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ABSTRAK 

Ylandira, Nurul, 2021. Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Proteksi Diri Pada Nikah Siji Jejer 

Telu Di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifulloh, M.Ag. 

Kata Kunci/Keywod:  Adat Proteksi Diri Pada  Nikah Siji Jejer Telu, Tinjauan 'Urf. 

 Dalam melakukan pernikahan harus terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku menurut 

hukum Islam untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Di  Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat adat larangan perkawinan siji jejer telu 

yang mana oleh masyarakat sudah menjadi tradisi turun temurun yang tidak boleh di langgar, 

karena masyarakat berasumsi bagi siapa saja yang melanggar maka akan mendapatkan 

malapetaka dan di sisi lain terdapat pula yang melanggarnya karena mereka beranggapan itu 

sebagai mitos saja. Dari permasalahan ini peneliti menyimpulkan dua rumusan masalah : (1). 

Bagaimana Tinjauan 'Urf terhadap dasar larangan perkawinan siji jejet telu di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ? (2). Bagaimana Tinjauan 'Urf terhadap pola 

penyelesaian perkawinan siji jejer telu di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun ?Penelitian ini mengunakan jenis penelitian lapangan dengan  pendekatan kualitatif 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan merupakan pendekatan kualitatif.Adapun 

tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara. Data di analisis dengan cara 

mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data dan penarikan kesimpulannya. 

Berdasarkan hasil penelitian : 

(1). Menurut tinjauan „urf proteksi diri pada nikah siji jejer telu tidak bisa dijadikan sandaran 

hukum. Karena tidak sesuai dengan syarat „urf yang bisa diterima oleh hukum Islam. Dan 

larangan nikah siji jejer telu termasuk dalam „urf fasid karena bertentangan dengan dalil-dalil 

syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟ sehingga larangan nikah siji jejer telu 

tidak bisa dijadikan hujjah. 

(2). Menurut tinjauan „urf   pola penyelesaian  nikah siji jejer telu tidak bisa ditinjau oleh „urf 

sholih maupun „urf fasid karna semuanya tidak sejalan dengan syariat Islam tetapi juga tidak 

bisa dikatakan bertentangan dengan syariat Islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
1
 

Allah SWT. Berfirman dalam Surat An-Nisa:1 yang berbunyi sebagai berikut: 

                          

                                  

    
Artinya: ”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; 

dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”
2
 

Dalam realitas sebagian komunitas masyarakat indonesia, penentuan kriteria 

calon pasangan tidak hanya ditentukan pada doktrin Agama, tetapi juga didasarkan 

pada petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tetapi diyakini 

keberadaannya ini dikenal dengan sebutan mitos. Dan kebanyakan masyarakat masih 

percaya akan mitos tersebut. 

Ada fenomena yang menarik yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun yang perlu dikaji, di mana masyarakat desa ini 

melarang perkawinan Siji Jejer Telu. Siji Jejer Telu diambil dari bahasa jawa yang 

artinnya, Siji : anak pertama, Jejer Telu: berbaris tiga. Jadi kurang lebih 

                                                             
1 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9. 
2Departemen Agama RI, Terjemahan  Al-Qur’a, 4:1 
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penjelasannya, jika kamu anak pertama, ayahmu atau ibumu anak pertama, maka 

kamu tidak boleh menikah dengan anak pertama. Menurut orang tua pernikahan 

semacam ini disarankan untuk dihindari. Apabila pernikahan tetap dilangsungkan, 

sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan 

malapetaka. 

Ada tiga kasus terkait pernikahan siji jejer telu, salah satunya adalah 

pernikahan pasangan saudara Sumarno dan Ika Kumalasari yang berakibat pada 

kematian orangtua, saudara dan juga pelaku sendiri. Dimana saudara Sumarno dan Ika 

Kumalasari adalah anak pertama, sedangkan bapak dari saudari Ika Kumalasari juga 

anak pertama. Menurut kepercayaan jawa, jika semua dilanggar maka akan 

menimbulkan malapetaka tetapi dari pihak keluarga Ika Kumalasari dan Keluarga 

Sumarno tidak terlalu mempercayai tradisi itu. Dalam pernikahan ini selang satu tahun 

saudara dari Ika Kumalasari meninggal dunia karena kecelakaan. Dan selang 2 tahun 

pernikahan berlalu larangan pernikahan ini benar-benar menunjukan pamalinnya ayah 

dari saudara Sumarno meninggal dunia. Dan tak lama kemudian saudara Sumarno 

meninggal dunia.  Dari 3 orang yang meninggal dunia ini masyarakat menganggap 

sebagai malapetaka yang terjadi akibat pelanggaran pernikahan siji jejer telu.
3
 

Sanksi sosial terhadap pelaku pelanggaran nikah siji jejer telu adalah adanya 

cemooh dari masyarakat setempat. Dan oleh masyarakat diasingkan tidak dianggap 

sebagai masyarakat setempat. 

