikah mbarep telon, dan tradisi 

slametan tebus anak sebagai tolak balak 

dalam pernikahan mbarep telon di Desa 

Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten 

Ngawi. 

BAB IV :Dalam bab ini merupakan inti dari 

penelitian yang membahas atau 

menganalisis kepercayaan masyarakat 

terhadap adat larangan nikah mbarep telon 

ditinjau dari al-„urf, dan tradisi slametan 

tebus anak sebagai tolak balak dalam 

pernikahan mbarep telonditinjau dari al-

„urf di Desa Tawun Kecamatan Kasreman 

Kabupaten Ngawi. 

BAB V :Dalam bab ini menjelaskan penjelasan yang 

berisi kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan merupakan jawaban singkat 

dari rumusan masalah dan saran 

merupakan saran-saran yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

KONSEP PERNIKAHAN DAN ‘URF  

A. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Nikah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang 

umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, 

baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. 

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh 

Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya 

untuk berkembang biak dan melestarikan 

hidupnya.
1
Pernikahan atau perkawinan ialah 

akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 

mahram.
2
 Allah SWT. berfirman dalam surat 

An-Nisa ayat 3 : 

ٰنى كىثػيلىثى كىريبىعى افى    فىًافۡ  ۚ  ٍنًكحيۡوا مىا طىابى لىػكيۡم مًٌنى النًٌسىآًء مىثػۡ

ةن اىۡك مىا مىلىػكىۡت اىۡۡيىانيكيم  ًخۡفتيۡم اىَّلَّ تػىۡعًدليۡوا فػىوىاًحدى  

Artinya: “Maka Nikahilah wanita-wanita yang 

kamu senangi dua, tiga, atau empat. Jika 

kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil 

                                                             
1
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, 9. 

2
Beni Ahmad Saebeni, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), 9. 



 

 

diantara itu, hendaklah kamu nikahi seorang 

saja.” 

Kata nikah berasal dari  ًنكىاحهyang 

merupakan masdar atau asal dari kata 

kerjaنكحsinonimnyaتزكجkemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

dengan perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih, 

pembahasan pernikahan dimasukkan ke dalam 

suatu bab disebut dengan munakahat.
3
 

Pernikahan akan berperan setelah masing-

masing pasangan siap melakukan peranannya 

yang positif dalam mewujudkan tujuan 

pernikahan itu sendiri.
4
Menurut istilah ilmu 

fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan 

seksual.
5
 

Para ulama fikih berbeda dalam 

mengemukakan arti dari penikahan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan 

sebagai suatu akad yang berguna untuk 

memiliki mut‟ah yang sengaja. Artinya 

seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 

                                                             
3
Ibid., 10. 

4
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, 9.  

5
Beni Ahmad Saebeni, Fiqih Munakahat 1,11. 
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dengan seluruh anggota badannya untuk 

mendapatkan kesenangan atau kepuasan. 

b. Ulama Syafi‟iyah menyebutkan bahwa 

pernikahan adalah suatu akad dengan 

menggunakan lafal nikah atau zauj artinya 

dengan pernikahan seseorang dapat memiliki 

atau mendapatkan kesenangan dari 

pasangannya. 

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa 

pernikahan adalah suatu akad yang 

mengandung arti mut‟ah untuk mencapai 

kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya 

harga.  

d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa 

pernikahan adalah akad dengan 

menggunakan lafal اىحه اًٍنك atau  تػىٍزًكٍيجهuntuk 

mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-

laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang 

perempuan dan sebaliknya.
6
 

2. Dasar Hukum Nikah 

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan sesamanya 

yang menyangkut penyaluran kebutuhan 

biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang 

berhubungan dengan akibat perkawinan 

                                                             
6
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tersebut.Pernikahan yang merupakan sunatullah 

pada dasarnya adalah hukumnya mubah.
7
 

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni 

jumhur ulama berpendapat bahwa menikah itu 

hukumnya sunah, sedangkan golongan Zahiri 

mengatakan bahwa menikah itu wajib.Para 

ulama Maliki Muta‟akhirin berpendapat bahwa 

menikah itu wajib untuk sebagian orang dan 

sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi 

golongan lainnya.Hal ini ditinjau berdasarkan 

kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan 

dirinya.
8
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah 

sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci 

hukum pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Nikah Hukumnya Wajib.  

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah 

mampu yang akan menambah takwa.
9
Nikah 

juga diwajibkan bagi orang yang mampu dan 

nafsunya telah mendesak, serta takut 

terjerumus dalam lembah 

perzinaan.Menjauhkan diri dari perbuatan 
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haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik 

adalah menikah.
10

 

Al-Qurtubi berkata, “orang bujangan 

yang sudah mampu kawin dan takut dirinya 

dan agamanya menjadi rusak, sedang tidak 

ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali 

dengan kawin, maka tidak ada perselisihan 

pendapat tentang wajibnya ia menikah.Jika 

nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak 

mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti 

akan melampangkan rejekinya.”
11

 

b. Nikah Hukumnya Sunnah 

Nikah disunahkan bagi orang-orang 

yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup 

mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram.
12

 Menikah baginya lebih utama 

daripada berdiam diri menekuni ibadah, 

karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti 

nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam 

agama Islam.
13

 

Ulama Hanafiyah dan ulama 

Hambaliyah berpendapat bahwa menikah itu 

sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi 
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tidak takut terjerumus dalam lembah 

perzinaan. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

menikah itu sunah bagi orang yang kurang 

menyukainya, tetapi tidak menginginkan 

keturunan karena ia mampu melakukan 

kewajiban dengan mencari rezeki yang halal 

serta melakukan hubungan seksual. 

Sedangkan ulama Syafi‟iyah 

menganggap bahwa menikah itu sunah bagi 

orang yang melakukannya dengan niat untuk 

mendapatkan ketenangan jiwa dan 

melanjutkan keturunan.
14

 

c. Nikah Hukumnya Haram 

Bagi orang yang tidak mampu 

memenuhi nafkah lahir dan batin kepada 

istrinya serta nafsunya tidak mendesak 

haramlah dia untuk menikah.
15

Al-Qurtuby 

berkata.“Bila seorang laki-laki tidak mampu 

menafkahi istrinya atau membayar maharnya, 

serta tidak mampu memenuhi hak-hak 

istrinya sebelum ia dengan terus terang dan 

menjelaskan keadaan itu kepadanya atau 

sampai datang saatnya mampu memenuhi 

hak-hak istrinya. Begitu juga jika karena 
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sesuatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu 

menggauli istrinya, maka ia wajib 

menerangkan dengan terus terang agar calon 

istrinya tidak tertipu olehnya.”
16

 

d. Nikah Hukumnya Mubah 

Bagi orang yang tidak terdesak oleh 

alasan-alasan yang mewajibkan segera 

menikah atau karena alasan-alasan yang 

mengharamkan untuk menikah maka 

hukumnya mubah.
17

Ulama Hambali 

mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi 

orang yang tidak mempunyai keinginan untuk 

menikah.
18

 

e. Nikah Hukumnya Makruh 

Makruh menikah bagi seseorang yang 

lemah syahwat dan tidak mampu memberi 

belanja kepada istrinya. Walaupun tidak 

merugikan istri, karena ia kaya dan tidak 

mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
19

 

Para ulama dari kalangan Malikiyah 

mengatakan bahwa menikah itu hukumnya 

makruh bagi seorang yang tidak memiliki 

keinginan dan takut jika tidak mampu 
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memenuhi kewajibannya kepada 

istrinya.Sedangkan ulama dari kalangan 

Syafi‟iyyah mengatakan bahwa menikah itu 

hukumnya makruh bagi orang-orang yang 

mempunyai kekhawatiran tidak mampu 

memberikan kewajiban pada istrinya.
20

 

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Nikah 

Pelaksanaan pernikahan merupakan 

aplikasi hukum agama karena itu agama 

menentukan rukum maupun syarat-syarat sahnya 

menikah. 

a. Rukun Nikah 

1) Adanya calon suami dan istri yang akan 

melakukan pernikahan 

Sebagai makhluk sosial, manusia 

jelas membutuhkan teman hidup dalam 

masyarakat yang diawali dengan 

membentuk keluarga sebagai unsur 

masyarakat terkecil.
21

Allah swt.berfirman: 

لىٍقنىا زىٍكجىٍْيً لىعىلَّكيمٍ  تىذىكَّريٍكفى كىًمٍن كيلًٌ شىٍىءو خى  
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami 

ciptakan berpasang-pasangan supaya 

mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. 

Az-Zariyyat:49) 
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Kedua calon mempelai juga harus 

ada syarat-syaratnya antara lain:  

a) Beragama Islam 

b) Laki-laki atau perempuan 

c) Orangnya diketahui dan tertentu 

d) Dewasa 

e) Tidak sedang melakukan ihram  

f) Bagi perempuan tidak dalam ikatan 

pernikahan atau tidak dalam masa 

iddah
22

 

2) Adanya wali dari pihak calon mempelai 

wanita 

Akad nikah akan dianggap sah 

apabila ada seorang wali atau wakilnya 

yang akan menikahkannya. Adapun 

Syarat-syarat wali: 

a) Laki-laki 

b) Baligh 

c) Berakal 

d) Tidak dipaksa 

e) Adil 

f) Tidak sedang dalam ihram
23

 

3) Adanya dua orang saksi 

Pelaksanaan akad nikah akan sah 

apabila ada dua orang yang menyaksikan 
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akad nikah tersebut.
24

 Adapun syarat-

syarat dari saksi antara lain: 

a) Laki-laki 

b) Baligh 

c) Berakal 

d) Adil 

e) Dapat mendengar dan melihat 

f) Bebas dan tidak dipaksa 

g) Memahami bahasa yang dipergunakan 

untuk ijab kabul
25

 

4) Sighat akad  

Sighat akad adalah ijab kabul yang 

diucapkan oleh wali atau wakilnya dari 

pihak perempuan dan dijawab oleh calon 

pengantin laki-laki.
26

 

b. Syarat-Syarat Nikah 

Syarat-syarat pernikahan merupakan 

dasar bagi sahnya pernikahan.Apabila syarat-

syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah 

pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan 

hak sebagai suami dan istri.Pada garis 

besarnya, syarat sah pernikahan itu ada 

dua.Pertama, laki-laki dan perempuan sah 

untuk dinikahi.Artinya kedua calon pengantin 
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adalah orang yang bukan haram dinikahi, 

baik karena haram untuk sementara maupun 

selamanya.Kedua, akad nikahnya dihadiri 

oleh para saksi. 

