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ABSTRAK 

Ngazizah, Ulfa, 2021. Tinjauan„Urf terhadap Tradisi Celupan dalam Walimah 

Pernikahan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan.Skripsi.Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah, M.A. 

Kata Kunci/ keyword: Walimah Pernikahan,‟Urf, Tradisi Celupan 

 Walimah nikah adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur 

atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk 

ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Ada suatu 

fenomena yang menarik di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan dimana acara walimah disertakan dengan tradisi celupan ketika 

penyelenggaraannya. Tradisi celupan yaitu tradisi yang dilakukan pada saat 

resepsi pernikahan. Pelaksanaa tradisi celupan diawali dengan sesepuh desa 

memberikan doa-doa untuk kedua pengantin dan membasuh kedua tangan 

pengantin ke air yang sudah di campur dengan bunga, prosesi kedua pengantin di 

arak menuju sungai dan sesampai di sungai pengantin mencelupkan kedua tangan 

dan kaki kesungai tersebut. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan „urf 

terhadap pelaksanaan tradisi celupan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana tinjauan „urf terhadap tujuan upacara tradisi 

celupan dalam pernikahan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan? 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan melalui tiga tahap yaitu, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan analisis menghasilkan dua kesimpulan sebagai jawaban dari 

dua pertanyaan dalam rumusan masalah. Pertama, pelaksanaan tradisi celupan 

tidak memenuhi syarat diterimanya „urf. Pelaksanaan tradisi celupan  semacam ini 

dikategorikan „urf fasid atau „urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena 

bertentangan dengan syara‟. Kedua, tujuan upacara tradisi celupan sesuai dengan 

konsep walimah dalam pernikahan yaitu bertujuan untuk mengumumkan adanya 

pernikahan yang terjadi antara kedua mempelai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah Swt lengkap dengan pasangannya. Secara 

naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis, sebagai mana firman 

Allah Swt:  

اَزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ  نَ َوِمْن ُكلِّ َشْيٍءَخَلقْ   
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah Swt.
1
 

 

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan, inilah 

Allah Swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung 

dari generasi ke generasi berikutnya, sebagai mana tercantum dalam Al 

Qur‟an sebagai berikut: 

َاا َزْوَجَاا َوََ ََّ يَٰ  ْن َهَّْسٍ  وَّاِدَةٍة وََّخَلَ  ِمَهْ ُّيَهَاا الَّاُس اتهَُّقْاا َرَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّ
ََِسا   ُاَما رَِجاًًل َكِثيهْرًا وَّ  َكاَن َلَلْيُكْم ِانَّ اللَّٰ  َواًْلَْرَدامَ  َِهِ  َءُلْانَ  الَِّذْي َتَسا  اللَّٰ اا َواتهَّقُ  ءً ِمَهْ

ًبا  َرِقيهْ
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri dan darinylah Allah menciptakan istrinya, dan dari 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak.
2
 

 

Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar 

maka harus melalui dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad antara 

                                                           
 

1
Al Qur’a>n, 51:49. 

 
2
Al Qur’a>n, 4:1. 
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seorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 

pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang 

telah ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, 

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman 

hidup dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan secara umum yang diinginkan 

oleh semua orang adalah untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan 

lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.
3
 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang terjadi diantara masyarakat 

untuk mengikat mempelai perempuan dan laki-laki. Dalam pelaksanaannya, 

terdapat walimah yang merupakan rangkaian pernikahan upacara yang 

bertujuan untuk memberi tau khalayak tentang adanya pernikahan. Walimah 

yang dilaksanakan bisa dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku di tempat 

tertentu. 

Adapun di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan 

walimah dilakukan dengan mengadakan resepsi pernikahan yang melibatkan 

keluarga mempelai dan mengundang beberapa tamu. Dalam walimah tersebut 

terselipkan tradisi yang sudah dilaksanakan turun menurun,  yaitu tradisi 

celupan. Tradisi celupan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan merupakan suatu prosesi adat yang tidak bisa dihilangkan dalam 

suatu pernikahan. Itulah sebabnya dalam walimah terdapat proses upacara 

tradisi celupan yg bertujuan untuk menghilangkan hal-hal  buruk yang terjadi 

kepada keluarga pengantin dan juga tamu undangan pada saat resepsi 

                                                           
 

3
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11. 
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pernikahan. Selain itu tradisi celupan juga bertujuan untuk kebaikan rumah 

tangga pengantin seperti keharmonisan dan kelanggengan keluarga.  

Dalam hal ini antara prosesi pernikahan dan juga tradisi celupan 

sangatlah berhubungan dimana prosesi pernikahan dan tradisi celupan ini 

tidak dapat dipisahkan keberadaannya, sebab selain prosesi pernikahan dan 

juga tradisi yang dilakukan secara runtut atau saling berkaitan prosesi 

pernikahan dan tradisi ini juga telah diyakini oleh masyarakat setempat 

sebagai salah satu rangkaian yang perlu dilestarikan atau dijalankan 

keberadaannya, untuk tradisi celupan tersebut sudah dilakukan kurang lebih 

sejak zaman lampau sampai sekarang secara turun temurun dari leluhur 

dengan prosesi pelaksanaan yang sesuai dengan arahan dari sesepuhnya. 

Adapun tradisi celupan tersebut telah diyakini oleh sebagian besar masyarakat 

Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dimana hampir 

100% masyarakatnya menjalankan tradisi celupan kecuali ada beberapa 

sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang mengikuti golongan 

Muhammadiyah tidak begitu mempercayai dan tidak menjalankan tradisi 

tersebut pada saat prosesi pernikahan di keluarganya.          

 Prosesi pelaksanaan tradisi celupan dimulai dengan ritual pembacaan doa-

doa untuk kedua pengantin yang dilakukan oleh sesepuh. Posisi sesepuh 

dalam melakukan doa tersebut duduk berhadapan langsung dengan kedua 

pengantin disertai dengan memegang tangan kedua pengantin tersebut. Doa-

doa tersebut bertujuan untuk membuat pasangan pengantin langgeng dan 

harmonis. Dilanjutkan dengan membasuh tangan kedua pengantin dengan air 
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campuran bunga. Selain itu terdapat daun suruh dan tembakau yang akan di 

buang ke sungai saat prosesi pelaksanaan celupan. Di sungai kedua pengantin 

tersebut membasuhkan kedua tangan dan juga kaki secara bergantian satu 

sama lain yang tetap didampingi oleh sesepuh.
4
 

Tradisi celupan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan selama berumah tangga, seperti ketidakharmonisan dalam 

pernikahan dan sering terjadi kesurupan dalam salah satu keluarga dan hal-hal 

buruk lainnya. Hal ini yang membuat masyarakat sangat percaya dan tidak 

berani meninggalkan adat atau tradisi tersebut. Bagi yang tidak percaya atau 

tidak melaksanakan tradisi ini maka akan terjadi hal buruk pada pengantin 

dan keluarganya. Ada salah satu masyarakat yang tidak mempercayai tradisi 

tersebut dan tetap melaksanakan pernikahan tanpa melakukan prosesi tradisi 

celupan. Akibatnya pada saat resepsi pernikahan salah satu keluarga dari 

mempelai kesurupan, pingsan dan  semua hidangan basi. Ada juga  yang 

selama berumah tangga keluarganya tidak harmonis sampai mengakibatkan 

perceraian.
5
 

Praktik lapangan menyebutkan bahwa tradisi celupan dilaksanakan di 

masyarakat karena masyarakat lebih percaya adanya makhluk ghoib yang bisa 

membuat suatu pernikahan menjadi harmonis. Jika tradisi celupan tidak 

dilaksanakan ketika adanya pernikahan maka akan timbul hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam pernikahan. Dari praktik lapangan tersebut penulis 

berasumsi bahwa tradisi celupan mempunyai kesenjangan dengan hukum 

                                                           
 4

Tukino, Hasil Wawancara, Pacitan, 1Desember 2020. 
 

5
AndyWidyantoro, Hasil Wawancara, Pacitan, 1 Desember  2020. 
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Islam khususnya „urf. ‘Urf  adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku 

padanya, baik berupa perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu 

ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan 

dapat diterima oleh karakter kemanusiaan.
6
 Karena didalam urf terdapat 

syarat yang menyebutkan suatu „urf atau adat dapat diterima dan diakui jika 

tidak bertentangan dengan syara‟.  

 Berdasarkan uraian latar belakang  yang telah dijabarkan diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan ‘Urf 

terhadap Tradisi Celupan dalam Walimah Pernikahan di Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabupaten  Pacitan”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berpijak pada latar belakang masalah mengenai tinjauan ‘urf terhadap 

tradisi celupan dalam pernikahan, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan ‘urf  terhadap  pelaksanaan tradisi celupan di Desa 

Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana tinjauan ‘urf  terhadap tujuan upacara tradisi celupan di Desa 

Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tinjauan ‘urf  terhadap pelaksanaan tradisi celupan di 

Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

                                                           
 

6
Muhammad Ma‟shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 

127.  
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2. Untuk menganalisis tinjauan ‘urf  terhadap tujuan upacara tradisi celupan 

di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis 

mengenai tujuan upacara tradisi celupan pada pernikahan perspektif ‘urf, 

dan diharapkan menambah pengetahuan tentang makna pelaksanaan 

tradisi celupan pada pernikahan serta dapat digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian selanjutnya tentang tradisi dalam sebuah pernikahan. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi para 

pihak yang melakukan praktek tradisi celupan. Bagi masyarakat Desa 

Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan diharapkan dalam 

pelaksanaan tradisi celupan tersebut lebih selektif dalam memilih tradisi 

yang sesuai dengan syariat. 