 „Urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian 

                                                             
3Sutekno, Hasil Wawancara Awal, 19 April 2021 Di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun) 
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ulama ushul fiqih, „urf disebut adat (adat kebiasaan).
4
 Pemaparan dari penjelasan „Urf 

ini sebagai pemicu munculnya pernyataan yang mendasar yaitu apakah larangan 

pernikahan siji jejer telu yang berkembang di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan dalil dalam 

penetapan hukum, sehingga dengan demikian terlihat bagaimana pola penyelesaian 

terhadap adat larangan nikah siji jejer telu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana tinjauan „Urf terhadap dasar proteksi diri pada nikah Siji Jejer Telu Di 

Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

2) Bagaimana tinjauan „Urf terhadap pola penyelesaian nikah Siji Jejer Telu Di Desa 

Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang diungkapkan oleh peneliti di rumusan masalah 

tentang permasalahan adat larangan nikah Siji Jejer Telu Di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk menjelaskan dasar proteksi diri pada nikah Siji Jejer Telu Di Desa 

Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

2) Untuk mengetahui pola penyelesaian nikah Siji Jejer Telu Di Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

                                                             
4
Mu‟in Umar, Ushul Fiqih 1, ( Jakarta:Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

Departemen Agama,1986)., 150. 
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Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, 

adapun manfaat secara teorits maupun manfaat secara praktis dari penelitian ini 

adalah: 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di 

bidang hukum terutama tentang tradisi perkawinan di Indonesia, terkhusus di Desa 

Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Serta dapat memberikan 

kontribusi kajian keilmuan terutama di bidang keluarga. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata dan 

dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam memecahkan persoalan tradisi 

perkawinan, dalam hal ini larangan perkawinan Siji Jejer Telu di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan sebagai sarana bagi masyarakat 

untuk memilah tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat agar tidak terlepas dari 

syariat Islam, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu 

tema dengan penelitian ini. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan penyelesaian melalui 

metode „Urf dengan adat jawa. Selain itu juga penelitian terdahulu jug berguna 

sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk 

lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, mka peneliti mencantumkan penelitian 

terdahulu yang sedikit lebih banyak terkait dengan penelitian ini diantarannya adalah: 
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 Skripsi berjudul karya Rudi Hermawan “Mitos Nikah Pancer Wali (Studi 

kasus di masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)”. Skripsi 

ini membahas tentang larangan pernikahan pancer waliyang terjadi di Desa Bungkuk 

Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang melarang pernikahan antar kerabat 

(sepupu) dari keturunan laki-laki. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat 

Desa Bungkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terhadap mitos nikah pancer 

walidan pandangan hukum Islam terhadap mitos pancer wali.  

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat Desa Bungkuk 

Kecamatan Parang Kabupaten Magetan memiliki beberapa pendapat dalam menyikapi 

mitos nikah pancer wali. Yang pertama, kelompok yang tidak mempercayai dan 

melakukan pernikahan tersebut, kedua kelompok yang tidak mempercayai tetapi tidak 

berani melanggarnya, dan ketiga kelompok yang mempercayai dan tidak berani 

melanggarnya. Menurut hukum Islam, nikah pancer wali diperbolehkan, karena tidak 

bertentangan dengan al-qur‟an dan hadits.Walaupun demikian, ada sebagian para ahli 

fiqh yang menghukuminya makruh (al-Ghazali).
5
 

Skripsi karya Amira Fatkhu Zulfa Dina, IAIN Ponorogo yang berjudul 

“Analisis sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan mbarep telon di Desa 

Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Skripsi ini mengulas tentang 

larangan perkawinan antara anak pertama dengan anak pertama sedangkan diantara 

kedua orang tuannya juga anak pertama. Jika dilihat dari sosiologi hukum Islam maka 

tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang telah diatur di dalam 

                                                             
5
Rudi Hermawan, Mitos Nikah Pancer Wali(Studi Kasus di masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan 

Parang Kabupaten Magetan. Skripsi (IAIN Ponorogo:Ponorogo:2017) 
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Fiqh,KHI, dan UU No.1 Tahun 1974. Di dalam fiqh, dan KHI ketika syarat dan 

rukunnya telah dipenuhi maka perkawinan itu boleh berlangsung.
6
 

Skripsi karya Subroto tahun 2012 yang berjudul “Adat Larangan Perkawinan  

Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo 

(Persepektif „Urf )”. Skripsi ini mengulas bahwa larangan perkawinan antara warga 

Dusun Mirah Desa Nambang Rejo  dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo adalah 

merupakan „Urf fasid karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan 

maslahah dari perkawinan. Setiap masyarakat yang mematuhi tidak dapat 

dibenarkankarena segala musibah atau bencana itu datangnya dari kehendak Allah 

SWT, yang sudah menjadi takdirnya, bukan karna melanggar larangan adat.
7
. 

Skripsi karya Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, yang berjudul Tradisi Larangan 

Pernikahan Temon AksoroPersepektif „Urf(Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang), skripsi ini mengulas tentang Tradisi Temon Aksoro, 

Perkawinan Temon aksoro adalah bertemunya dua huruf, merupakan tradisi larangan 

pernikahan yang ada di Desa Sidorahayu yang sudah dilakukan secara turun temurun. 

Tradisi pernikahan yang melarang masyarakatnya menikah antara dusun Tulusayu dan 

dusun Temu Desa Sidorahayu dikarenakan huruf depan dari masing-masing dusun 

tersebut sama. Masyarakat Desa Sidorahayu menyakini, jika tradisi larangan 

pernikahan tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan suatu ancaman seperti sakit-

                                                             
6
Amira Fatkhu  Zulfa Dina, Analisis Sosiologi Hukum terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telon 

Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018) 

 
7
Subroto, Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan Dusun Golan 

Kecamatan Sukorejo (Persepektif “Urf), Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2012) 
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sakitan, sulit rezeki sampai kematian. Skripsi ini mengunakan „Urf Al-Fasid yang 

termasuk kebiasaan buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah.
8
 

F. Metode Penelitian 

Dalam sebuah karya ilmiah, tentunnya peneliti memerlukan metode penelitian 

yang dianggapnya selaras dengan apa yang akan diteliti. Sedangkan metode penelitian 

sendiri adalah sebuah cara untuk mencari, merumuskan dan menganalisis data hingga 

menjadi sebuah laporan yang sistematis. oleh karenannya peneliti mengunakan metode 

penelitian yang lebih sistematis, optimal,rasio dan efesien. Adapun metode penelitian 

yang akan digunakan peneliti, sebagai berikut. 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, jenis penelitian  dalam penyusunan 

skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis.
9
 Dalam penelitian jenis ini, analisis 

data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama 

penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah teori. Penelitian ini 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
10

 Pada penelitian ini, 

peeliti memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti 

merupakan instrumen kunci. Peneliti masuk dan menghabiskan waktu ke 

masyarakat terkit objek yang akan diteliti (naturalistik).
11

 

Jika dilihat dari lokasi perolehan data dan menghabiskan waktu ke 

masyarakat, maka penelitian ini mengunakan penelitian lapangan. Peneliti 

                                                             
8
Devi Indah Wahyu Sri Gumelar,Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Persepektif „Urf (Studi 

Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), (Malang: Universitas negri Malang,2017) 

 
9
Aji Damanuri,Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo:STAIN Po. Press,2010),23. 

10
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&G, (Bandung:Alfabeta,2015),9. 

11
Emzir,Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011),2. 



8 

 

 
 

mengambil judul tentang tinjauan „urf terhadap adat larangan nikah siji 

jejer teludi Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dari 

penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. 

b. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan mengunakan 

prosedur statistik. Pendekatan kualitatif ini dapat menunjukan kehidupan 

masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi,pergerakan sosial dan 

hubungan kekerabatan. 

2) Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral sebagai pengumpul data, 

sedangkan instrumen lainnya hanya sebagai pendukung. Kehadiran peneliti disini 

sangat penting, karena merupakan pengamat penuh dalam rangka observasi yang 

dilakukan secara terang-terangan. Menurut sugiono dalam penelitian kualitatif, 

instrumen utamannya adalah orang atau human instrumen, yaitu peneliti sendiri. 