Dalam masalah syarat pernikahan ini 

terdapat beberapa pendapat diantara para 

mazhab fikih.Ulama Hanafiyah mengatakan 

bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan 

berhubungan dengan sighat dan sebagian lagi 

berhubungan dengan akad, serta sebagian 

lainnya berkaitan dengan saksi. 

Sedangkan ulama Syafi‟iyyah 

berpendapat bahwa syarat-syarat pernikahan 

itu ada yang berhubungan dengan sighat, ada 

juga yang berhubungan dengan wali, serta 

ada juga yang berhubungan dengan kedua 

calon pengantin, ada ada yang berhubungan 

dengan saksi.
27

 

4. Tujuan Nikah 

Pernikahan adalah tujuan syariat yang 

dibawa Rasululloh saw. yaitu penataan hal ihwal 

manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. 

Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh 

ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis 

dari penataan itu yakni Rub‟al-hidayat, yang 

menata hubungan manusia selaku makhluk 

                                                             
27

Ibid., 63. 



 

 

dengan khalinya.Rub‟al-muamalat, yang menata 

hubungan manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya memenuhi 

hajat hidupnya sehari-hari.Rub‟al-munakahat, 

yaitu yang menata hubungan manusia dalam 

lingkungan keluarga.Rub‟al-jinayat, yang 

menata pengamanannya dalam suatu tertib 

pergaulan yang menjamin ketentramannya.
28

 

Tujuan nikah pada umumnya pada 

masing-masing individu yang akan 

melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. 

Namun demikian, ada juga tujuan umum yang 

memang diinginkan oleh semua orang yang 

melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh 

kebahagian dan kesejahteraan lahir batin menuju 

kebahagian dan kesejahteraan dunia dan 

akhirat.
29

 

Dalam hal ini Nabi Muhammad saw. 

menyinggung dalam hadits: 

ا  ًبهىا كىًِلىمىاًِلىا كىًلًديًٍنهى اىٍنًكحيٍوا اٍلمٍراىةى ًَّلىٍربىعو ًلمىا ًِلىا كىًِلىسى
 )ركاه البخار ك مسلم(

Artinya: “Nikahilah perempuan karena empat 

perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, 
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dan karena agamanya.” (H.R. Bukhari dan 

Muslim)
30

 

Melalui hadits tersebut, Nabi Muhammad 

saw. menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan 

pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi 

tujuan utama dalam pernikahan. Ha ini karena 

kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat 

serta lainnya tidak menjamin tercapainya 

kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi 

pekerti yang luhur. 
31

 

Adapun tujuan pernikahan secara rinci 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a) Melaksanakan Libido Seksualis تًغٍيدى  الوىطءً   

Semua manusia baik laki-laki maupun 

perempuan mempunyai insting seks, hanya 

kadar intensitasnya yang berbeda. Dengan 

pernikahan seorang laki-laki dapat 

menyalurkan nafsu seksualnya kepada 

seorang perempuan dengan sah dan begitu 

sebaliknya. 

b) Memperoleh Keturunan 

Insting untuk mendapatkan keturunan 

juga dimiliki oleh pria maupun 

                                                             
30
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perempuan.Akan tetapi, perlu diketahui 

bahwa mempunyai anak bukanlah hal 

kewajiban melainkan amanat dari Allah 

swt.Walaupun dalam kenyataannya ada 

seorang yang ditakdirkan untuk tidak 

mempunyai anak. 

c) Memperoleh Keturunan yang Sholeh الطَّيًٌبىة  
رًٌيَّةي   الذُّ

Keturunan yang sholeh/sholehah bisa 

membahagiakan kedua orang tua, baik di 

dunia maupun di akhirat kelak.Harapan 

Orang tua kepada anak hanyalah ketaatan, 

akhlak, ibadah, dan sebagainyayang bersifat 

kejiwaan.
32

 

d) Memperoleh Kebahagian dan Ketentraman  

 طىلىبي السَّعىادىةً 

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya 

ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan 

lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia 

dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada 

ketenangan ibadah. Firman Allah swt.dalam 

surat al-„Araf ayat 189: 
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ۡن نَّػۡفسو كَّا هىا ىيوى الًَّذۡل خىلىقىكيۡم مًٌ
ًحدىةو كَّجىعىلى ًمنػۡ

هىا
ۚۚ   زىۡكجىهىا لًيىۡسكينًالىيػۡ  

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu 

dari diri yang satu dan darinya Dia 

menciptakan istrinya agar dia merasa senang 

kepadanya.” 

e) Mengikuti Sunah Nabi  ًٌاًتٍػبىاعي السُّنًَّة النًَّب 
Nabi Muhammad Saw. menyuruh 

kepada umatnya untuk menikah sebagaimana 

disebutkan dalam hadits : 

.  النًٌكىاحي ًمٍن سينًَِّتٍ فىمىٍن َلٍى يػىٍعمىٍل ًبسينًَِّت فػىلىٍيسى ًمٰنًٌ
 )كراه ابن ماجو(

Artinya: “Nikah itu adalah sunahku, maka 

barang siapa yang tidak mau mengikuti 

sunahku, dia bukan umatku.” (H.R. Ibnu 

Majah) 

 

f) Menjalankan Perintah Allah Swt.  

 ًاٍمًتثىاؿي اىكىاًمًر اّللًَّ 
Allah SWT. menyuruh kepada kita 

untuk menikah apabila telah mampu. Allah 

SWT. berfirman : 



 

 

النًٌسىۤاء.... فىاٍنًكحيٍوا مىا طىابى لىكيٍم مًٌنى 
 )النسا: ٣(

Artinya: “… maka nikahilah wanita-wanita 

(lain) yang kamu sukai” (Q.S. An-Nisa:3)
33

 

g) Untuk Berdakwah  لًلدٍَّعوىًة 
Nikah dimaksudkan untuk berdakwah 

dan penyebaran agama, Islam membolehkan 

seorang muslim menikahi perempuan 

kristiani, Katolik atau Hindu. Hal ini atas 

dasar pertimbangan karena pada umumnya 

pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan 

dengan perempuan.
34

 

Penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

pernikahan pada dasarnya untuk membentuk 

keluarga sakinah mawadah warohmah dan 

untuk mendapatkan keturunan yang sholeh 

dan sholehah serta mencari ridho Allah swt. 

Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya 

Bekal Pernikahan, menjelaskan tujuan 

perkawinan, yaitu: 

a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada 

Allah swt.; 
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b) Untuk „iffah (menjauhkan diri dari hal-hal 

yang dilarang); ihsan (membentengi diri) dan 

mubadho‟ah (bisa melakukan hubungan 

intim); 

c) Memperbanyak umat Muhammad Saw.; 

d) Menyempurnakan agama; 

e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan 

Allah; 

f) Melahirkan anak yang dapat memintakan 

pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka 

saat masuk surga; 

g) Menjaga masyarakat dari keburukan, 

runtuhnya moral, perzinaan, dan lain 

sebagainya; 

h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, 

menciptakan tanggung jawab bagi suami 

dalam memimpin rumah tangga, memberikan 

nafkah dan membantu istri di rumah; 

i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda 

sehingga memperkokoh lingkaran keluarga; 

j) Saling mengenal dan menyayangi; 

k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa 

suami dan istri; 



 

 

l) Sebagai pilar untuk membangun rumah 

tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-

Nya.
35

 

5. Hikmah Nikah 

Adapun beberapa hikmah dari pernikahan 

yang dapat kita ambil, antara lain: 

a) Memenuhi tuntutan fitrah; Manusia 

diciptakan oleh Allah dengan memiliki 

insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. 

Laki-laki tertarik dengan wanita dan 

sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis 

merupakan sebuah fitrah yang telah Allah 

letakkan pada manusia;
36

 

b) Naluri kebapakan dan keibuan tumbuh saling 

melengkapi dalam suasana hidup dengan 

anak-anak, juga anak tumbuh perasaan 

ramah, cinta dan sayang yang 

menyempurnakannya kemanusiaan 

seseorang;
37

 

c) Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-

anak menjadi mulia, memperbanyak 

keturunan, melestarikan hidup manusia, serta 
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memelihara nasib yang oleh Islam sangat 

diperhatikan sekali;
38

 

d) Menimbulkan tanggung jawab dan 

menimbulkan sikap rajin dan sungguh-

sungguh dalam memperkuat bakat dan 

pembawaan seseorang; 

e) Menumbuhkan tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan kasih dan sayang 

antara keluarga, serta memperkuat hubungan 

kemasyarakatan.
39

 

6. Larangan Dalam Nikah 

a. Mahram Muabbad 

Mahram muabbad adalah larangan 

perkawinan yang berlaku haram untuk 

selamanya dalam arti sampai kapanpun dan 

dalam keadaan apapun. Larangan ini 

dibedakan menjadi tiga kelompok: 

1) Adanya hubungan kekerabatan 

2) Adanya hubungan perkawinan yang 

disebut dengan hubungan mushaharah 

3) Adanya hubungan persusuan
40

 

b. Mahram Muaqqat 
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Mahram muaqqatadalah larangan 

perkawinan berlaku untuk sementara waktu 

dalam arti larangan itu berlaku dalam 

keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila 

keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah 

maka sudah tidak lagi haram. Larangan ini 

dibedakan sebagai berikut: 

1) Mengawini dua saudara dalam satu masa 

2) Wanita yang ditalak tiga 

3) Wanita dalam masa „iddah
41

 

Hal ini sangat berbeda dengan 

kehidupan masyarakat yang masih 

mempercayai adat dan budaya yang 

berkembang di masyarakat, terutama adat 

larangan nikah mbarep telon. 