E. Telaah Pustaka  

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan 

antara lain: 

Pertama, Sayekti Gustina, Tinjauan ‘Urf  terhadap Tradisi Bubak 

Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
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Madiun, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap hukum 

tradisi Bubak Kawah menurut ‘urf dan makna simbolik terhadap tradisi 

Bubak Kawah. Hasil penelitian ini adalah Bubak Kawah dapat dikategorikan 

dalam‘urf s}ahih dan ‘urf fasid. Dikategorikan ‘urf sahih karena masyarakat  

tidak meyakini Bubak Kawah akan mendatangkan  kebaikan  dan  

menganggap  peralatan Bubak  Kawah hanya  sebagai simbol orang  tua  telah  

menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan  dalam ‘urf fasid karena 

masyarakat  meyakini  bahwa   melakukan Bubak Kawah akan mendatangkan  

kebaikan. Adapun  makna  peralatan  tradisi Bubak Kawah yaitu sebagai 

simbol bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.
7
 

Kedua, Alfian Rifqi Asikin, Tradisi Upacara Panggih dalam Pernikahan 

Adat Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 

Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul), masalah penelitian ini 

memfokuskan kajiannya terhadap praktik Upacara Panggih dalam pernikahan 

adat jawa dan tinjauan hukum islam terhadap praktik Upacara Panggih dalam 

pernikahan adat jawa. Hasil penelitian ini adalah tradisi  upacara  pernikahan  

adat  Jawa khususnya upacara panggih yang terjadi pada saat ini tidak 

bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam 

serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi 

ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan 

                                                           
 

7
Sayekti Gustina, Tinjauan „Urf terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat 

Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Skripsi (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019), 63. 
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memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka  tradisi  ini  bisa  

dikatagorikan  sebagai ‘urf s}ahih dan  mengandung kemaslahatan.
8
 

Ketiga, Siti Sholikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Asok 

Tukon(Studi Kasus di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman Yogyakarta), masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap 

mengapa tradisi Asok Tukon masih dipertahankan dan pandangan hukum 

islam tentang praktik Asok Tukon. Hasil penelitian ini adalah tradisi Asok 

Tukon diyakini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang atau orang-

orang    terdahulu    dan    sebagai    masyarakat    yang    hidup    setelahnya 

berkewajiban melestarikan. Menurut hukum Islam, Asok Tukon dipandang 

sejalan dengan hukum Islam dan tidak ada syarat atau unsur yang  

diharamkan  menurut  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu, Asok  Tukon  

termasuk dalam  ‘urf  s}ahih   yaitu   adat   yang   baik   dan   dapat   diterima   

karena   tidak bertentangan dengan syara’ dan adanya unsur  kemaslahatan di 

dalamnya. Jadi praktik tradisi Asok Tukon diperbolehkan karena merupakan 

‘urf s}ahih.
9
 

Keempat, Lia Mufidatul Musarofah,Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Adat Perkawinan DesaTulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, 

masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pandangan 

masyarakat terhadap adat yang mengiringi perkawinan dan perspektif 

                                                           
 

8
Alfian Rifqi Asikin, Tradisi Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa menurut 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten 

Bantul), Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 66. 
 

9
Siti Sholikah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Asok Tukon(Studi Kasus di Desa 

Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta), Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 78. 



14 
 

 
 

‘urftentang adat yang pengiringi perkawinan. Hasil penelitian ini adalah 

masyarakat meyakini adat-adat tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan. 

Dengan keyakinan serta harapan tersebut masyarakat enggan untuk 

meninggalkan adat ini dan cenderung untuk tetap mempertahankan adat 

tersebut. Adat yang mengiringi perkawinan dikategorikan kedalam „urf fasid 

dan ‘urf s}ahih. Kebiasaan  masyarakat  Pasang Sesajen dan  juga  melakukan 

ruwatan ini dapat dikategorikan ke dalam‘urf fasid karena dalam 

pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk  ghaib yang  di  anggap memiliki  

kekuatan  dan  dapat  mendatangkan keselamatan  serta memberikan 

perlindungan  kepadanya. Hal  ini  bertentangan dengan  hukum  Islam  

karena  meyakini  adanya  kekuatan  lain  selain dari  Allah. Sehingga hal  ini  

tidak  bisa  dijadikan  sebagai  hujjah  dalam  penetapan  hukum. Sedangkan 

adat Tebus Kembar Mayang dan juga Bubak Kawah dapat di kategorikan 

kedalam ‘urf s}ahih, karena  dalam  adat  ini memberikan  kemaslahatan  

kepada yang melakukannya serta tidak bertentangan dengan nash.
10

 

Kelima, Musdar Roziqin, Tradisi Salah Simalahdi Desa Teluk Pulai 

Luar Kabupaten Labuhan batu Utara (Menurut Perspektif ‘Urf), masalah 

penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktek tradisi Salah Simalah 

dalam prosesi pernikahan, pandangan masyarakat tentang tradisi Salah 

Simalah dan perspektif ‘urf terhadap tradisi Salah Simalah. Hasil penelitian 

ini adalah pandangan masyarakat terhadap tradisi Salah Simalah untuk 

                                                           
 

10
Lia Mufidatul Musarofah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa 

Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, 2017), 61. 
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melanggengkan hubungan pertunangan yang memiliki jarak waktu tertentu 

agar sampai kejenjang pernikahan. Bila ditinjau dari perspektif ‘urf  maka 

adat kebiasaan Salah Simalah tergolong kepada ‘urf  fasid yang tidak dapat 

diterima sebagai landasan hukum karena menyalahi dari pengertian mahar itu 

sendiri.
11

 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki 

kesamaan jenis obyek penelitian yaitu adat(tradisi) pada pernikahan, namun 

penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus 

penelitian. Peneliti mengambil judul “Tinjauan ‘Urf  terhadap Tradisi 

Celupan dalam Walimah Pernikahan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan” yang akan fokus pada tinjauan ‘urf  terhadap pelaksanaan 

tradisi celupan dan juga tinjauan ‘urf  terhadap tujuan upacara tradisi celupan 

dalam walimah pernikahan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam 

melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian 

dapat terpecahkan suatu masalah. 

 

 
                                                           

 
11

Musdar Roziqin, Tradisi Salah Simalahdi Desa Teluk Pulai Luar Kabupaten 

Labuhanbatu Utara (Menurut Perspektif ‘Urf), Skripsi (Sumatra: Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2018), 57. 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan 

data-data deskripstif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.
12

 Data-data deskriptif 

tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka. Pendekatan kualitataif ini digunakan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai tradisi celupan setelah resepsi 

pernikahan yang ada di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan. Dipilihnya pendekatan ini juga memungkinkan dalam 

memahami proses-proses yang dialami oleh informan di lapangan. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti merupakan instrumen sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang 

menentukan seluruh skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus sebagai pengumpul 

data, sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.
13

 

3. Lokasi Penelitian  

 Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan 

di Desa Gunungsari merupakan salah satu desa yang mempunyai tradisi 
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 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1999), 4. 
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celupan pada resepsi pernikahan yang mana tradisi tersebut muncul dari 

zaman dahulu hingga sekarang dan masih dilakukan.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan keterangan tentang suatu objek penelitian.
14

 

Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah 

menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. 

Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini 

meliputi data pelaksanaan tradisi celupan dalam walimah pernikahan 

dan data tujuan upacara tradisi celupan dalam walimah pernikahan di 

Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
15

 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana 

sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini adalah 

kata-kata informan yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis 

atau wawancara dari tokoh adat serta masyarakat sekitar, dan 

tindakan observasi dengan melihat secara langsung prosesi acara 

celupan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan.
16

  

                                                           
 

14
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif 

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 123. 
 

15
 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis DataUntuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 

2010), 1. 
 

16
 Ibid, 129. 
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2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini 

adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung 

penelitian ini adalah informan lain seperti masyarakat sekitar, 

buku pendukung seperti buku ushul fiqh  dan hasil penelitian 

terdahulu yakni penelitian dari Sayekti Gustina yaitu tinjauan 

„urf  terhadap tradisi Bubak Kawah dalam perkawinan di 

Kecamatan Kebonsari Kabuaten Madiun, penelitian dari Alfian 

Rifqi Asikin yaitu tradisi Upacara Panggih dalam pernikahan 

adat jawa perspektif hukum Islam studi kasus di Desa 

Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, penelitian 

dari Siti Sholikhah yaitu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi 

Asok Tukon yang ada di desa Condongcatur Kecamatan Depok 

Kabupaten Selam Yogyakarta, penelitian dari Lia Mufidatul 

Musarofah yaitu tinjauan hukum Islam terhadap adat 

perkawinan yang ada di Desa Tulung Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo dan yang terakhir penelitian dari Musdar 

Roziqin yaitu tradisi Salah Simalah di Desa Teluk menurut 

perspektif „urf. 
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5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

 Metode Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku kegiatan, 

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
17

 Pengumpulan 

data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan 

alat standar lain untuk keperluan tersebut. 