Hal ini karena penelitian kualitatif fokus pada pembentukan teori substantif 

berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. 

Kehadiran peneliti menjadi sangat penting karena ia juga merupakan tolak 

ukur keberhasilan dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang harus 

diteliti. Sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengontruksi 

sosial yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini peneliti memiliki 

bekal teori fungsionalisme struktural sebagai alat untuk menganalisis 

permasalahan. 
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3) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Peneliti menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian 

karena: 

1. Di daerah tersebut terdapat adat proteksi diri pada pernikahan siji jejer telu 

yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat 

2. Di daerah tersebut terdapat pelaku adat proteksi diri pada nikah siji jejer telu 

3. Masyarakat setempat saat ini masih mempercayai adat larangan pernikahan siji 

jejer telu 

 

4) Data dan Sumber Data 

a. Data  

Dalam rangka memperoleh data-data yang peneliti butuhkan guna 

menganalisis masalah dari topik utama pembahasan dalam penyusunan skripsi 

ini, maka peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang terkait dengan: 

1) Dasar larangan perkawinan Siji Jejer Telu di Desa Kebonsari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun 

2) Pola penyelesaian perkawinan Siji Jejer Telu di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

b. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
12

 

                                                             
12

 Lexy.J. Moleong, Metedeologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2007)157. 
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1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan 

dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu 

perilaku masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi dan 

wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap memahami fenomena 

larangan perkawinan siji jejer telu di Desa Kebonsari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. Para pihak yang yang dianggap memahami 

fenomena larangan nikah siji jejer telu, diantaranya: Sumber data primer 

adalah Sumber data yang diperoleh dari sumber utama yaitu perilaku 

masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan  wawancara kepada 

pihak-pihak yang dianggap memahami fenomena proteksi diri terhadap 

perkawinan siji jejer telu di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Para pihak yang yang dianggap memahami fenomena 

larangan nikah siji jejer telu, diantaranya: 

a). Bapak Sutekno, selaku berjonggo Desa Kebonsari yang tau betul 

aturan-aturan dalam pernikahan. Dan mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan dalam upacara adat pernikahan. 

b). Ibu Sumarti,selaku ibu kandung dari pelaku larangan perkawinan siji 

jejer telu. Beliau sangat mengetahui seluk beluk awal berlangsungnya 

pernikahan. Sehingga nanti akan membantu menjelaskan apa saja yang 

terjadi selama proses. Hal ini dikarenakan pelaku pria sudah meninggal 

dunia dan pelaku perempuan bekerja diluar negri. 

1) Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder diantarannya: 
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a). Bapak Imron, Selaku  tokoh Agama, beliau sebagai kyai di Desa 

Setemon. Dan juga memimpin acara selametan. 

b). Ibu Romhayati sebagai tokoh masyarakat, dimana beliau mengetahui 

betul seluk beluk desa. beliau akan menjelaskan bagaimana adat akan 

hidup selamanya dimasyarakat Desa Kebonsari. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa 

faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor 

tersebut ialah  

pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar 

pertanyaan dan situasi wawancara.
13

 

5) Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang 

sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut, pertama diklasifikasikan secara 

sistematis. Selanjutnya, data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori 

untuk pengujian, saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis 

data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis. Jadi, penelitian 

dalam skripsi ini berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena-

fenomena yang ditemui di lapangan. 

                                                             
13

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei,  (Jakarta:LP3ES,1989)194. 
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Pada penelian skripsi ini, analisis data cenderung terdiri dari analisis teks dan 

melibatkan pengembangan sebuah deskripsi serta tema-tema. Sedangkan untuk 

interpretasinnya cenderung berisi pernyataan makna temuan yang lebih luas.
14

 

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merngkum,memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya, kemudian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinnya bila diperlukan.
15

 

 

 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori.
16

 

c. Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan 

temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih kurang jelas dan apa adannya kemudian diteliti agar lebih 

jelas.
17

 

                                                             
14

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif:Analisis Data, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011) ,7. 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&G,247. 
16

Ibid,249. 
17

Ibid ,252-253. 
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6) Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti mengunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, 

penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepercayaan data.
18

 Triangulasi yang digunakan oleh peneliti 

ada (3),yaitu: 

a. Triangulasi data, yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi. 

b. Triangulasi metode, yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena 

diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu 

wawancara,observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga 

memperoleh data yang bisa dipercaya. 

c. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu 

maupun sumber lain.  