B. Konsep ‘Urf Dalam Islam 

1. Pengertian Al-‘Urf 

Secara bahasa kata „urf berasal dari akar 

kata  يعرؼ -عرؼ yang berarti mengetahui, 

kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang 

diketahui, dikenal, dianggap, baik dan diterima 

oleh akal sehat.
42

 Sedangkan menurut istilah „urf  

adalah sesuatu yang telah dikenal oleh 

masyarakat dan merupakan kebiasaan di 

kalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

                                                             
41

Ibid., 124. 
42

Sucipto, “‟Urf Sebagai Metode DanSumber Penemuan Hukum 

Islam, ” Asas, 1, (2015), 26. 



41 

 

 
 

perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, „urf 

disebut adat (adat kebiasaan).
43

 

 Sedangkan menurut istilah ahli ushul, 

Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:  

 , مىاتػىعىارىفىوي النَّاسي كىسىاريٍكا عىلىٍيًو ًمٍن قػىٍوًؿ اىٍكتػىرىؾى
 كىييٍسًمى العىادىهي.

“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh 

orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik 

dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang 

ditinggalkan.Hal ini juga dinamakan adat.Dan 

menurut para ahli hukum Islam tidak ada 

perbedaan antara al-„urf dengan al-„adah.”
44

 

2. Macam-Macam Al-‘Urf 

Para Ulama ushul fiqh membagi „urf 

menjadi tiga aspek: 

a. Dari aspek obyeknya/bentuknya, „urf terbagi 

menjadi dua: 

1) „Urf Lafzdi/‟urf Qauli, ialah „urf atau 

kebiasaan masyarakatyang berupa 

perkataan, ungkapan tertentu.
45

Beberapa 

contoh klasik yang akan kita temui dalam 

banyak literatur Ushul Fikih untuk „urf 

dalam bentuk ini adalah kata walad. 
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Menurut bahasa berarti anak, termasuk di 

dalamnya anak laki-laki dan anak 

perempuan, tetapi dalam percakapan 

sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki 

saja.
46

 

2) „Urf „Amali ialah „urf yang berupa 

perbuatan, seperti jual beli dalam 

masyarakat tanpa mengucapkan shighat 

akad jual beli yang mana sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat
47

 dan tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara‟ 

membolehkannya. 

b. Dari aspek diterima atau tidaknya, „urf dibagi 

menjadi: 

1) „Urf Sahih ialah adat yang baik yang dapat 

diterima karena tidak bertentangan dengan 

syara‟. Seperti mengadakan pertunangan 

sebelum melaksakan akad nikah, 

dipandang baik karena telah menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan syara‟. 

2) „Urf Fasid ialah adat yang tidak baik dan 

tidak dapat diterima karena bertentangan 

dengan syara‟. Seperti kebiasaan 

mengadakan sesajian untuk sebuah patung 
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atau seatu tempat yang dipandang 

keramat. Hal ini tidak dapat diterima, 

karena berlawanan dengan ajaran tauhid 

yang diajarkan agama Islam.
48

 

c. Dari aspek cangkupannya, „urf dibagi 

menjadi: 

1) „Urf „Amm ialah adat tradisi atau 

kebiasaan yang berlaku secara luas di 

dalam masyarakat dan di seluruh daerah. 

Seperti kebiasaan memberikan hadiah (tip) 

kepada orang yang memberikan jasanya 

kepada kita, mengucapkan terima kasih 

kepada orang yang telah membantu kita 

dan sebagainya. 

2) „Urf Khass ialah adat kebiasaan yang 

hanya berlaku pada tempat, masa atau 

keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan 

halal bil halal yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat Islam Indonesia pada setiap 

selesai mengadakan ibadah puasa 

Ramadhan, sedang pada Negara-negara 

Islam lain tidak dibiasakan.
49

 

3. Dasar Hukum Al-‘Urf 

Para ulama sepakat bahwa „urf shahih 

dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan 
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dengan syara‟.Ulama Malikiyah terkenal dengan 

pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah 

dapat dijadikan hujjah.Demikian pula dengan 

ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat 

ulama Kuffah dapat dijadikan dasar 

hujjah.Demikian juga dengan Imam Syafi‟I yang 

terkenal dengan qaul jadid dan qaul 

qadimnya.Ada suatu kejadian tetapi beliau 

menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul 

jadid).Hal ini menunjukkan bahwa ketiga 

mazhad itu berhujjah dengan „urf.Tentu saja„urf 

fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar 

hujjah.
50

 

4. Kedudukan Al-‘Urf dalam Menetapkan 

Hukum  

Secara umum „urf atau adat itu diamalkan 

oleh semua Ulama fiqih terutama di kalangan 

ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dalam 

menanggapi adanya penggunaan „urf, Al-

Suyuthi mengulasnya dengan 

mengembalikannya dengan kaidah : 

 العىادىةي ُميىكًَّمةه 
Adat atau „urf itu menjadi 

pertimbangan hukum 

Alasan para ulama mengenai penggunaan 

(penerimaan) mereka terhadap „urf tersebut 
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adalah hadits yang berasal dari Abdullah ibn 

Mas‟ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam 

musnadnya, yaitu 

ٍسًلميٍوفى ًحٍيناى فػىهيوى ًعٍند اّللًَّ حىسىنه 
ي
 مىارىأىهي امل

Apa-apa yang dilihat oleh Umat Islam 

sebagai suatu yang baik, maka yang 

demikian di sisi Allah adalah baik.
51

 

Jika hukum telah ditetapkan berdasarkan 

„urf , maka kekuatannnya telah menyamai 

hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para 

ulama yang mengamalkan‟urf itu dalam 

memahami dan mengistinbathkan hukum, 

menetapkan beberapa persyaratan untuk 

menerima „urf tersebut, yaitu: 

a) Adat atau „urf itu bernilai maslahat dan dapat 

diterima akal sehat 

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 

adat atau„urf yang sahih, sebagai persyaratan 

untuk diterima secara umum. 

b) Adat atau „urf berlaku umum dan mereka di 

kalangan orang-orang yang berada dalam 

lingkungan adat itu, atau di kalangan 

sebagian besar warganya. 

c) „Urf yang dijadikan sandaran dalam 

penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada 
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saat itu, bukan „urf yang muncul kemudian. 

Hal ini berarti „urf itu harus berlaku sebelum 

penetapan hukum. Jika „urf itu datang 

kemudian, maka tidak diperhitungkan. 

d) Adat tidak bertentangan dengan dan 

melalaikan dalil syara‟ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti.
52
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BAB III 

ADAT LARANGAN NIKAH MBAREP TELON 

DESA TAWUN KECAMATAN KASREMAN 

KABUPATEN NGAWI 

A. Profil Desa Tawun Kecamatan Kasreman 

Kabupaten Ngawi 

1. Sejarah Desa Tawun 

Menurut Sumber cerita Mbah Supomo 

selaku juru kunci yang akrab dipanggil Mbah 

Wo Pomo menerangkan bahwa terjadinya Desa 

Tawun dimulai sejak jaman Belanda. Dahulu 

Desa Tawun merupakan daerah yang belum 

berpenghuni, banyak ditumbuhi pepohonan yang 

lebat dan besar serta bersuhu dingin. Kemudian 

Pemerintah Kolonial Belanda membuka lahan 

untuk dijadikan tempat persembunyian dan 

berkembang menjadi tempat pemukimam dan 

lahan pertanian.Pemukiman tersebut banyak 

ditumbuhi pohon jati, padi, jagung, dan kedelai 

yang menjadi mata pencaharian masyarakat 

setempat.
1
 

Penamaan desa ini tidak terlepas dari 

keberadaan pemukiman yang terbentuk dari 

pelarian pasukan Mataram, salah satunya Ki 
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Ageng Mentaun dan Nyi Ageng Ketawang.Di 

desa tersebut terdapat sebuah mata air atau 

sendang untuk pengairan lahan masyarakat 

disekitar.Sendang tersebut ditemukan oleh Ki 

Ageng Mentaun dan Nyi Ageng 

Ketawang.Keduanya dikaruniai dua orang anak 

yaitu Raden Hascaryo dan Raden 

Ludrojoyo.Mereka memiliki hobi yang 

berbeda.Raden Hascaryo hobi dalam mendalami 

ilmu kanugaran dan berguru pada Raden 

Sinorowito.Sedangkan Raden Ludrojoyo lebih 

suka bertani. 

Raden Hascaryo lantas diangkat menjadi 

senopati perang dan Ki Ageng Mentaun 

membekalinya dengan dua pusaka, yaitu berupa 

selendang dan cemetis sadalanang.Pusaka 

tersebut digunakan dalam peperangan antara 

Pajang dan Blambangan.Sedangkan Raden 

Ludrojoyo lebih memilih hidup bersama rakyat 

kecil. 

Raden Ludrojoyo memiliki tekad dalam 

membantu masyarakat kecil dalam mengairi 

sawah dan lahannya dari sendang tersebut yang 

tidak pernah habis dan berhenti mengalir 

meskipun pada musim kemarau sekalipun. Pada 

malam hari Kemis Kliwon, Raden Ludrojoyo 

meminta restu kepada Ki Ageng Mentaun untuk 

bersemedi dan bertapa kungkum (bertapa di 
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dalam air) di sendang memohon petunjuk 

kepada Yang Maha Esa untuk dimudahkan 

dalam membantu pengairan masyarakat sekitar. 