Dalam penelitian yang akan diamati adalah pelaksanaan tradisi 

Celupan dan tujuan upacara tradisi celupan pada walimah 

pernikahan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin 

dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.
18

 Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait penelitian yaitu 
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 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif 
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keluarga yang melakukan tradisi celupan, masyarakat sekitar dan 

tokoh adat Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

Dalam penelitian ini ada beberapa informan yanng meliputi 

pasangan Nanda dan suami, Nurul dan suami sebagai pelaku  dari 

tradisi celupan, Bapak Andy Widyantoro sebagai Kepala Desa 

Gunungsari, Bapak Amantoto sebagai kepala Dusun Grunggung, dan 

Wisnu sebagai tokoh masyarakat, dan Bapak Tukino sebagai 

sesepuh. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa 

catatan peristiwa . Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
19

 Dokumentasi utama yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa foto ritual tradisi 

celupan yang ada di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 
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orang lain.
20

 Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu:  

a. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari 

tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi 

gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data. 

b. Penyajian Data 

Pemaparan data atau penyajian data sebagai sekumpulan 

informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengamblan tindakan. Penyajian data yang 

digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai 

acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisa 

sajian data. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari 

hubungan, persamaan atau perbedaan. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

 Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data daklam 

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. Triangulasi 

adalahh teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori.
21

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa tahapan yang harus 

ditempuh yaitu: 

a. Tahapan pra lapangan  

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Megurus perizinan 

4) Menilai lapangan 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 
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7) Persoalan etika penelitian 

b. Tahapan pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data 

c. Tahapan analisis data  

1) Reduksi Data  

2) Paparan Data 

3) Penarikan Kesimpulan 

G. Sistematika Pembahasan   

BAB I : PENDAHULIAN  

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi 

yang hendak disjikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar 

belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti 

fenomena yang terjadi di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan tentang tradisi celupan pada walimah 

pernikahan. Rumusan masalah yang memaparkan tentang 

pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi 

fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan 

tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. 

Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa 

penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam 

objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode 
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penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode 

penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. 

Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab 

yang akan dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal 

untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian. 

BAB II : ‘URF DAN WALIMAH DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori 

dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk penkajian 

dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan 

dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan 

dalam penelitian yaitu konsep ‘urf dalam hukum islam meliputi 

pengertian ‘urf, dasar hukum „urf, macam-macam ‘urf, 

kedudukan ‘urf  dalam menetapkan hukum dan juga teori 

walimah yang meliputi pengertian walimah, dasar hukum 

walimah, adab walimah, dan tujuan dari walimah. 

BAB III : TRADISI CELUPAN DI DESA GUNUNGSARI 

KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN 

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh 

berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab 

ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di 

lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. 

Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian 
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yang meliputi sejarah Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan, keadaan penduduk Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Selain gambaran umum 

wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil 

penelitian dari objek penelitian yang meliputi pelaksanaan tradisi 

celupan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan dan tujuan upacara tradisi celupan di Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

BAB IV : ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI CELUPAN DI 

DESA GUNUNGSARI KECAMATAN ARJOSARI 

KABUPATEN PACITAN 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini 

akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui 

data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai 

hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai 

analisa tentang tinjauan ‘urf  terhadap pelaksanaan tradisi celupan 

di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan 

tinjauan ‘urf terhadap tujuan upacara tradisi celupan di Desa 

Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

BAB V : PENUTUP 

   Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas 



26 
 

 
 

rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 

penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada 

bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak 

terkait dengan permasalahan penelitian. 
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BAB II 

‘URF DAN WALIMAH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Konsep ‘Urf Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian ‘Urf 

 ‘Urf  dalam bahasa artinya kebiasaan baik ( ُْأُلْاُف اَْلُمْسَتْحِسن
َ
 , (امل

sedangkan menurut istilah adalah: 

ِل. َوُهَا َلقَّْتُه الطََّباِئُع ِِبْلَقبُهاْ لَُهُسْاُس َلَلْيِه ََِشَااَدِة اْلُعُقْاِل َوتهَ اَْلُعْرُف َماِإْستَهَقرَّْت ا
 ُدجٌَّة أَُّْيًضاَلِكَُّه َأْسرَُع ِاىَل اْلَسْاِم ََهْعَةُأْخَرى

 „Urf  adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa 

merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan 

dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh 

karena itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi hal ini lebih cepat 

dimengerti.
1
 

ُاْم ِِف ُمَعاَماَلِِتِْم َوَُّيْسَتِقرَ  ِفَئةٌ  ِاْلَتاَدُه الَّاُس اَوْ  َما  ِِف َُهُسِسِاْم ِمَن ْاألُُمْارِ  ِمَهْ
 طَْبِع السَِّلْيَمِة. اْلَمْقبُهْاَلِة ِلَْةَ  اْلُمكََّرَرةِ 

 Sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada 

sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam 

beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.
2
 

 Berdasarka kajian teori diatas maka penulis menarik kesimpulan 

bahwasannya „Urf  adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang sudah 
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Muhammad Ma‟shun Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang:Darul Hikmah Jombang, 2008), 

127. 
 

2
Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua (Jakarta: Kencana, 2010), 162 
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menjadi kebiasaan dikalangan manusia dalam hal muamalat yang 

diterima oleh akal sehat atau dengan logika. 

2. Dasar Hukum ‘Urf 

a. Al Qur’a>n sebagai berikut: 

 َوْأُمْرِِبلُعْرِف َوأَْلِرْض َلِن اْْلَاِهِلْْيَ 
 “Dan Suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma‟ruf dan 

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”
3
 

 Kata Al-„Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia 

diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh 

difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan 

masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai 

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga 

telah menjadi tradisi dalam masyarakat.
4
 

b. Hadits sebagai berikut: 

ُْسِلُمْاَن َدَسًَافَهاُ 
ُئ َاِلََْةاللِّ َسيِّ َسيًِّئافَهاُ  ُه اْلُمْسِلُمْانَ َاِلََْةاللِّ َدَسٌن َوَمارَأَ َمارَاَُه امل

َِْن َمْسُعْادٍ  َاْخَرَجُه َاْْحَُةَلنِ ) (ا  
 Apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik 

pulalah disisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek oleh orang-orang 

Islam, maka jelek pulalah disisi Allah.
5
 

 Maksud  hadits di  atas,  baik  dari  segi  redaksi  maupun  

maksudnya, menunjukkan   bahwa   kebiasaan-kebiasaan   baik   yang   
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 Al-Qur’a >n, 7:199   

 
4 Satria Effendi dan  Zein,Ushul Fiqih Ed I, Cet I (Jakarta: Kencana, 2005), 155-156. 

 
5
Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2017) , 84. 
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berlaku   dimasyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum 

syariat Islam adalah merupakan sesuatu  yang  baik  di  sisi  Allah,  

begitu  pula sebaliknya. 

 Berdasarkan  dalil-dalil  di  atas  sebagai  dalil hukum,   maka   

ulama   terutama   ulama   Hanafiyah   dan   Malikiyah merumuskan  

kaidah  hukum  yang  berkaitan  dengan Al-„Urf, salah satunya adalah 

adat kebiasaan dapat menjadi hukum.
6
 

3. Syarat-syarat ‘Urf 

 Dari dasar Al-Qur’a>n dan hadist adat seringkali disebut sebagai 

‘urf sekalipun mayoritas ulama membedakan keduanya, mereka sepakat 

untuk menyatakan bahwa adat atau ‘urf bisa diterima sebagai salah satu 

patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan syara‟. Artinya pada syarat ini lebih 

memperkuat terwujudnya ‘urf yang s}ahih karena bila „urf  yang 

bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan prinsip syara’  

yang jelas pasti ia termasuk ‘urf yang fa>sid dan tidak dapat diterima 

sebagai dalil menetapkan hukum.  

Contoh, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengambil harta 

amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik 

amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi 

tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
7
 Contoh lain seperti 
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adanya acara tahlilan untuk mengirimkan do‟a kepada orang yang 

sudah meningal, ibadah haji, puasa, kewarisan, khitanan dan qurban. 

b. Tidak menyebabkan mafsadah dan menghilangkan maslahat. Artinya 

syarat ini merupakan syarat mutlak yang ada pada ‘urf s}ha>hih 

sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya apabila ‘urf 

mendatangkan kemudaratan dan tidak dapat diterima akal sehat 

maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. 

Contoh, tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar 

hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasan 

itu dinilai baik dari segi rasa agama satu kelompok, namun tidak 

dapat diterima oleh akal sehat.
8
 

c. Telah berlaku umum dikalangan orang-orang yang berada di 

lingkungan „urf. Artinya, ‘urf  itu dapat diberlakukan untuk 

mayoritas persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini  al- 

Suyuthi mengatakan: 

َاتُهْعتَهبَهرُاْلَعاَدُة ِاَذااطََّرَدْت فَِاْن َلَْ َتطَّ  رِْدَفالَ ِاَّنَّ  
  Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang 

berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan 

diperhitungkan. 

Contoh, seperti dalam jual beli yang dilakukan masyarkat tanpa 

mengucapkan shighat ijab qabul (saya jual-saya beli). Di 

supermarket atau pusat perbelanjaan modern pembeli tinggal 
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mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung 

membayar dikasir. Apalagi uang yang digunakan sebagai alat 

pembayaran transaksi juga sudah nontunai. Dan masih banyak lagi 

kegiatan trasaksi ekonomi modern saat ini yang berbasis elektronik 

dan internet.
9
 

d. „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 telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau „urf  

itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada 

kaidah yang mengatakan: 

رِ  َاُهَااْلَمَقارُِن السَّاَُ  ُدْوَن اْلَمَتَأخِّ  اْلُعْرُف الَِّذى ََتِْمُل َلَلْيِه ْاًلَْلَساُظ ِاَّنَّ
  „Urf  yang diberlakukan padanya suatu lafaz(ketentuan 

hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan 

bukan yang datang kemudian. 

e. Tidak berlaku dalam ibadah mahd{ah.  

f. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan 

dengan jelas.
10

 

4. Macam-macam ‘Urf 

Penggolongan macam-macam „adat atau ‘urf dapat dilihat dari 

beberapa segi: 

 

                                                           
 

9
 Fitra Rizal, “Penerapan „Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” 

Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Isla, 1 (2019), 175. 
 