Raden Ludrojoyo bertapa selama 5 hari berturut-

turut, kemudian pada hari Selasa Kliwon 

terdengar suara ledakan keras.Suara itu 

bersumber dari tempat bersemedinya Raden 

Ludrojoyo.
2
 

Warga juga dikagetkan dengan suara 

ledakan tersebut.Kemudian para warga berlarian 

menuju asal suara ledakan.Mereka kaget karena 

sumber yang semula di selatan pindah ke 

sebelah utara dengan posisi yang lebih tinggi 

dibanding sawah dan lahan para warga 

sekitar.Namun ketika warga bersukacita dengan 

air yang mengalir deras ke sawah-sawahnya, 

justru keberadaan Raden Ludrojoyo raib dan 

tidak ditemukan.Warga akhirnya menguras 

hingga dasar, tapi jasad Raden Ludrojoyo tidak 

ditemukan sampai hari Selasa Kliwon.Untuk 

mengenang jasa Raden Ludrojoyo, warga sekitar 

mengadakan bersih desa yang kemudian dikenal 

dengan upacara adat Keduk Bedji. Dan nama 

Desa Tawun diambil dari nama bapak Raden 

Ludrojoyo yaitu Ki Ageng Mentaun.
3
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2. Keadaan Geografi 

Desa Tawun merupakan salah satu dari 8 

desa yang ada di Kecamatan  Kasreman yang 

terletak kurang lebih 2 km kearah barat dari 

Kecamatan Kasreman. Desa Tawun mempunyai 

wilayah seluas528,679 ha dengan 

jumlahpenduduk:4.542 jiwa dengan jumlah 

Kepala Keluarga: 1485 terdiri dari 10 dusun. 

Wilayah Desa Tawun Kecamatan Kasreman ini 

dibatasi oleh desa-desa tetangga. Di sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Kiyonten 

Kecamatan Kasreman, di sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Legokulon Kecamatan 

Kasreman, disebelah selatan berbatasan dengan 

Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi, dan di 

sebelah Barat berbatasaan dengan Desa 

Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi.
4
 

Menurut data statis dan dinamis Desa 

berjumlah 4.575 jiwa dan 1.669 KK. Jumlah 

penduduk menurut klasifikasi umur antara lain:

                                                             
4
Lanjar, Profil Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten 

Ngawi, (Ngawi: Pemerintahan Desa Tawun, 2016), 2. 
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Klasifikasi Umur Jumlah (jiwa) 

0-17  1.537  

18-55  2.824  

55 ke-atas 214 

Jumlah Total 4.575 Jiwa 

 

3. Sosial Keagamaan 

Masyarakat Desa Tawun mayoritas 

beragama Islam. Kegiatan keagamaan di Desa 

Tawun dilaksanakan secara berkala setiap 

minggu, bulan bahkan tahun. Kegiatan 

mingguan seperti dilaksanakannya yasinan rutin 

disetiap dusunnya. Kegiatan bulanan 

dilaksanakan khotmil qur‟an dan sholawatan 

yang diadakan setiap Minggu Legi yang 

dilakukan secara rutin oleh pemuda Tawun 

sekaligus dengan diiringi grup banjari yang 

bernama Junudurrosul. Untuk kegiatan tahunan 

biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar 

seperti Isra‟miraj, Tahun Baru Muharrom dan 

hari besar Islam lainnya. Untuk terkait tempat 

ibadah ada sekitar 10 Masjid dan 10 mushola 

yang tersebar di Desa Tawun. 

Meskipun terdapat kegiatan keagamaan, 

masyarakat sekitar masih kental sekali 



 

 
 

mempercayai adat dan kebudayaan yang 

ditinggalkan oleh para leluhurnya.
1
 

4. Kondisi Pemerintahan Desa 

Desa Tawun terdiri dari beberapa dusun 

yaitu Dusun Tawun I,Tawun II, TawunIII, 

Tawun IV, Mencon, Beton, Bugel, Konten, 

Pucang, dan Dari. Setiap dusun dipimpin oleh 

seorang kepala dusun (kawituwo). Untuk 

memaksimalkan kinerja dan pelayanan pada 

masyarakat, kepala dusun dibantu oleh 

seperangkat Rukun Warga (RT) dan Rukun 

Tetangga (RT). Terdapat 10 RW dan 38 RT 

yang tersebar di Desa Tawun. Keberadaan RW 

dan RT ini sebagai jembatan pemerintah desa 

untuk memudahkan dalam pelayanan 

kepentingan masyarakat, terutama terkait 

pelayanan ekonomi, sosial, dan bantuan sosial. 

Keberadaan Desa juga tidak terlepas dari 

seorang pemimpin desa yang lenih dikenal 

dengan Kepala Desa atau Lurah. Desa Tawun ini 

sudah dipimpin sejak oleh seorang Kepala Desa 

sejak tahun 1960 an. Berikut adalah nama-nama 

Kepala Desa atau lurah dari tahun ke tahun, 

anatara lain:
2
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No. Nama Kepala Desa Masa Jabatan 

1. 
Bapak Sawingun 

Sastrodinomo 
1960-1980 

2. Bapak Wadjib 1981-1998 

3. Bapak Suryo Wirawan 1998-2012 

4. Bapak Pramudianto 2012-2019 

5. Bapak Suwardi 2019-Sekarang 

 

B. Praktik Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa 

Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi 

Berbicara tentang adat tradisi Jawa maka tidak 

akan terlepas dari namanya kepercayaan yang 

menjadi pandangan masyarakat jawa. Seluruh 

kegiatan kehidupan sehari-hari masih banyak 

menggunakan adat tradisi jawa, khususnya 

pernikahan. Dalam pernikahan ada beberapa aturan-

aturan dan adat istiadat jawa yang masih diterapkan 

oleh masyarakat salah satunya yaitu larangan nikah 

mbarep telon. Berdasarkan penjelasan para sesepuh 

pernikahan mbarep telon ini diyakini oleh 

masyarakat sekitar bahwa penikahan ini akan 

mendatangkan banyak rintangan bahkan cilaka 

dalam kehidupan pernikahannya. 

Dalam kehidupan keluarga Jawa, perkawinan 

merupakan sebuah hal yang sangat penting dan 

sakral karena perkawinan merupakan pertanda 

dibentuknya keluarga yang baru yang terlepas dari 

orang tua. Maka dari itu sebuah perkawinan harus 



 

 
 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan 

perencanaan yang matang. Dalam melaksanakan 

pernikahan tidak akan terlepas dari peraturan-

peraturan dalam suatu daerah yang menjadi tempat 

tinggal, meskipun dalam peraturan negara dan 

ketentuan Islam sudah diatur dengan jelas, tetapi 

tidak akan menutup kemungkinan daerah yang 

ditempati mempunyai suatu peraturan tersendiri. 

Peraturan tersebut muncul berdasarkan peninggalan 

dari orang yang terdahulu yang tetap dilestarikan 

hingga sekarang. Ketentuan Jawa yang masih 

dilestarikan hingga sekarang misalnya adat larangan 

nikah mbarep telon di Desa Tawun Kecamatan 

Kasreman Kabupaten Ngawi. 

Menurut Mbah Susul sebagai salah satu 

Pujonggo di Dusun Ndari Desa Tawun menjelaskan 

bahwa: 

”Seng dijenengke adat mbarep telon kui 

anak mbarep utowo anak pertama kui ana telon 

utowo telu. Adat mbarep telon kui uwes ono 

songko mbah-mbah mbiyen. Mbarep telon kui 

sejatine artine simbol pati, yaiku enek e mayit siji 

seng ditali nganggo tali seng jejer telu (telon). 

Nek jaman saiki, ono seng percoyo yo ono seng 

ora percoyo, tapi akeh seng percoyo. Nek ngepasi 

mbah-mbah jowo yo diterapne tenan.  Jenenge 

mbarep telon kui dilarang amergo jenenge pitung 

jowo. Pitung jowo kui likrik. Seumpama nek 
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dinyangi, dipercoyo enek balak teko. Kenyataan e 

yo ono nek di delok-delok, akeh seng nglanggar 

adat mbarep telon akhire pegatan, salah sijine 

meninggal, anak e seng ninggal utowo seng 

liyane. Makane akeh wong seng wedi nglanggar 

adat mbarep telon. Tapi sejatine laramgan 

mbarep telon kui duduk mutlak tapi dinggo tanda 

ben ati-ati.” 

(Namanya adat Mbarep telon itu anak 

pertamanya ada tiga. Adat Mbarep telon sudah 

ada sejak nenek moyang terdahulu. Mbarep telon 

itu sejatinya berarti sebagai simbol kematian, 

yaitu adanya seorang yang meninggal dunia yang 

ditali dengan tiga tali yang berjajar. Jika zaman 

sekarang, ada yang percaya dan ada yang tidak 

percaya, namun kebanyakan masyarakat masih 

kuat mempercayainya. Mbarep telon itu dilarang 

karena adanya pitungan jowo. Yang namanya 

pitungan jowo banyak pantangannya. Jika 

larangan itu dilanggar maka dipercayai akan 

mendatangkan bala‟. Banyak fenomena yang 

terjadi ketika adat mbarep telon itu dilanggar, 

seperti percecokan perceraian, kematian, 

anaknya yang meninggal dan lain sebagianya. 

Makanya banyak orang yang takut melanggar 

adat mbarep telon. Namun sejatinya larangan 

mbarep telon ini   bukanlah sebuah aturan yang 



 

 
 

mutlak, hanya saja sebuah peringatan penghati-

hatian)
3
 

 

Dari cerita dan hitungan jowo para sesepuh 

inilah diyakini bahwa pernikahan yang berada pada 

lingkup mbarep telon dilarang, karena jika tetap 

dipaksa untuk melakukan pernikahan dipercaya akan 

terjadi percekcokan rumah tangga bahkan kematian 

dalam kehidupan pernikahn tersebut. Selain hal 

tersebut mbarep telon merupakan sebuah simbol 

kematian yaitu terdapat tiga tali yang ditalikan 

berjajar yang mengandung makna adanya anak 

pertama (mbarep) yang berjajar tiga (telon). 

Mbah Suradji sebagai sesepuh di Dusun 

Tawun 1 Desa Tawun mendeskripsikan tentang 

larangan nikah mbarep telon sebagai berikut: 

”Mayoritas masyarakat yakin dengan adat 

mbarep telon. bahkan orang-orang takut untuk 

melanggarnya, meskipun ada juga yang 

melanggar adat larangan mbarep telon tersebut. 

Dari pelanggaran adat larangan mbarep telon 

tersebut terjadi suatu fenomena yaitu bapak dari 

mempelai laki-laki tiba-tiba meninggal tanpa 

sebab, hal tersebut membuat warga sekitar takut 

untuk melanggar peraturan tersebut. Ketentuan 

ini bukanlah ketentuan tertulis, lebih ke hukum 
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Susul, Hasil Wawancara, Sesepuh Desa Tawun  Tanggal 21 

Februari 2021. 
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adat dan ketentuan ini tidak juga melarang 

secara paten, hanya saja kepada penghati-hatian 

karena sebuah pernikahan pasti bertujuan untuk 

hidup lebih panjang dan tentram.”
4
 

Menurut Mbah Warti sesepuh di Dusun 

Konten Desa Tawun juga memaparkan adat larangan 

nikah mbarep telon sebagai berikut : 

”Mbarep telon kui gak oleh mergo sirik e 

wong ndek mbiyen. Mbarep entuk mbarep pakmu 

mbarep kui gak oleh. Nek mbah-mbah mbiyen kui 

jenenge sirik e wong jowo. Seumpama podo 

seneng e wes gak iso dipenggak, syarate wong 

tuone wong lanang wes gak nyumbang opo-opo, 

gak melu urusan, ngunduh mantu yo gak oleh, 

kabeh wes dadi tanggungan e keluargane wong 

wedok. Gak saitik wong sing takok neng aku, 

putuku dewe kui tak wanti-wanti mbak. Pernah 

ndek ben cedak karo cah wedok mbarep tak 

penging mergo yo kui mbarep telon, untung 

putuku lenggono.” 

(Mbarep telon itu tidak boleh dikarenakan 

peringatan orang-orang jaman terdahulu. Anak 

pertama dapat anak pertama, bapakmu juga anak 

pertama itu tidak boleh. Seumpama suka sama 

suka sudah tidak bisa dilarang, maka syaratnya 

orangtua dari pihak tidak menyumbang apa-apa, 
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dan semua sudah jadi tanggungjawabnya dari 

pihak perempuan. Tidak sedikit yang sering 

bertanya kepada saya. Seperti cucu saya sendiri 

pernah dekat dengan perempuan yang kebetulan 

anak pertama dan saya larang, untuk saja cucu 

saya bisa menerima.)
5
 

Pandangan lain tentang mbarep telon menurut 

Pak Ahad selaku masyarakat Desa Tawun: 

”Masyarakat Desa Tawun kental sekali 

dalam mempercayai larangan adat mbarep telon 

karena hal ini sudah menjadi adat dari orang 

jawa, dapat dikatakan orang Jawa harus tahu 

adat jawa (wong jowo kudu njawani). Jika tidak 

percaya artinya sudah tidak percaya dengan 

cerita-cerita orang terdahulu. Kalo melanggar ya 

harus terima konsekuensinya bagaimana. 

Contohnya ada yaitu tetangga depan rumah mas 

saya itu juga menikah mbarep telon istrinya 

meninggal karena dipercaya juga menikah 

mbarep telon, ada juga rumahnya depan masjid 

tepatnya di Dusun Tawun 1 setelah menikah 1 

tahun bapaknya meninggal dunia dipercaya 

karena anaknya juga melanggar mbarep telon. 

Maka dari itu saya juga sebagai orangtua dari 
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anak-anak saya juga hati-hati apalagi terkait 

pernikahan.”
6
 

Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat 

benar-benar menyakini dan fanatik terhadap adat 

pernikahan mbarep telon. Meskipun sebenarnya 

bukanlah peraturan yang tertulis dan harus 

dilaksanakan, tetapi hanyalah sebuah tanda penghati-

hatian. Serta dikarena akibatnya juga sangat 

memengaruhi kehidupan masyarakat. 

Larangan Adat Mbarep telon juga 

dikemukakan oleh Ibu Yunik, selaku masyarakat 

Desa Tawun: 

”Aturan larangan menikah mbarep telon ini 

kepercayaan yang sudah mendarah daging di 

Desa Tawun. Di dalam sebuah pitungan jawa 

bukan hanya mbarep telonlah yang menjadi 

kepercayaan ada penentuan arah, jumlah weton 

dan lain sebagainya. Larangan mbarep telon ini 

pun kalo menurut saya ya harus dihindari. Tidak 

ada kata mensiasati pernikahan agar pernikahan 

bisa dilaksanakan. Namun sebagian masyarakat 

mengambil jalan tengah agar dapat 

melaksanakan pernikahan tersebut. Anak saya 
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juga hampir menikah mbarep telon tapi saya 

urungkan niatnya untuk menikah.”
7
 

Larangan adat mbarep telon ini juga 

dirasakan oleh pemuda Desa Tawun yang 

mengalami gagal dalam melanjutkan pernikahan. 

Mas Gunawan selaku pihak yang mengalami 

larangan nikah mbarep telon mengungkapkan: 

”Adat larangan nikah mbarep telon ini 

sudah saya rasakan. Memang adat larangan ini 

bukan sebuah aturan yang mutlak, namun sebagai 

penghati-hatian kita dihimbau untuk menghindari 

sebuah adat tersebut. Memang awalnya terasa 

berat dan bimbang karena kita dibenturkan 

dengan adat dan agama. Dari segi agama 

memang tidak ada adat seperti ini, namun 

sebagai orang Jawa kita harus menghargai dan 

menghormati adat yang berlaku meskipun sulit 

untuk diterima.”
8
 

Namun pada kenyataannya ada warga Desa 

Tawun yang melanjutkan pernikahan meskipun 

adanya larangan adat mbarep telon. Bapak Suyadi 

mengungkapkan bahwa : 

”Adat larangan nikah mbarep telon ini 

tetap saya lakukan karena saya tidak percaya 

                                                             
7
Yunik, Hasil Wawancara, Masyarakat Desa Tawun Tanggal 2 

Maret 2021. 
8
Gunawan, Hasil Wawancara, Pelaku Nikah Mbarep Telon Desa 
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dengan adanya mbarep telon. Sama-sama cinta 

loh, masa iya dipisahkan. Saya dan istri tetap 

yakin dengan sesuatu hal yang terjadi pada 

pernikahan kami merupakan takdir yang sudah 

ditetapkan untuk kita berdua.”
9
 

Desa Tawun adalah salah satu desa yang 

terletak di Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi 

yang mayoritas beragama Islam, namun tidak dapat 

terlepas dari mematuhi adat istiadat yang 

berkembang di Desa Tawun, salah satunya adat 

dalam pernikahan. Adat istiadat di sana hidup 

berdampingan dengan kehidupan masyarakat. 

Masyarakatnya merupakan masyarakat yang sangat 

menpercayai dan sangat berhati-hati dalam 

melaksanakan sebuah pernikahan, maka tidak dapat 

dipungkiri mereka tetap memegang teguh 

kepercayaan nenek moyang. 

Menurut Bapak Rakidi juga selaku tokoh 

agama yaitu: 

”Dalam agama Islam adat mbarep telon itu 

tidak ada. Pernikahan dikatakan sah apabila ada 

wali, 2 orang saksi, pengantin dan ijab kabul. 

Sedangkan pernikahan dilarang apabila 

pernikahan semahram, nikah beda agama, nikah 

dalam masa iddah dan lainnya. Berbeda dengan 

adat istiadat yang berlaku. Pernikahan mbarep 
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telon ini tidak boleh dilaksanakan, karena akan 

mendatangkan resiko-resiko setelah 

melaksanakan pernikahan. Maka dari itu 

pernikahan harus dipersiapkan secara matang, 

baik dari pihak wanita maupun pihak laki-laki. 

Namun tak jarang juga masyarakat tidak 

mempercayai hal tersebut. Mereka ada yang 

nekad melaksanakan pernikahan tersebut, dengan 

alasan tidak mempercayai adat mbarep telon 

tersebut.”
10

 

Pernikahan mbarep telon di Desa Tawun ini 

sebenarnya tidak keseluruhan dari masyarakatnya 

mematuhi adat mbarep telon, ada sebagian yang 

tidak mempercayainya adat tersebut. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa perihal larangan adat mbarep 

telon semua tergantung pada niatnya, semua 

tergantung pada niat kedua belah pihak. Jika satu 

pihak masih ada keraguan dan tidak ada keyakinan 

untuk melanjutkan pernikahan, maka lebih baik 

diurungkan saja niat untuk melaksanakan pernikahan 

tersebut karena pasti akan timbul keraguan apabila 

terhalang adat mbarep telon yang berkeyakinan akan 

menimbulkan sebuah cilaka atau balak. Namun jika 

keduanya sudah mantap dan telah memikirkan 

dengan matang mempersiapkan pernikahan tersebut, 
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maka mereka akan berusaha dengan segala cara 

untuk tetap melaksanakan pernikahan tersebut. 
11

 

 

C. Tradisi Slametan Tebus Anak Sebagai Tolak 

BalakDalam Larangan Pernikahan Mbarep Telon 

Di Desa Tawun Kecamatan Kasreman 

Kabupaten Ngawi 

Tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur 

merupakan sebuah adat istiadat yang menjadi 

kebiasaan yang lebih ditekankan kepada nilai-nilai 

budaya, norma-norma yang berlaku, hukum dan 

ketentuan yang bersangkutan. Tradisi bisa dikatakan 

adat yang dilakukan secara berulang-ulang secara 

turun-temurun. Adat ini mampu hidup sesuai dengan 

keadaan zaman. Maka dari itu adat istiadat yang 

berkembang dan berhubungan dengan masyarakat 

dapat menjadi sebuah hukum adat. Adat dapat 

dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur 

kehidupan sosial masyarakat. 