10
Ma‟sum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqih (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 

129. 
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a. Ditinjau dari segi sifatnya. Dari segi ini ada dua macam yaitu: 

1) ‘Urf  Qauli  

 ‘Urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, 

menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-

laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapannya sehari-

hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut 

bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam 

daging, seperti daging dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-

hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk 

didalamnya daging binatang air(ikan).
11

 

2) ‘Urf   „Amali 

‘Urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam 

masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal 

menurut syara‟ shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun 

jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara‟ 

membolehkannya. 

b. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya „urf dibagi menjadi du: 

1) ‘Urf  A<am 

‘Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, 

seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan 

                                                           
 

11
Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, 82. 
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jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang 

yang telah membantu kita dan sebagainya.  

Pengertian memberi hadiah disini dikecualikan bagi 

orang-orang yang  memang menjadi tugas kewajibannya 

memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah 

memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-

undang yang ada, seperti hubungan penguasaan atau jabatan dan 

karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas 

kewajibannya dengan rakyat yang dilayani, sebagaimana 

ditegaskan oleh Hadis Nabi Muhammad Saw: 

َِبًِب  ِخْيِه َشَسا َلًة َفَأ ْهَة ى َلُه َهِة ُّيًَّة فَهَقِبَلَاا فَهَقْة اََتى َمْن َشَسَع أِلَ 
 َلِظْيًماِمْن اََْهَااِب الرِّ َِب.)رواه ا ْحة و ا َاداود(.

 “Barangsiapa telah memberi syafaat(misalnya jasa) kepada 

saudaranya berupa satu syafaat(jasa), maka orang itu 

memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka 

perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi atau memasuki satu 

pintu yang besar dari pintu-pintu riba.”  

2) ‘Urf  Kha>s}h. 

‘Urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan 

tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa 

dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada 
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setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, 

sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.
12

 

c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya „urf dibagi menjadi dua: 

1) „Urf S}ahi>h 

‘Urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 

bertentangan dengan syara‟. Seperti mengadakan pertunangan 

sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah 

menjadi kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak bertentangan 

dengan syara’. 

Contoh, meminta pekerjaan pada orang lain, membagi 

maskawin  menjadi  dua didahulukan  dan  diakhirkan,  adat  

seorang  istri  tidak berbulan madu kecuali telah menerima 

maskawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang 

diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik 

berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan 

termasuk mahar. 

2) ‘Urf  Fasid 

‘Urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena 

bertentangan dengan syara‟. Seperti kebiasaan mengadakan 

sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang 

keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan 

ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.  

                                                           
12

Ibid.,84 
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Contoh, adat  kebiasaan  mayoritas  manusia   yang  tidak  baik  

yaitu memakan riba, perjanjian yang memaksa. 

5. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum 

Secara umum ‘urf atau adat diamalkan oleh semua ulama fiqh 

terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. 

Ulama Hanafiyah menggunakan istih{san dalam berijtihad, dan 

salah satu bentuk istih}san itu adalah istih{san al-‘urf (istih}san yang 

menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas 

qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf 

itu mentakhsis umum nash. 

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di 

kalangan alhi Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan 

mendahulukannya dari hadits ahad.
13

 

 Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan „urf dalam hal-hal tidak 

menemukan ketentuan batasanya dalam syara‟ maupun dalam 

penggunaan bahasa.  

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Sayuthi 

mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah: 

a. Kaidah Pertama 

 اْلَعاَدُةُُمَكََّمةٌ 
 Adat (‘urf) dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan 

hukum.
14

  

                                                           
 

13
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta:  Logos Wacana Ilmu,1999), 375. 
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 Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  sebuah  tradisi  baik  yang  

umum maupun yang husus itu dapat menjadi sebuah hukum syariat islam 

(hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan,   selama tidak  

atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu.  

Atau mungkin ditemukan  dalil  nas,  tapi  dalil  tersebut  terlalu  umum,  

sehingga  tidak mematahkan   sebuah   adat. 

b. Kaidah Kedua 

  اْلُعْرفِ ُّيَهْرِجُع ِفْيِه ِاىَل  ْلشَّرُْع ُمْطَلًقاَوًَلَضاََِط لَُه ِفْيِه َوًَلِِف الَلَغةِ  ُكَل َماَوَرَدَِهِ 
Setiap yang datang dengannya syara‟ secara mutlak, tidak ada 

ukurannya dalam syara‟ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah 

kepada ‘urf. 

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan(kebutuhan orang 

banyak), dalam artian orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak 

menggunakan ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai 

“syarat yang disyaratkan”. 

c. Kaidah Ketiga 

ْعُروُف ُلْر فًاَكاْلَشُرْوِط َشْر طًا
َ
 امل

 Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti sesuatu yang telah 

disyaratkan. 

 

                                                                                                                                                               
 

14
Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 

154.  
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 Sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat tertentu dijadikan 

syarat dalam akad  

 

d. Kaidah Keempat 

ُب اْلَعَمُل ِِبَا  ِاْسِتْعَماُل الَّاِس ُدجٌَّةَيَِ
 Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal 

dengannya.
15

 

 Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah banyak dilakukan 

orang-orang  (berlaku  di  masyarakat)  adalah  sebuah  bukti  bahwa  

sesuatu itu  harus  diberlakukan  juga.
16

 

e. Kaidan Kelima  

َاتُهْعَتِبُاَْلَعاَدُةِاَذاِاصََّرَدْت اَْوَغلَ  َبتْ ِاَّنَّ  
 Hanya adat yang membudaya atau mendominasi yang dapat 

dijadikan patokan. 

 Maksud  dari  kaidah  ini  adalah syarat  sebuah  adat  bisa  

dijadikan sebuah  patokan  hukum  adalah  disamping  adat  tidak  

bertentangan  dengan syariat  islam  adat  itu  haruslah  sudah  benar-

benar  telah  menyebar  dan membudaya  dalam  tradisi  sebuah  

masyarakat  atau  minimal  telah  menjadi mayoritas berlaku dalam 

masyarakat, sehingga sifat adat itu sama atau tegah-tangah  (yang dikenal  

dalam  fiqh  dengan  istilah  „urf  musytarak), artinya  tidak  dominan  

                                                           
 

15
Ahmad Sanusi Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 84 

 
16 Abbas Arfan, Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah. (Malang:UIN Maliki Press, 2011),  

197. 
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dan  juga  tidak  jarang  berlakunya  dimasyarakat, maka  adat  atau  „urf  

itu  tidak  bisa  dijadikan  patokan apabila  jika  adat  itu masih jarang 

berlaku dan belum membudaya. 

f. Kaidah Keenam  

َغيَهرُاًَلْدَكاِم َِتَهَغَُّيِاًَُلْزَمانِ ًلُّيَهََْكرُتهَ   
 Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum(berhubungan) 

dengan perubahan masa. 

 Maksud   kaidah   ini   adaah   tidak   bisa   dipungkiri   akan   

terjadi perubahan   suatu   hukum,   yang   didasarkan   pada   adat,   

sebab   adanya perubahan zaman dan tempat.  Artinya diperbolehkan 

sebuah hukum yang didasarkan pada adat, jika hukum itu sudah tidak 

lagi sesuai dengan tradisi dan adat masyarakat dalam sebuah waktu atau 

tempat.
17

 

g. Kaidah Ketujuh 

 اَْلتهَّْعِيْْيُ ِِبْلُعْرِف َكالتهَّْعِيْْيُ ِِبلَّصِ 
  Ketentuan  dengan adat(kebiasaan) itu seperti ketentuan dengan 

nas(teks). 

 Maksud  dari  kaidah  ini  adalah  sebuah  ketentuan  hukum  dalam 

adat  („urf)  itu  sama  seperti  ketentuan  hukum  atas  dasar  nas  syariah  

islam. 

 

                                                           
 

17
Ibid, 200-202.  
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h. Kaidah Kedelapan 

َاْاأَلْلَماُل ِِبلَِّيَِّةَوِلُكلِّ اْمرٍِئ َماََهَاى  ِإَّنَّ
 Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan 

sesuai dengan niatnya. 

 Maksud dari kaidah ini adalah besar kecilnya tingkat kepercayaan 

seseorang tentang suatu adat atau tradisi di pengaruhi oleh niat dari orang 

itu sendiri. 

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka 

ketentuannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.Dari 

uraian sudah jelas bahwa ‘urf atau „adat itu digunakan sebagai landasan 

dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas „adat itu 

bukanlah karena semata-mata ia bernama „adat atau ‘urf. ‘Urf atau „adat 

itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. „Adat atau ‘urf itu menjadi dalil 

karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam 

bentuk ijma‟ atau mas{hlahat. „Adat yang berlaku dikalangan umat berarti 

telah diterima sekian lama secara tidak langsung telah terjadi ijma‟ 

walupun dalam bentuk suku}ti.18
 

B. Walimah Dalam Pernikahan 

1. Pengertian Walimah 

Walimah  الاليمة  artinya, Al-jam‟u sama dengan kumpul, sebab 

antara suami dan istri berkumpul. Walimah الاليمة berasal dari kata Arab: 

 artinya jamuan pengantin, maksudnya adalah makanan yang اَْلَاَلَِ 

                                                           
 

18
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 378. 
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disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan 

sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.
19

 

 Walimah nikah atau walimatul „ursy adalah perayaan pengantin 

sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak 

sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan 

menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Jadi, pada dasarnya 

walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada 

masyarakat.  

 Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau 

sesudahnya, walimah biasanya diadakan menurut adat kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat, karena setiap adat mempunyai cara yang 

berbeda dalam melaksanakan walimah. Yang terpenting dari tujuan 

diadakannya walimah adalah pengumuman atas adanya sebuah 

pernikahan, mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman atas 

kegembiraan dan  rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua 

mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. 

2. Dasar Hukum Walimah 

 Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya 

sunnah mu‟akad.
20

 Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw dari Anas, 

ia berkata : 

 

                                                           
 

19
Ibid, 149.  

 
20

 Slamet Abidin, Fikih Munakahat 1,149 
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ََْة َأٍََ  فَهَقاَل َمارَأَُّْيُت الَِّبَّ ْحٍش لِ َر تَهْزِوُّْيُج زُّيْهَََب ََِِْت جَ ََثٍَِت َقَل ذُكِ  َلنْ 

َاا َأْو ََلَ ََِشاةٍ َصلَّى الّلُ َلَلْيِه َوَسلََّم أَ  ْوََلَ َلَلى َأَدٍة ِمْن ََِسائِِه َما َأْوََلَ َلَليهْ  
Artinya: Dari Tsabit beliau berkata Rasulullah Saw pernah mengadakan 

 walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan 

 walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya 

 dengan seekor kambing.” 

 

 Namun ada juga yang mengatakan walimah itu hukumnya wajib, 

dasarnya adalah sabda Nabi Saw kepada Abdurrahman bin Auf‟ 

 اَْوَلْ َوَلْا ََِشاةٍ 

Artinya: Adakanlah walimah sekalipun  dengan seekor kambing. (H.R. 

 Al-Bukhori). 

 Sedang walimah-walimah yang lain hukumnya mustahab dan tidak 

ditekankan seperti halnya walimah pernikahan. Bagi yang mampu, 

walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena 

Nabi  Saw menyembelih seekor kambing ketika mengadakan walimah 

untuk pernikahan beliau dengan Zainab. Namun demikian boleh saja 

diadakan walimah seada-adanya yang penting dengan sesuatu yang bisa 

dimakan. 
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3. Adab Walimah  

Adab walimah nikah sebagai berikut:
21

 

a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan 

untuk memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup 

sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan juga harus tetap 

menutup aurat. 

b. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. 

Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah atara laki-laki dan 

perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, 

mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu 

undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang 

melebihi pengantinnya. 

c. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan 

hanya orang kaya saja. 

d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, 

sehingga terhindar dari mubazir. 

e. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak 

merusak akidah umat Islam. 

f. Mendoakan kedua mempelai. 

g. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan 

mempelai wanita, begitu pula sebaliknya. 

                                                           
 

21
Abu Malik Kamal bin As Syayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3 (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007), 110.  
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h. Menghindari syirik dan khufarat.  

4. Tujuan Walimah 

 Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai 

beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut: 

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt. 

b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 

c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah. 

d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri. 

e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah. 

f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai 

telah resmi menjadi suami dan istri sehingga masyarakat tidak curiga 

terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.
22

 

 Hikmah dari mengadakan walimah ini adalah dalam rangka 

mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi 

sehingga semua pihak mengetahuinya.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

22
Ummu Azzam, Walimah Cinta (Jakarta: Qultum Media, 2012), 99.  
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BAB III 

TRADISI CELUPAN DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN ARJOSARI  

KABUPATEN PACITAN  

 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan 

Dahulu Desa Gunungsari merupakan penggabungan dari dua desa 

yaitu Desa Wangklu dan Desa Kauripan sejak tahun 1901, berdasarkan 

hasil musyawarah diberi nama Desa Gunungsari yang terdiri dari empat 

Dusun, yaitu Dusun Grunggung, Dusun Ganang, Dusun Tleken, 

sedangkan Desa Kauripan menjadi Dusun Krajan yang sekaligus menjadi 

pusat pemerintahan pada saat itu. 

Sejak tahun 1901 sampai dengan 1944 dipimpin oleh Mbah Suro 

Wijoyo, pada tahun 1945 sampai dengan 1978 dijabat oleh Bapak 

Landung Hadi Wijoyo, tahun 1978 sampai 1981 kepala desa dijabat oleh 

Bapak Soeroso Hadi dan pusat pemerintahan pindah ke Dusun 

Grunggung. Tahun 1981 sampai dengan tahun 2002 dijabat oleh Bapak 

Gatot A.H dan pusat pemerintahan pindah lagi ke Dusun Krajan. Tahun 

2002 sampai dengan tahun 2012 kepala desa dijabat oleh Bapak Sja‟roni 

S.Ag. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di jabat oleh Bapak Bakri. 

Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dijabat oleh Bapak Ali Muksan 
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dan sejak tanggal 13 Desember tahun 2018 kepala Desa Gunungsari 

dijabat oleh Bapak Andy Widyantoro sampai sekarang.
1
 

2. Keadaan Geografis Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan  

Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan 

merupakan salah satu dari tujuh belas desa di wilayah Kecamatan 

Arjosari, yang terletak 2 Km ke arah barat dari kota kecamatan, Desa 

Gunungsari mempunyai luas wilayah seluas 365,11 hektar. Adapun 

batas-batas wilayah Desa Gunungsari: 

Batas Desa 

Sebelah Utara : Desa Tremas 

Sebelah Selatan : Desa Ketepung 

Sebelah Timur : Desa Pagutan 

Sebelah Bara t : Desa Tambakrejo 

Iklim Desa Gunungsari, sebagaimana desa-desa yang ada di 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pada tanam yang ada di desa 

Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Kesenian yang 

masih ada dan masih aktif di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan adalah campursari dan juga wayang. Masyarakat Desa 

Gunungsari sangat aktif dalam hal keseniannya.
2
 

                                                           
 

1
Andy Widyantoro, Hasil Wawancara, Pacitan 1 Desember 2020. 

 
2
Fendi, https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-gunungsari.html /, 

(diakses pada tanggal 5 Januari 2021, jam 10:00). 

https://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-gunungsari.html
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3. Keadaan Penduduk Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan  

Desa Gunungsari terdiri dari empat dusun diantaranya Dusun 

Ganang, Dusun Grunggung, Dusun Krajan, dan Dusun Tleken dengan 

jumlah penduduk 2.234 jiwa atau 770 KK, dengan perincian sebagai 

berikut; jenis kelamin laki-laki sejumlah 1126, perempuan sejumlah 

1108. Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa 

Gunungsari, masyoritas beragama Islam, dan dengan rincian yaitu; Islam 

2.233 orang dan Khatolik 1 orang. Mata pencaharian penduduk di Desa 

Gunungsari  sebagian besar berada pada sektor pertanian. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pertanian peranan penting dalam  bidang 

perekonomian masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk 

dapat dijabarkan sebagai berikut; petani 526 orang, pedagang 13 orang, 

POLRI 5 orang, TNI 3 orang, PNS 28 orang, pensiunan 15 orang, pelajar 

376 orang, dan lain-lain sejumlah 456 orang.
3
 

Jumlah penduduk menurut umur di Desa Gunungsari Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan: 

Umur >65: 175 jiwa, umur 60-65: 97 jiwa. umur 55-60, : 108 jiwa, 

umur 50-55: 124 jiwa, umur 45-50: 124 jiwa, umur 40-45: 123 jiwa, 

umur 35-40: 133 jiwa, umur 30-35: 186 jiwa, umur 25-30: 137 jiwa, 

umur 20-25: 219 jiwa, umur 15-20: 212 jiwa, umur 10-15: 163 jiwa, 

umur 5-10: 128 jiwa. umur <5: 123 jiwa. 

                                                           
 

3
Desa Gunungsari, “Web Site Resmi Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan,” dalam www.gunungsari.opendesa.id/, (diakses pada tanggal 2 Januari 2021, jam 19.30). 

http://www.gunungsari.opendesa.id/
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4. Tingkat Pendidikan Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan  

 Lulusan S2: 1 orang, lulusan S1: 63 orang, lulusan D3: 9 orang, 

lulusan D1/ D2: 10 orang, lulusan SLTA: 551 orang, lulusan SLTP: 384 

orang, tamat SD: 660 orang, belum tamat SD: 169 orang, belum sekolah: 

387 orang
4
  

B. Pelaksanaan Tradisi Celupan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan 

Dari hasil wawancara di lapangan beberapa keterangan dari warga Desa 

Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan mengenai pelaksanaan 

tradisi celupan di Desa Gunungsari sebagai berikut: 

Pertama, Bapak Andy Widyantoro selaku kepala Desa Gunungsari 

mengemukakan pelaksanaan tradisi celupan sebagai berikut: 

“Tradisi celupan dilaksanakan pada saat setelah selesainya resepsi 

pernikahan dimana kedua mempelai tersebut diarak ke sungai. 