Menurut Bapak Isnadi selaku tokoh agama 

Desa Tawun: 

”Sebuah pernikahan adalah sesuatu hal 

yang sakral yang harus benar-benar disiapkan 

secara matang lahir dan batin. Karena dalam 

pernikahan bukanlah hal yang sehari, dua hari 

dilakukan, namun dilakukan sepanjang hidup dan 

                                                             
11

Dian Candra, Hasil Observasi pada tanggal 10 Maret 2021. 



 

 
 

sisa umur kedua mempelai. Bukan hal itu saja, 

pernikahan adalah sesuatu hal yang bukan hanya 

menyatukan dua orang, dua pikiran, tetapi 

menikah adalah mempersatukan dua keluarga 

atau dua kubu yang mana mempunyai prinsip-

prisip tersendiri dalam sebuah keluarga. Terkait 

adat yang masih dipercaya oleh masyarakat jika 

dipandang dari kacamata agama tidak ada 

aturannya, malah hal tersebut bisa jadi tahayul 

semata. Di dalam Islam tidak ada aturan 

semacam tidak boleh menikah dengan anak 

nomer pertama atau sebagainya. Menurut saya, 

adat tersebut sudah berlaku sejak dulu, dan 

masyarakat terlebih anak muda yang hanya 

mengikuti dan mematuhi apa yang dikatakan oleh 

orang-orang tua yang jika tidak mempercayai 

dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal. Namun 

anehnya orang-orang tua itu jika ditanya 

sebabnya pasti jawabnya ya pokoknya tidak boleh 

(yo pokok e ora oleh), jarang dijelaskan secara 

detailnya. Kalo saya sendiri lebih kepada 

menghormati adat-adat yang berlaku di 

masyarakat, karena saya tidak begitu 

mempercayai hal-hal tersebut. Tetapi namanya 

bertetangga dan hidup sosial kita harus 

mneghormati orang-orang yang mempercayai 

adat-adat tersebut. Ada yang seperti saya dan 

kebetulan akan menikah dengan anak mbarep dan 
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bertepatan dengan mbarep telon katanya, lalu 

mensiasati dengan dibuangnya anak tersebut lalu 

ditemukan oleh orang lain yang tak lain adalah 

calon mertuanya, lalu mertunya melakukan 

slametan untuk menebus anak tersebut.”
12

 

Adat larangan mbarep telon ini merupakan 

salah satu pengimplementasian dari ketentuan yang 

berlaku pada masyarakat, sehingga akan berpikir dua 

kali jika akan melanggarnya. Ketika melanggarnya 

selain dipercaya akan mendatangkan bala‟, tetapi 

juga akan jadi bahan perbincangan tetangga, namun 

ada juga yang tetap menghargai apabila ada yang 

tidak menjalankan ketentuan tersebut. 

Menurut Bapak Anwar selaku salah satu 

pengurus takmir masjid disalah satu Moshula Desa 

Tawun menjelaskan: 

”Menurut saya, semua hal tersebut kembali 

pada kedua belah pihak. Mereka mempercayai 

adat tersebut atau tidak, jika tidak mempercayai 

maka pernikahan bisa dilanjutkan dengan syarat 

yang sudah dikatakan oleh para orang tua. Kalo 

saya pribadi, saya juga mempercayai adat 

tersebut, selain kita menghargai kita juga 

menghindari nikah mbarep telon. Jika terpaksa 

melanggar nikah mbarep telon, maka biasanya 

orang-orang sepuh (pujonggo) memberikan saran 
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untuk melakukan syarat slametan guna menebus 

anak dari orang tuanya. Maksudnya orang tua 

dari pihak salah satu mempelainya membuang 

anaknya dan ditemukan oleh orang yang mana itu 

mertuanya sendiri, lalu diminta dan ditebus 

dengan slametan tersebut tetapi semuanya itu 

juga harus berpathokan pada aqidah Islam.”
13

 

Pasangan yang hendak menikah tetapi 

melanggar ketika terhalang oleh adat larangan 

mbarep telon, maka kedua belah pihak keluarga 

melakukan negosisasi untuk dimusyawarahkan jalan 

keluar yang terbaik, apabila musyawarah 

menemukan jalan keluar maka pernikahan biasanya 

tetap dilaksanakan dengan mensiasati larangan 

tersebut. Namun jika musyawarah tersebut tidak 

berada pada titik kesepakatan maka pernikahan 

itumterpaksa harus dibatalkan dan hanya menjalin 

peseduluran (persaudaraan). 

Jalan keluar yang ditempuh menurut Bapak 

Sulam selaku masyarakat Dusun Konten Desa 

Tawun: 

”Menurut saya ya mbak, tergantung dari 

kedua belah pihak bagaimananya. Kalau saya 

yang namanya pernikahan ya harus dipersiapkan 

dengan matang. Jika dilarang dan kedua belah 

pihak bermusyawarah tapi tidak mendapat jalan 
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Anwar, Hasil Wawancara, Pengurus Takmir Desa Tawun Tanggal 
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terbaik, jalan satu-satunya ya hanya pembatalan 

pernikahan tersebut.”
14

 

Dalam melanggar pernikahan adat mbarep 

telon agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan, 

masyarakat Desa Tawun dan para sesepuh 

(pujonggo)serta para tokoh agama tetap berusaha 

bisa melaksanakan larangan ini dengan cara 

orangtuanya membuang anaknya, dan ditemukan 

oleh seseorang yang tidak lain adalah calon 

mertuanya sendiri. Dan calon mertuanya itu menebus 

anak yang dibuang tersebut dengan cara slametan 

untuk menebus anak agar dapat melaksanakan 

pernikahan. Untuk pelaksanaan pernikahan tersebut 

dibutuhkan negosiasi dan musyawarah antara kedua 

keluarga. Namun jika tidak ditemukan titik 

kesempakatan, maka kedua belah pihak tidak boleh 

memaksa. 

Menurut Mbah Warti sebagai salah satu 

sesepuh (pujonggo) Desa Tawun, sebagai berikut 

”Kabeh kui mbalek neng wong e dewe-

dewe. Syarat e ben oleh melaksanakan mbarep 

telon, wong tuane salah siji ngguwak anak, terus 

ngko ditemu karo wong seng ora liyo dadi 

morotuone, mari ngono morotuone kui slametan 

kanggo nebus anak.  ” 
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(Semua itu kembali kepada pribadinya masing-

masing. Syaratnya agar dapat melaksanakan 

mbarep telon, orangtua dari salah satu 

membuang anak, kemudian ditemukan oleh orang 

yang tidak lain mertuanya, setelah itu mertuanya 

mengadakan slametan untuk menebus anak yang 

dibuang.)
15

 

Proses tradisi slametan tebus anak ini dimulai 

dengan mempersiapkan makanan. Makanan tersebut 

berisikan nasi tumpeng beserta ayam panggang, yang 

dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama 

panggang buceng. Panggang buceng ini dilengkapi 

dengan ubo rampen seperti urap, mie goreng, tempe 

kering dan lain-lainnya. Slametan ini melibatkan 

masyarakat sekitar sebagai saksi adanya tebus anak. 

Hal ini diniatkan untuk mendapatkan keberkahan 

dan keselamatan dari Allah swt. 

Lain pendapat dengan Mbah Susul, juga 

sesepuh Desa Tawun : 

”Ora enek solusi seng iso dilakokne kejobo 

membatalkan pernikahan. Mergo sejatine 

mensiasati termasuk blituk i hukum seng berlaku. 

Dadi cukup konconan lan nyambung paseduluran 

wae.” 

(Tidak ada solusi yang dapat dilakukan kecuali 

dengan membatalkan pernikahan. Karena 
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sejatinya dengan mensiasati termasuk juga 

membohongi hukum dan ketentuan yang berlaku. 

Jadi kedua calon mempelai cukup berteman saja 

atau menyambung persaudaraan saja.)
16

 

Terkait ketentuan dan aturan larangan nikah 

adat mbarep telon merupakan ketentuan yang tidak 

boleh dilanggar. Namun tidak jarang masyarakat 

juga melanggar ketentuan tersebut dengan berbagai 

alasan dan syarat. Membuang anak dan menemukan 

anak kemudian di tebus, cara slametan merupakan 

cara yang bisa ditempuh masyarakat untuk bisa 

melakukan pernikahan mbarep telon  tersebut.  

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa 

didalam hukum Islam tidak terdapat adanya 

ketentuan harus menikah dengan anak keberapa yang 

biasa disebut mbarep telon. Dalam agama Islam 

hukum pernikahan dibahas dalam fikih munakahat, 

didalamnya dijelaskan dari pengertian pernikahan, 

hukum-hukum pernikahan hingga pada pernikahan 

yang dilarang, namun tidak mengatur tentang 

pernikahan dengan anak keberapa. Meskipun 

demikian yang namanya hukum adat yang 

berkembang dimasyarakat sangat dipertimbangan 

dalam menentukan kehidupan masyarakat, salah 

satunya pernikahan, walaupun tidak ada dasar yang 
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pasti, hanya berdasar pada kata leluhur dan sesepuh 

yang dilestarikan. 

Adat di Desa Tawun merupakan adat sangatlah 

dijunjung tinggi artinya hukum adat di Desa Tawun 

merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi yang 

dilakukan terus-menerus yang disepakati dan pada 

akhirnya dijadikan acuan untuk mengatur kehidupan 

di Desa Tawun. Seperti halnya tradisi slametan tebus 

anak juga dilakukan ketika sepasang kekasih 

melanggar adat larangan nikah mbarep telon.  

Islam di Indonesia sangat menusantara artinya 

sangat toleran terhadap adat dan budaya yang 

dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Bentuk toleransi seperti diwujudkannya dengan 

menggabungkan antara hukum Islam dan adat, 

tradisi serta budaya. Dari awal penyebaran agama 

Islam di Indonesia sudah menggabungkan antara 

hukum Islam dengan adat dan budaya daerah. Hal ini 

dilakukan karena untuk mempermudah masyarakat 

dalam menyerap agama Islam. Dan agama Islam pun 

tidak melarang adanya adat dan tradisi sejauh tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 
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BAB IV 

ANALISIS AL-‘URF TERHADAP ADAT 

LARANGAN NIKAH MBAREP TELON  DI 

DESA TAWUN KECAMATAN KASREMAN 

KABUPATEN NGAWI 

A. Analisis Al-‘Urf Terhadap Praktik Larangan 

Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Kecamatan 

Kasreman Kabupaten Ngawi 

Dalam sebuah pernikahan tidak terlepas dari 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di daerah yang 

ditempatinya. Walaupun dalam sebuah aturan 

negara sudah dijelaskan secara jelas, namun dalam 

setiap daerah mempunyai ketentuan tersendiri. 

Ketentuan-ketentuan tersebut berasal dari aturan 

peninggalan nenek moyang terdahulu yang tetap 

dilestarikan hingga saat ini, misalnya di Pulau Jawa 

yang mempunyai banyak hukum adat di dalamnya. 

Hukum adat tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat, salah satunya dalam hal 

pernikahan. Terdapat beberapa adat dalam 

pernikahan, seperti adat larangan nikah mbarep 

telon yang terjadi di Desa Tawun Kecamatan 

Kasreman Kabupaten Ngawi. 

Pernikahan dalam sebuah adat tidak hanya 

sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga 

bertujuan untuk membangun keluarga yang 

tentram, damai dan bahagia serta mempunyai 



 

 
 

kehidupan yang lebih panjang kedepannya. Dalam 

pernikahan tidak hanya menyatukan dua pikiran 

dan dua prinsip, namun juga menyatukan dua 

keluarga supaya terjadi hubungan kekerabatan yang 

harmonis. 

Adat larangan nikah mbarep telon merupakan 

sebuah adat dimana sepasang kekasih merupakan 

anak pertama (mbarep), dan salah satu orangtua 

dari sepasang kekasih tersebut juga anak pertama 

(mbarep). Mayoritas masyarakat Desa Tawun 

meyakini bahwa larangan tersebut jika dilanggar 

akan mendatangkan sebuah cilaka atau balak. 

Karena larangan ini sudah dilaksanakan sejak 

dahulu dan tetap dilestarikan hingga saat ini. 

Sepasang kekasih yang melanggar ketentuan 

tersebut dipercaya akan mendapatkan cilakanya, 

seperti mempelai laki-laki meninggal tanpa sebab 

begitupun sebaliknya, atau bisa saja orangtuanya 

yang meninggal. Selain itu bisa juga terjadi 

percekcokan rumah tangga yang mengakibatkan 

perceraian. Dengan demikian masyarakat akan 

berpikir dua kali untuk melanggar adat tersebut.  

Dalam agama Islam juga terdapat larangan-

larangan dalam pernikahan, seperti nikah 

semahram, nikah mut‟ah, nikah dalam masa iddah, 

dan lain sebagainya. Larangan-larangan pernikahan 

tersebut ada yang bersifat tetap ada juga yang 

bersifat sementara. 
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Sesudah mengetahui penjelasan tentang adat 

larangan nikah mbarep telon beserta akibat yang 

akan terjadi jika melanggar adat di Desa Tawun 

Kecamatan Kasreman kabupaten Ngawi maka 

disini peneliti akan menganalisis berdasarkan al-

„urf. 

Dalam ilmu ushul fiqih adat disebut dengan 

„urf. Kata „urf menurut istilah adalah sesuatu yang 

telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan di kalangan mereka baik berupa 

perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama 

ushul fiqh, „urf disebut adat (adat kebiasaan).
1
 

Dasar praktik adat larangan nikah mbarep 

telon jika dilihat dari segi „urf berdasarkan 

keabsahannya dibagi menjadi: 

1. „Urf Shahih (adat kebiasaan yang benar) adalah 

sesuatu hal baik yang dijadikan kebiasaan 

masyarakat dan tidak bertentangan dengan 

ajaran agama, sopan santun, dan budaya luhur. 

2. „Urf Fasid (adat kebiasaan yang tidak benar) 

adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang 

sampai pada penghalalan sesuatu yang 
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diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran 

agama).
2
 

Dalam pembentukan adat harus 

memperhatikan hukum syara‟. Karena adat yang 

sudah terbentuk akan menjadi suatu kebiasaan yang 

tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Hukum yang 

didasarkan pada adat akan berubah seiring dengan 

perubahan tempat dan zaman, karena permasalahan 

baru akan muncul dari masa ke masa. 

Para ulama dalam memahami dan 

mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa 

persyaratan untuk menerima „urf tersebut, yaitu: 

e) Adat atau „urf itu bernilai maslahat dan dapat 

diterima akal sehat 

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat 

atau„urf yang sahih, sebagai persyaratan untuk 

diterima secara umum. 

f) Adat atau „urf berlaku umum dan mereka di 

kalangan orang-orang yang berada dalam 

lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian 

besar warganya. 

g) „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan 

hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, 

bukan „urf yang muncul kemudian. Hal ini 

berarti „urf itu harus berlaku sebelum penetapan 

                                                             
2
Misno, “Teori „Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon 

Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, Al-

Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 109. 
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hukum. Jika „urf itu datang kemudian, maka 

tidak diperhitungkan. 

h) Adat tidak bertentangan dengan dan melalaikan 

dalil syara‟ yang ada atau bertentangan dengan 

prinsip yang pasti.
3
 

Berdasarkan syarat yang dijelaskan di atas, 

adat dapat dikatakan shahih apabila telah 

memenuhi persyaratan di atas.Apabila adat tidak 

memenuhi syarat diatas, maka bisa dikatakan fasid 

atau tidak sesuai dengan dalil syara‟. 

Dalam adat larangan nikah mbarep telon 

berdasar syarat-syarat yang dijelaskan diatas telah 

memenuhi tiga syarat yaitu syarat poin (1), (2), 

dan (3).Syarat adat poin (1) menjelaskan adat 

dapat bernilai maslahat dan dapat diterima oleh 

akal. Dalam kenyataannya adat larangan nikah 

mbarep telon ini umumnya dapat diterima oleh 

masyarakat setempat dan jika dilanggar akan 

mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat 

yang melanggar. Syarat adat poin (2) menjelaskan 

adat berlaku secara umum 

dimasyarakat.Mayoritas masyarakat setempat 

sangat mempercayai adanya adat larangan nikah 

mbarep telon tersebut.Meskipun ada sebagian 

kecil masyarakat yang tidak 

mempercayainya.Syarat adat poin (3) 
                                                             
3
Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2009), 400. 



 

 
 

menjelaskan adat sudah berlaku pada saat 

penetapan.Adat larangan nikah mbarep telon ini 

sudah berlaku sejak nenek moyang dan tidak 

diketahui secara pasti awal dari munculnya adat 

tersebut.Poin (4) berdasarkan penjelasan diatas 

peneliti menganalisis bahwa adat nikah mbarep 

telon tidak menentang hukum syara‟ karena 

meskipun masyarakat mengetahui 

kemudharatannya namun tidak meninggalkan 

hukum-hukum syara‟ dalam mencari solusi 

mengenai adat tersebut. 

Rosululloh saw. bersabda : 

 َمارََاُه املُْسِلٌموَن َحَسًنا فَ ُهَو ِعْنَداّللِّ َحَسنٌ 
“Apapun yang menurut kaum muslimin 

pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah”
4
 

Jadi menurut penulis adat larangan nikah 

mbarep telon ini merupakan salah satu adat yang 

ada di Desa Tawun Kecamatan Kasreman 

Kabupaten Ngawi.Adat tersebut sampai sekarang 

masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. 

Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan syarat-

syarat „urfadatlarangan nikah mbarep telon tidak 

bertentangan dengan hukum syara‟ („urf). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan 

nikah mbarep telon termasuk ke dalam „urf 

                                                             
4
Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, (Kudus: Menara 

Kudus, 1977), 25. 
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shahih.Karena adat ini telah berlaku secara turun-

temurun sejak zaman dahulu yang dilakukan 

secara berulang-ulang dan diakui oleh kalangan 

umum serta tidak bertentangan dengan dalil 

syara‟.Meskipun adanya adat larangan nikah 

mbarep telon ini terkesan membatasi dalam 

memilih pasangan, akan tetapi justru mendatang 

sebuah penghati-hatian dalam memilih pasangan 

hidup. 

 

B. Analisis Al-‘UrfTerhadap Tradisi Slametan 

Tebus Anak Sebagai Tolak Balak Dalam 

Larangan Pernikahan Mbarep Telon di Desa 

Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten 

Ngawi 

Tradisi maupun adat istiadat termasuk dalam 

kebudayaan Jawa pada hakikatnya memuat 

beberapa elemen dasar yaitu kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta; keyakinan 

bahwa manusia saling mempengaruhi satu sama 

lain; saling rukun dan damai dalam semboyan 

memayu hayuning bawana (memelihara 

kesejahteraan dunia); dan memelihara 

keseimbangan hidup lahir dan batin.
5
 

                                                             
5
Nuryani Siti Darisma, Wayan Midhio, dan Triyoga Budi Prasetyo, 

“Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisi Nyadran Sebagai Kearifan Lokal 

Dalam Membangun Budaya Damai Di Giyanti, Wonosobo”, 

Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, 1, (April 2018), 31. 