Pengantin laki-laki didampingi oleh pengiring laki-laki begitu juga 

dengan pengantin perempuan didampingi oleh pengiring perempuan, 

sesampai di sungai pengantin tersebut diwajibkan membasuh kedua 

tangan dan kedua kakinya ke sungai Grindulu secara bergantian dengan 

didampingi sesepuh setempat.” 
5
 

 

 Tidak berbeda jauh dengan Bapak Andy Widyantoro, Ibu Nanda selaku 

warga setempat Desa Gunungsari yang telah melakukan tradisi celupan juga 

memberikan pendapatnya terkait pelaksanaan tradisi celupan sebagai berikut: 

“Pelaksanaan tradisi celupan  dilaksanakan pada saat setelah resepsi 

pernikahan selesai, kedua penganti diarak oleh warga setempat untuk 

menuju sungai, pada saat perjalanan menuju sungai kedua pengantin 

                                                           
 

4
Ibid  

 
5
Andy Widyantoro, Hasil Wawancara, Pacitan, 14 Januari 2021. 
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tersebut diwajibka menyapa warga yang ditemui. Sesampainya di 

sungai pengantin tersebut memberikan salam kepada leluhur yang ada 

di sungai, selanjutnya kedua pengantin membasuh kedua tangan dan 

kedua kakinya secara bergantian, pada prosesi membasuh atau 

mencelupkan kaki tersebut juga didampingi oleh sesepuh desa 

setempat.”
6
 

 

 Setelah mewawancarai beberapa warga Desa Gunungsari Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan terkait dengan pelaksanaan tradisi celupan di 

Desa Gunungsari, peneliti juga mewawancarai Bapak Tukino sesepuh Desa 

Gunungsari, beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan tradisi 

celupan sebagai berikut: 

“Sejarah tradisi celupan ini muncul dalam masyarakat pada zaman 

lampau. Pada saat itu terdapat sepasang pengantin yang akan 

melaksanakan pernikahannya. Sebelum pelaksanaan pernikahan 

tersebut calon pengantin pergi ke sungai, sesampai di sungai calon 

pengantin terpeleset jatuh ke sungai, tenggelam dan hingga meninggal 

dunia. Setelah meninggal calon pengantin tersebut arwahnya masih 

berada di sungai tersebut dan bergentayangan terus menerus sampai 

akhirnya arwah tersebut meminta satu permintaan apabila ada orang 

yang akan menikah dan mengadakan resepsi pernikahan harus dibawa 

ke sungai guna arwah tersebut ingin melihat pengantin baru. 

Pelaksanaan tradisi celupan dilakukan dengan cara pengarakkan ke 

sungai antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diikuti oleh  

warga setempat bahkan juga tamu undangan yang berkenaan ikut 

menyaksikan prosesi celupan. Pada saat perjalanan menuju sungai 

kedua pengantin tersebut diwajibkan menyapa semua warga yang di 

temui. Sesampai di sungai sesepuh setempat memberikan salam(uluk 

salam) kepada penunggu sungai tersebut dan juga memberikan daun 

suruh beserta tembakau yang biasa disebut warga sekitar dengan gantal 

kinang dan diletakan di tepi sungai tersebut. Kedua pengantin tersebut 

selanjutnya dipersilahkan mencelupkan dan membasuh kedua tangan 

dan kakinya secara bergantian. Ritual ini didampingi oleh sesepuh 

tersebut.”
7
 

 

 Peneliti juga melakukan observasi secara langsung mengenai praktek 

tradisi celupan di kediaman Bapak Budi salah satu warga Desa Gunungsari 

                                                           
 

6
Nanda, Hasil Wawancara, Pacitan, 17 Januari 2021 . 

 
7
Tukino, Hasil Wawancara, Pacitan, 1 Desember 2020. 
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yang mengadakan pernikahan putrinya. Dalam pernikahan tersebut tradisi 

celupan dilakukan dengan diawali dari ritual doa-doa yang dipimpin oleh 

sesepuh setempat, selanjutnya acara resepsi dan untuk yang prosesi celupan 

dilakukan pada saat selesainya acara resepsi pernikahan tersebut. Setelah 

selesainya resepsi pernikahan kedua pengantin diarak ke sungai dengan masih 

menggunakan gaun pengantin, pada saat prosesi arak-arakan pengantin laki-

laki didampingi oleh pengiring laki-laki begitu juga sebaliknya dengan 

pengantin perempuan. Pada saat prosesi celupan ini tidak lupa dipimpin oleh 

sesepuh desa. Prosesi arakan tersebut kedua pengantin diwajibkan untuk 

menyapa semua warga yang ditemui guna menghormati warga setempat. 

Sesampai di sungai sesepuh desa memberikan salam(uluk salam) dan 

menaruh daun suruh dan tembakau atau biasa disebut warga sekitar dengan 

gantal kinang sebagai syarat pelaksanaan celupan di tepi sungai, selanjutnya 

kedua pengantin dipersilahkan mencelupkan dan membasuh kedua tangan 

dan kakinya secara bergantian. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung di 

lapangan diketahui bahwa pelaksanaan tradisi celupan dilakukan pada saat 

awal pembukaan resepsi pernikahan dan setelah resepsi pernikahan yang di 

awali dengan ritual sebagai berikut: 

1. Ritual tradisi celupan diawali dengan pembacaan doa yang dilakukan 

oleh sesepuh desa, adapun pembacaan doa tersebut dibaca secara privasi 

oleh Bapak Tukino selaku sesepuh desa setempat. Adapun tujuan dari 

pemberian doa tersebut untuk memberikan  keselamatan dalam berumah 
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tangga. Sesepuh desa saat memberikan doa kepada kedua mempelai 

tersebut seraya berhadapan secara langsung dengan kedua pengantin 

dalam posisi duduk sambil memegang tangan dari kedua pengantin 

tersebut. Prosesi selanjutnya ialah, sesepuh desa mencelupkan kedua 

tangan pengantin ke nampan yang sudah dilengkapi dengan taburan 

bunga dan juga air  dari kendi. Air bekas celupan dari tangan kedua 

pengantin nantinya dibuang ke sungai sebagai salah satu bentuk awal 

ritual dari prosesi tradisi celupan, dan berlanjut ke acara resepsi. 

2. Prosesi selanjutnya setelah acara resepsi selesai sesepuh desa segera 

mengarak kedua pengantin tersebut menuju ke sungai. Diawali dengan 

formasi kedua pengantin tersebut berada di baris awal dan untuk barisan 

kedua diisi oleh Bapak Tukino selaku sesepuh desa dan selanjutnya 

untuk barisan ketiga diisi oleh  pengiring laki-laki dan pengiring 

perempuan dari kedua mempelai. Kemudian rombongan tersebut diarak 

ke sungai. Prosesi arakan dilakukan dari tempat resepsi pernikahan 

sampai menuju ke sungai, di sepanjang jalan menuju sungai kedua 

pengantin tersebut wajib menyapa semua warga yang ditemui dengan 

cara membungkukkan kepala dan badan diiringi dengan senyum, hal ini 

dimaksudkan untuk menghormati warga setempat 

3. Sesampai di sungai Bapak Tukino selaku sesepuh desa setempat 

memberikan salam kepada penunggu sungai atau biasa disebut warga 

setempat dengan uluk salam, adapun uluk salam  tersebut seperti salam 

pada umumnya yaitu  “assalamualaikum wr.wb”, dengan menaruh daun 
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sirih dan tembakau sebagai syarat pelaksanaan tradisi celupan yang sudah 

disiapkan atau juga disebut dengan gantal kinang. Gantal kinang tersebut 

diletakkan di tepi sungai guna dipersembahkan untuk penunggu sungai 

Grindulu tersebut. Selanjutnya sesepuh desa mempersilahkan kedua 

pengantin tersebut mencelupkan dan membasuh kedua tangan dan kaki 

secara bergantian. Prosesi ini dengan arahan sesepuh desa. 

C. Tujuan Upacara Tradisi Celupan di Desa Gunungsari Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan 

Tradisi celupan masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dimana tradisi celupan merupakan 

suatu tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun pada resepsi 

pernikahan.  

Pertama, Bapak Andy Widyantoro selaku Kepala Desa Gunungsari 

mengemukakan pendapatnya mengenai tradisi celupan sebagai berikut: 

“Tradisi celupan merupakan suatu tradisi yang berasal dari leluhur kita 

yang masih melekat di Desa Gunungsari sampai sekarang. Tradisi 

celupan adalah tradisi yang dilakukan pada saat mengadakan resepsi 

pernikahan. Prosesi tradisi celupan kedua pengantin di bawa ke sungai 

untuk mencelupkan kaki dan tangan secara bergantian. Makna dari 

tradisi ini untuk membersihkan diri dan juga memperkenalkan warga 

baru kepada yang mbau rekso sungai tersebut.” 

 

Bapak Andy Widyantoro juga menambahkan pendapatnya tentang 

tujuan upacara tradisi celupan: 

“Setahu saya tujuan upacara tradisi celupan dalam resepsi pernikahan 

ini adalah untuk kebaikan kedua mempelai dan keluarga kedepannya. 

Selama saya berumah tangga di desa ini hampir semua masyarakat 

melakukan ritual tradisi celupan ini sewaktu mengadakan resepsi 

pernikahan putra-putrinya. Menurut mayoritas masyarakat setempat 

apabila tradisi celupan ini tidak dilaksanakan maka dalam acara 



52 
 

 

pernikahan tersebut akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, 

baik menimpa dari pihak keluarga pengantin maupun warga setempat 

dan juga tamu udangan yang hadir pada saat resepsi pernikahan, seperti 

makanan untuk tamu undangan basi dan lain-lain. Intinya tujuan 

upacara ini agar semua proses resepsi pernikahan berjalan lancar.“
8
 

 

Kedua, Ibu Nurul warga Desa Gunungsari yang telah melakukan tradisi 

celupan juga memberikan pendapatnya mengenai tradisi celupan: 

 “Menurut saya tradisi celupan ini harus dilaksanakan sesuai arahan dari 

sesepuh, agar tujuan upacara tradisi celupan yang diinginkan dapat 

tercapai. Sebenarnya tujuan dari upacara tradisi celupan itu sendri untuk 

keharmonisan keluarga pengantin dan acara resepsi berjalan dengan 

lancar.Saya percaya dengan adanya hal-hal buruk yang menimpa warga 

jika tradisi celupan ini tidak dilaksanakan. Ada salah satu warga yang 

tidak melakukan tradisi celupan ini dan ternyata hal-hal yang tidak 

diinginkan pun terjadi semisal pada saat resepsi orang tua dari 

pengantin perempuan pingsan, salah satu tamu udangan histeris dan 

juga ada makanan yang dihidangkan untuk tamu undangan basi seketika 

sehingga tidak bisa dihidangkan untuk tamu. Tetapi jika masyarakat 

setempat melakukan ritual tradisi celupan ini maka dipercaya tidak akan 

terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan juga pengantin baru dalam 

berumah tangga menjadi keluarga yang harmonis ”
9
 

 

Ketiga, Ibu Nanda warga Desa Gunungsari yang  telah melakukan 

tradisi celupan memberikan argumennya mengenai tradisi celupan sebagai 

berikut: 

“Celupan merupakan tradisi yang sudah melekat dari leluhur, tradisi 

celupan itu sendiri diartikan sebagai pengenalan orang baru kepada 

leluhurnya dengan cara dibawa ke sungai. Tradisi celupan ini dipercaya 

oleh masyarakat sekitar supaya menjadikan harmonis dalam berumah 

tangga. Itu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan tradisi celupan disini. 

Saya juga percaya dengan adanya gangguan-gangguan atau musibah 

yang menimpa keluarga yang tidak melakukan tradisi celupan ini.”
10

 

 

Keempat, Bapak Amantoto selaku kepala Dusun Grunggung juga 

memberikan tambahan terkait tujuan upacara tradisi celupan sebagai berikut: 

                                                           
 

8
Andy Widyantoro, Hasil Wawancara, Pacitan, 14 Januari 2021. 

 
9
Nurul, Hasil Wawancara, Pacitan, 14 Januari 2021. 

 
10

Nanda, Hasil Wawancara, Pacitan, 17 Januari 2021. 
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“Saya pendatang di desa ini, tetapi saya juga percaya bahwa tujuan 

pelaksanaan upacara tradisi celupan baik untuk pengantin dan 

keluarganya, karena saya juga melihat langsung jika tidak melakukan 

tradisi ini maka dalam resepsi pernikahan akan ada hal-hal yang tidak 

diinginkan ya seperti makanan basi dan lain-lain. Pada saat saya 

menikah dan istri saya asli warga Desa Gunungsari saya juga 

melakukan prosesi dalam tradisi celupan, berhubung saya warga baru 

dan tradisi ini sudah sangat lama dijalankan oleh warga Desa 

Gunungsari dengan arahan sesepuh maka saya mengikuti adat Desa 

Gunungsari ini.”
11

 

 

Kelima,Wisnu selaku pemuda Desa Gunungsari juga menyampaikan 

argumennya terkait tujuan upacara tradisi celupan sebagai berikut: 

“Awalnya saya tidak percaya dengan tujuan upacara tradisi celupan 

seperti ini yang katanya untuk kebaikan rumah tangga pengantin. Tetapi 

setelah saya melihat adanya gangguan pada saat resepsi pernikahan 

yang tidak melaksanakan upacara tradisi celupan, saya menjadi percaya 

bahwa tujuan upacara pelaksanaan tradisi celupan untuk mencegah hal 

buruk yang terjadi pada saat resepsi pernikahan.”
12

 

 

Keenam, Bapak Tukino selaku tokoh adat desa setempat juga 

menyampaikan pendapatnya terkait tradisi celupan: 

“Menurut saya tradisi celupan ini harus dilestarikan sampai kapanpun, 

tradisi celupan ini sangat di percayai warga setempat. Dengan 

menjalankan ritual tradisi celupan pada saat resepsi pernikahan 

dianggap menghilangkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan, juga 

dipercaya menjadikan pengantin dalam berumah tangga menjadi 

harmonis. Akan tetapi apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan 

terjadi hal-hal yang menimpa pada keluarga pengantin, bahkan warga 

sekitar. Sebenarnya hal inilah yang menjadi tujuan upacara tradisi 

celupan ini harus dilaksanakan agar tercipta keluarga yang harmonis 

dan warga sekitar juga terhindar dari hal buruk yang akan menimpa 

mereka. Selain itu dalam proses pelaksanaan upacara tradisi celupan 

ada prosesi arakan ke sungai yang bertujuan untuk mengenalkan 

pengantin kepada warga dan memberitahukan kepada warga sekitar 

bahwa kedua mempelai sudah sah menyandang status suami istri.” 

 

                                                           
 11

Amantoto, Hasil Wawancara,Pacitan, 1 Desember 2020. 
 

12
Wisnu, Hasil Wawancara,  Pacitan, 18 Februari 2021. 
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  Menurut Bapak Tukino juga meberikan salah satu contoh warganya 

yang tidak melakukan ritual tradisi tersebut diantaranya pada saat resepsi 

pernikahan di kediaman Ibu Fatma(nama samaran). Ibu Fatma merupakan 

salah seorang warga setempat yang menganut Muhammadiyah dan tidak 

percaya akan tradisi celupan. Pada saat resepsi pernikahan putrinya, tidak 

dilaksanakan upacara tradisi celupan, akibatnya salah satu keluarga dari 

mempelai mendadak pingsan,  ada  salah satu tamu undangan yang menangis 

histeris sampai sulit untuk menenangkannya, dan juga pada saat resepsi 

pernikahan di kediaman Ibu Fatma makanan hidangan untuk jamuan tamu 

undangan seketika basi semua hingga tidak bisa dihidangkan untuk tamu. 

Menurut bapak Tukino hal yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan upacara 

pelaksanaan tradisi celupan, sehingga beliau menganggap bahwa tradisi 

celupan tersebut perlu dilaksanakan dalam resepsi untuk menghindari hal 

buruk yang terjadi.
13

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, menyatakan 

bahwa semua informan sependapat tentang tujuan pelaksanaan upacara tradisi 

celupan sebagai pencegah hal buruk yang terjadi selama resepsi pernikahan 

dan untuk keharmonisan rumah tangga pengantin. Mereka juga mempercayai 

bahwa tradisi celupan itu turun temurun dan sangat perlu dilestarikan, mereka 

juga mempercayai apabila upacara tradisi celupan tidak dilaksanakan maka 

akan menimbulkan beberapa gangguan atau hal buruk yang terjadi, sehingga  

tujuan baik dari tradisi celupan tidak akan tercapai. 

                                                           
 

13
Tukino, Hasil Wawancara, Pacitan, 1 Desember 2020. 
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BAB IV 

ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI CELUPAN DI DESA GUNUNGSARI 

KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN  

 

A. Analisis Tinjauan ‘Urf  terhadap Pelaksanaan Tradisi Celupan dalam 

Tradisi Pernikahan. 

Masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan 

termasuk masyarakat yang berpegang teguh pada adat istiadat atau tradisi. 

Adat istiadat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi 

yang tetap dipelihara hingga sekarang. Adat istiadat atau tradisi ini juga 

dipegang teguh oleh masyarakat Desa Gunungsari, sehingga seakan-akan 

tradisi ini sudah menjadi suatu keharusan yang dilakukan masyarakat. Salah 

satu tradisi yang berada di Desa Gunungsari yaitu tradisi celupan. Tradisi 

celupan ini merupakan tradisi yang dilakukan pada waktu resepsi pernikahan. 

 Pelaksanaan tradisi celupan diawali dengan pembacaan doa-doa yang 

dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh desa setempat. Jenis dari bacaan doa 

tersebut tidak bisa dikonfirmasi karena sumber yang diwawancara tidak 

berkenaan untuk menjawab seputar doa tersebut, tetapi sesepuh desa hanya 

menyebutkan doa tersebut bertujuan untuk  keselamatan, kebahagiaan dan 

keberkahan kedua pengantin dalam berumah tangga. Pada proses pembacaan 

doa-doa, sesepuh duduk dan berhadapan langsung dengan pengantin dan 

memegang kedua tangan pengantin, selanjutnya mencelupkan tangan kedua 

pengantin ke nampan yang telah berisi air dan bunga bunga. Air dari bekas 
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celupan tangan pengantin selanjutnya dibuang ke sungai sebagai salah satu 

bentuk awal ritual dari prosesi tradisi celupan dan berlanjut ke acara resepsi. 

Prosesi kedua setelah acara resepsi selesai sesepuh desa segera mengarak 

kedua pengantin tersebut menuju sungai dengan masih menggunakan gaun 

pengantin. Selanjutnya pada proses arakan menuju sungai pengantin 

diwajibkan menyapa semua warga yang ditemui di sepanjang perjalanan 

dengan tujuan untuk menghormati warga setempat. Prosesi selanjutnya 

sesampainya di sungai sesepuh desa memberikan salam kepada penunggu 

sungai dan juga dengan menaruh daun suruh beserta tembakau atau yang 

biasa disebut warga setempat gantal kinang sebagai syarat prosesi celupan 

dan juga sebagai sesajen yang ditujukan untuk penunggu sungai Grindulu 

tersebut. Setelah sesepuh menaruh gantal kinang tersebut selanjutnya kedua 

pengantin dipersilahkan untuk melaksanakan prosesi celupan, kedua 

pengantin mencelupkan kedua tangan dan kaki secara bergantian. 

Pelaksanaan tradisi celupan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan jika ditinjau dengan „urf, dapat dilihat dari beberapa segi 

tinjauan „urf dan juga syarat-syarat „urf itu sendiri. 