 

 
 

Adat larangan nikah mbarep telon yang ada 

di Desa Tawun adalah suatu adat yang apabila 

dilaksanakan akan menimbulkan maslahah dalam 

kehidupan bermasyarakat. Adat larangan nikah 

aslinya hanya sebagai penghati-hatian dalam 

memilih calon pasangan. Maka demikian orang tua 

yang akan menikahkan anaknya harus 

memperhatikan apakah calon pasangannya 

merupakan anak pertama (mbarep)atau tidak. 

Masyarakat yang mempercayai adat tersebut 

akan terhindar dari kemadlaratan dan diberi 

kebaikan dalam hidupnya. Adat larangan nikah 

mbarep telon tidak ada ketentuannya dalam syariat 

Islam.Tetapi jika dilakukan demi menjaga kebaikan 

dan mendatangkan kemashlatan agar terhindar dari 

kemadlaratan, maka diperbolehkan. 

Bagi masyarakat yang mempercayai adanya 

adat larangan nikah mbarep telon ini sesuai dengan 

kaidah „urf sebagai berikut: 

 العىادىةي ُميىكَّمىةه 
“Adat kebiasaan itu dapat dijadikan landasan 

hukum”
6
 

Adat larangan nikah tersebut termasuk ke 

dalam peraturan yang tidak tertulis. Peraturan yang 

tidak tertulis pasti dapat dilanggar, meskipun hanya 

                                                             
6
Ma‟shum Zainy Al-Hasimy, Pengantar Memahami Nadzom Al-

Faroidul Bahiyyah, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 156. 
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sebatas cara untuk melaksanakan pernikahan dan 

untuk meminimalisir akibat yang timbul setelah 

menikah. 

Dalam adat larangan nikah mbarep telon 

terdapat sebuah penghitungan yang harus diketahui 

dalam menentukan calon pengantin.Penghituan 

bisa dipertimbangan dari anak keberapa pengantin 

tersebut.Jika calon mempelai adalah anak pertama 

(mbarep) dan salah satu oangtua dari calon 

mempelai juga anak pertama (mbarep), maka 

hukum adat Jawa ini tidak bisa dihindari karena 

sudah menjadi hukum pasti dari para leluhur. 

Namun dalam hal ini pernikahan tersebut dapat 

diusahakan dengan cara bermusyawarah antara 

kedua pihak. Jika musyawarah berakhir mufakat 

maka pernikahan dapat dilaksanakan, namun jika 

gagal maka otomatis pernikahan tidak 

dilanjutkan.Semua tergantung dari keputusan kedua 

calon mempelai dan kedua keluarga besar dan tidak 

boleh memaksa antar keluarga. 

Masyarakat yang tidak mempercayai adat 

larangan tersebut dan tetap melaksankan 

pernikahan sesuai dengan kaidah „urf sebagai 

berikut: 

 َّلىيػيٍنكىري تػىغىيػُّري اٍِليٍكًم بًتػىغىُّيًُّ األىٍمًكنىًة كىاألىٍزمىافً 



 

 
 

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan 

hukum dengan perubahan tempat dan masa”
7
 

Pada dasarnya adat larangan nikah mbarep 

telon termasuk kepada peraturan adat yang tidak 

dapat diganti ketentuannya. Namun sebagian 

masyarakat ada yang tetap melaksanakan 

pernikahannya dengan cara salah satu calon 

pengantinnya dibuang oleh orangtuanya lalu 

ditemukan oleh seseorang yang bukan lain itu 

adalah calon mertuanya. Untuk melegalkan anak 

tersebut menurut adat jawa dilaksanakanya 

slametan tebus anak yang bertujuan untuk 

menghindari atau menolak balak. 

Para ulama Ushul Fiqih, membagi „urf 

berdasarkan 3 aspek: 

1. Dari aspek cangkupannya, „urf dibagi menjadi 

dua yaitu: 

a. „Urf Amm adalah adat tradisi atau kebiasaan 

yang berlaku secara luas di dalam masyarakat 

dan diseluruh daerah atau kebiasaan yang 

bersifat umum. 

b. „Urf Khas yaitu adat kebiasaan yang berlaku 

pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja 

atau kebiasaan yang bersifat khusus.
8
 

                                                             
7
Ma‟shum Zainy Al-Hasimy, Pengantar Memahami Nadzom Al-

Faroidul Bahiyyah,164. 
8
Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul 

Fikih, (Jakarta: Amzah, 2009), 337. 
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Dilihat dari segi cangkupannya, Tradisi 

slametan tebus anak sebagai tolak balakini sesuai 

dengan jenis „urf khash.Karena adatini hanya 

berlaku di Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur 

Kabupaten Ngawi ketika pernikahan berada pada 

sebuah adat larangan mbarep telon dan pada 

keadaan yang mendesak. 

2. Dari aspek objeknya atau bentuknya, „urf dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. „Urf Ladzfi /‟Urf Qauli, ialah kebiasaan 

masyarakat yang berupa perkataan, ungkapan 

tertentu yang memiliki makna tertentu dalam 

masyarakat. 

b. „Urf „Amali ialah „Urf yang berupa perbuatan 

yang telah menjadi kebiasaan ditengah-

tengah masyarakat.
9
 

Sesuai dengan penjelasan diatas, tradisi 

slametan tebus anak sebagai tolak balak 

dikategorikan dalam al-„urf „amali karena slametan 

merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dengan 

perbuatan yang melibatkan masyarakat sekitar.  

3. Dari aspek keabsahan, „urf dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. „Urf Shahih (adat kebiasaan yang benar) 

adalah sesuatu hal baik yang dijadikan 

                                                             
9
Misno, “Teori „Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon 

Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, Al-

Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 109. 



 

 
 

kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan 

dengan ajaran agama, sopan santun, dan 

budaya luhur dam kebiasaan ini harus 

dipelihara dalam pembentukan hukum. 

b. „Urf Fasid (adat kebiasaan yang tidak benar) 

adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang 

sampai pada penghalalan sesuatu yang 

diharamkan Allah (bertentangan dengan 

ajaran agama) dan tidak diharuskan dalam 

memeliharanya.
10

 

Berdasarkan pemaparan diatas, tradisi 

slametan tebus anak sebagai tolak balak merupakan 

adat kebiasaan „urf shahih (tidak menyalahi nash), 

namun juga dapat dikatakan „urf fasid. Tergolong 

dalam „urf shahih apabila masyarakat dalam 

melaksanakan slametan tebus anak itu tetap berniat 

mendapatkan keselamatan dari Allah swt dan do‟a-

do‟a tetap berpusat pada Allah swt.  Namun dapat 

dikatakan „urf fasid apabila dalam pelaksanaan 

slametan tebus anak tersebut tidak diniatkan 

kepada Allah swt. 

Menurut penulis tradisi slametan tebus anak 

tersebut termasuk dalam „urf shahih karena dalam 

pelaksaan slametan dilakukan untuk mendapatkan 

keselamatan dari Allah swt. Selain hal itu slametan 

                                                             
10

Rachmat Syafe‟I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2015), 130. 
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tebus anak ini sebagai wujud shodaqoh dan sebagai 

wujud silaturahmi kepada masyarakat sekitar. 

Ajaran Islam sangat memperhatikan nilai-

nilai kebudayaan, sehingga Islam tidak 

menghilangkan budayanya. Hanya saja mengajak 

berkolaborasi untuk memahami problem-problem 

yang terjadi dalam masyarakat.
11
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Analisis Penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan diatas, maka secara garis besar 

peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam tinjauan „urf terhadap praktik adat 

larangan nikah mbarep telon memenuhi syarat-

syarat diterima „urf sebagai sumber hukum. 

Adat larangan nikah mbarep telon ini termasuk 

dalam „urf shahih atau adat yang baik karena 

dalam adat ini bersifat sebagai penghati-hatian 

dalam mencari pasangan dan tidak 

bertentangan dengan syari‟at Islam. 

2. Dalam tinjauan „urf  terhadaptradisislametan 

tebus anak sebagai tolak balak dalam larangan 

pernikahan mbarep telondilihat dari segi 

cangkupannya termasuk dalam „urf khass 

karena tradisi slametan ini dilakukan hanya 

pada saat sepasang kekasih akan melaksanakan 

pernikahan mbarep telon. Dari segi bentuknya 

tradisi ini termasuk dalam „urf fi‟li karena 

melibatkan perbuatan dari masyarakat, 

sedangkan menurut segi keabsahan tradisi ini 

termasuk dalam „urf shahih karena tradisi ini 

dilakukan untuk mendapatkan keselamatan 

dari Allah SWT dan sebagai wujud shodaqoh 
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serta sebagai wujud silaturahmi kepada 

masyarakat sekitar. 

B. Saran 

Dilihat dari hasil penelitian diatas, peneliti 

memberi beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan wawasan tentang 

pemahaman agama. Apabila seseorang 

mematuhi adat karena sangat percaya terhadap 

adat tersebut dan tidak percaya terhadap Allah 

SWT maka itu tidak diperbolehkan. Namun, 

jika seseorang percaya adat tetapi tidak 

menghilangkan keyakianan terhadap Allah 

SWT maka itu diperbolehkan. 

2. Bagi tokoh Agama dan akademisi untuk 

meluruskan jika ada kesalahpahaman 

masyarakat dalam memahami adat larangan 

nikah mbarep telon. 
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