Pertama, pada prosesi awal yaitu pembacaan doa-doa oleh sesepuh 

prosesi ini sesuai dengan hukum Islam karena pembacaan doa-doa tersebut 

bertujuan untuk mendoakan keselamatan dan kesejahteraan dalam berumah 

tangga. Hal ini telah memenuhi syarat „urf  yaitu  tidak bertentangan dengan 

syara‟, tidak menyebabkan mafsadah dan tidak bertentangan dengan sesuatu 

perkara yang telah diungkapkan dengan jelas. 
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Kedua, pada prosesi arak-arakan saat pengantin menyapa semua warga 

dengan cara membungkukkan kepala dan badan diiringi dengan senyum 

merupakan suatu adat yang telah berlaku umum khususnya di dalam adat 

jawa, sehingga hal ini tidak perlu dipungkiri masyarakat lagi bahwa proses 

menyapa adat jawa tersebut tidak bertentangan dengan „urf karena tujuannya 

dimaksudkan untuk menghormati seseorang. Hal ini juga sesuai dengan 

syarat-syarat „urf bisa diterima yaitu telah berlaku umum dikalangan orang-

orang yang berada di lingkungan, tidak menyebabkan mafsadah, tidak berlaku 

ibadah mahdah dan tidak bertentangan dengan syara‟. Jika dilihat dari segi 

sifatnya maka prosesi ini termasuk kedalam „urf  „amali, dikarenakan adat 

meyapa kepada orang merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan tidak 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara‟ membolehkannya. 

Ketiga, pada prosesi selanjutnya ketika sesampainya di sungai sesepuh 

mengucapkan salam dan menaruh daun suruh beserta tembakau atau sesajen 

sebagai syarat pelaksanaan tradisi celupan. Dalam hal ini mengucap salam 

dianggap suatu hal yang lumrah ketika kita memasuki suatu tempat, namun 

dalam adanya sesajen yang di tujukan untuk persembahan penunggu sungai 

Grindulu dalam prosesi ini merupakan salah satu „urf yang tidak bisa diterima 

karena bertentangan dengan syara‟. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 

„urf, sesajen yang di buang ke sungai untuk dipersembahkan penunggu sungai 

Grindulu termasuk kedalam „urf fasid karena hal ini dipandang berlawanan 

dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh agama Islam dan tidak dapat 

diterima sebagai „urf.  



58 
 

 

Pelaksanaan dari tradisi celupan jika ditinjau dari ruang lingkupnya 

termasuk kedalam „urf khash yaitu „urf yang berlaku pada tempat, masa atau 

keadaan tertentu saja. Dalam hal ini dikarenakan tradisi celupan hanya 

dilaksanakan ketika adanya resepsi pernikahan dan hanya berlaku pada Desa 

Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.  

Berdasarkan keterangan di atas kita ketahui bahwa para ulama ushul 

fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang 

berbunyi: 

َماَلَْ ُُيَالِِّف الَّصَّ  اَْلَعاَدُةُُمَكََّمةُ   
Artinya: Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak 

bertentanga dengan nash. 

Kaidah fiqh  ini telah dijelaskan selama kebiasaan yang berlaku di 

masyarakat tidak menyalahi hukum Allah, maka dapat dijadikan patokan 

hukum. Pada hasil lapangan menyebutkan bahwa pelaksanaan tradisi celupan 

menggunakan sesajen untuk dipersembahkan kepada penunggu sungai yang 

masyarakat desa Gunungsari meyakini akan mendatangkan kekuatan dari 

makhluk gaib dan memberikan keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan 

dalam berumah tangga. Sehingga dengan penggunaan sesajen dalam 

pelaksanaan tradisi celupan ini mereka berharap akan terhindar dari hal 

buruk, dalam Islam sendiri hal yang demikian tidak dibenarkan dan tidak 

diperbolehkan juga akan mendatangkan dosa besar.  

 

 



59 
 

 

Allah berfirman dalam surat An-Nisa‟ ayat 48: 

َرتَى ِانَّ اللََّ ًلُّيَهْغِسرُاَْن َُّيْشَرَك َِِه َوُّيَهْغِسُر َماُدْوَن َذِلَك ِلَمْن ُّيََّشآُء، َوَمْن َُّيْشرِْك ِِبللَِّ فَهَقِةافْ 
 ِاْْثًاَلِظْيًما

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia 

telah berbuat dosa yang besar. 

Dari penjelasan surat An-Nisa‟ ayat 48, dapat disimpulkan bahwa pada 

pelaksanaan tradisi celupan dalam pernikahan yang ada di Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabutapen Pacitan termasuk kedalam kategori „urf fa>sid, 

karena mengandung unsur syirik juga bertentangan dengan syara‟. 

Masyarakat Desa Gunungsari meyakini adanya kekuatan selain Allah  yaitu 

kekuatan dari penunggu sungai tersebut, masyarakat juga meyakini penunggu 

sungai Grindulu yang memberikan hal-hal baik kepada warga melalui 

penggunaan sesajen pada prosesi pelaksanaan ritual celupan dalam 

pernikahan. Kebiasaan masyarakat seperti ini sudah dilaksanakan oleh warga 

setempat. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi 

celupan yang ada di Desa Gunungsari termasuk kedalam kategori „ urf fasid, 

karena pada pelaksanaan celupan menggunakan sesajen sebagai syarat 

pelaksanaan dan dipersembahkan untuk penunggu sungai atau makhluk gaib 

tersebut. Tujuan sesajen tersebut mengandung unsur syirik dan bertentangan 

dengan nash. Masyarakat meyakini bahwa setelah melakukan ritual celupan 
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dan juga memakai sesajen yang di tujukan ke penunggu sungai maka tidak 

akan terjadi hal-hal buruk yang menimpa warga, sebaliknya apabila ritual 

celupan tersebut tidak dilakukan maka diyakini hal-hal buruk akan terjadi 

pada saat resepsi pernikahan. 

B. Analisis Tinjauan ‘Urf  terhadap Tujuan Upacara Tradisi Celupan 

dalam Pernikahan. 

Tujuan utama upacara tradisi celupan  untuk menghilangkan hal-hal  

buruk yang terjadi kepada keluarga pengantin dan juga tamu undangan pada 

saat resepsi pernikahan. Selain itu tradisi celupan juga bertujuan untuk 

kebaikan rumah tangga pengantin seperti keharmonisan dan kelanggengan 

keluarga. Dari hasil wawancara  dengan sesepuh beliau menyebutkan bahwa 

ada salah satu proses upacara tradisi celupan yaitu arakan yang bertujuan 

untuk mengenalkan pengantin kepada warga dan memberitahukan kepada 

warga sekitar bahwa kedua mempelai sudah sah menyandang status suami 

istri.  

Tujuan upacara tradisi celupan itu jika ditinjau dari konsep walimah 

dalam pernikahan tujuan upacara tradisi celupan telah sesuai, yaitu bertujuan 

untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa telah terjadi pernikahan 

antara kedua mempelai. Jika dilihat dari waktu pelaksanaan upacara tradisi 

celupan dengan diadakannya walimah dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut 

masuk dalam bagian walimah yang diadakan dalam pernikahan. Walimah 

diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, bisa juga 

diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 
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Dalam hal ini tradisi celupan dilakukan ketika prosesi resepsi 

pernikahan(setelah akad) sesuai dengan adat yang berlaku, karena mereka 

menganggap bahwa walimah tidak lengkap jika tidak melaksanakan upacara 

tradisi celupan. Hal ini berhubungan dengan tujuan upacara tradisi celupan 

yang menginginkan agar acara resepsi pernikahan berjalan lancar tanpa ada 

hal buruk yang  mengganggu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prosesi pelaksanaan tradisi celupan yang ada di Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tidak sepenuhnya sesuai dengan 

hukum Islam, karena pada salah satu prosesi pelaksanaan tradisi celupan 

menggunakan sesajen sebagai syarat pelaksanaan dan dipersembahkan 

untuk penunggu sungai atau mahluk gaib. Oleh karena itu  pelaksanaan 

tradisi celupan termasuk dalam kategori „urf  fasid, yaitu „urf  yang tidak 

baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara‟. 

Pelaksanaan tradisi celupan jika ditinjau dari ruang lingkupnya termasuk 

kedalam „urf khas, yaitu „urf yang berlaku pada tempat, masa atau 

keadaan tertetu saja. Dalam hal ini tradisi celupan hanya dilaksanakan 

ketika adanya resepsi pernikahan dan hanya berlaku di Desa Gunungsari 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

2. Tujuan upacara tradisi celupan sesuai dengan konsep walimah dalam 

pernikahan yaitu bertujuan untuk mengumumkan adanya pernikahan 

yang terjadi antara kedua mempelai, dan upacara tradisi celupan 

dilaksanakan pada saat resepsi(setelah akad).  
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B. Saran-saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan „Urf  terhadap Tradisi 

Celupan dalam Walimah Pernikahan di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan” peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang 

terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain: 

1. Jika tradisi celupan yang ada di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan sebagai warisan leluhur dari zaman lampau, perlu 

dipilah ulang terkait pelaksanaan ritual tradisi celupan tersebut. Pada 

prosesi ritual celupan harus dipilah lagi antara yang benar dan yang salah 

sehingga yang benar bisa dijalankan sebagai usaha menghasilkan 

kebaikan dan yang salah ditinggalkan seperti percaya dengan hal-hal 

yang disebabkan oleh mahluk ghaib, sebaiknya ditinggalkan karena tidak 

sesuai dengan hukum Islam dan menjurus ke hal hal musrik.  

2. Tradisi celupan yang ada di Desa Gunungsari Kecamtan Arjosari 

Kabupaten Pacitan sebaiknya berpedoman kepada syariat Islam yang ada 

untuk kemaslahatan bersama bukan untuk mempercayai dengan adanya 

hal ghaib. Masyarakat setempat harus meyakini segala sesuatu datangnya 

hanya dari Allah Swt. Manusia hanya bisa berusaha dan juga berdoa 

kepada Allah Swt untuk menghindari hal buruk, selebihkan dipasrahkan 

kepada Allah Swt. 
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