Peneliti dengan ini mengali data dengan 4 narasumber di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kebonsari Kabupaten Madiun. 

7) Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam peneletian ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Pertama, pra 

lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi terkait 

larangan nikah siji jejer telu. Tahap selanjutnya, peneliti terjun langsung ke 

lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari data informan dan pelaku serta 

                                                             
18

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 
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melakukan dokumentasi dan wawancara terhadap informan yaitu pejonggo dan 

keluarga pelaku nikah siji jejer telu. 

Tahap akhir, penyusunan laporan atau penelitian dengan cara menganalisis 

data penelitian kemudian memaparkan dengan narasi deskriptif. 

G. Sistemtika Pembahasan 

Agar skripsi ini terarah dan mudah dipahami, maka penulis membagi 

pemahaman pembahasan skripsi ini menjadi (5) bab, di mana setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi : Latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengenai pokok permasalahan yang menimbulkan 

dorongan peneliti untuk menganalisis permasalahan ini. 

Kemudian disusul dengan rumusan masalah yang 

mengemukakan pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. 

Selanjutnya terdapat sub bab tujuan penelitian dan juga sub 

bab manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka dan 

kajian teori. Selanjutnya metode penelitian yang memuat 

jenis  dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan 

keabsahan data. Terakhir mengenai sestematika 

pembahasan. 

 

BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN 
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KAJIAN TEORI ‘URF 

meliputi :kajian teori hukum Islam, yaitu, pertama 

pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dasar 

hukum perkawinan,rukun perkawinan, hikmah perkawinan, 

larangan perkawinan. Kedua, tentang „urf, yaitu pengertian 

„urf, pembagian „urf,syarat-syarat „urf, serta kehujjahan 

„urf. 

 

BAB III DESKRIPSI ADAT PROTEKSI DIRI PADA NIKAH 

SIJI JEJER TELU DI DESA KEBONSARI 

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

Mengenai pokok permasalahan yakni : implementasi studi 

hasil kasus yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. 

 

 

BAB IV ANALISIS ‘URF TERHADAP ADAT PROTEKSI DIRI 

PADA NIKAH SIJI JEJER TELU DI DESA 

KEBONSARI KECAMATAN KEBONSARI 

KABUPATEN MADIUN 

a.  Tinjauan „Urf terhadap dasar adat proteksi diri pada 

nikah Siji Jejer Telu Di Desa Kebonsari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. 

b. Tinjauan „Urf terhadap pola penyelesaian nikah  Siji 
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Jejer Telu Di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

 

BAB V      PENUTUP 

Meliputi: kesimpulan dan saran. 

  

 

 

 

 

 

BAB II 

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KAJIAN TEORI ‘URF 

1. Hukum Islam 

a. Pengertian Perkawinan 

Istilah yang digunakan dalam bahasa arab pada istilah-istilah fiqih tentang 

perkawinan adalah munakahat nikah, sedangkan dalam bahasa arab pada perundang-

undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam izwaj. Secara 

terminologis perkawinan  (nikah)  yaitu akad yang yang membolehkan terjadinya 

istimta‟ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama orang wanita tersebut bukan 

dengan  wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab 

susuan.  

Menurut sebagai ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah 

(mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenag-senang secara sadar (sengaja)bagi 



17 

 

 

seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan 

biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah ungkapan 

(sebutan) atau  titel  bagi suatu akad  yang dilaksanakan dan maksudkan untuk meraih 

kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi‟iah, nikah dirumuskan dengan 

“akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi 

(lafal) “inikah atau tazwij”, atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama 

Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) 

kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang). 
19

 

Dalam Al-qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari 

orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau 

perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah 

perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling 

menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-

laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, 

perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau 

perikatan hukum antara kedua belah pihak. 

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu 

sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan 

dari kedua belah pihak. (QS. Ad Dhukhan: 54).  

             

Yang artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”. 
20

 

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalahhidup bersama dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yangmemenuhi syarat-syarat tertentu, dan 

                                                             
19

Mardani, Hukum Perkawinan Islam. (Jogjakarta :Graha Ilmu 2011), 3-4 
20

Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.JURNAL Crepidojurnal 

Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum, Volume 02, Nomor 02, November 2020, 

112-113 
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jika dicermati pada dasarnyaperkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat 

lahir dan bathin dengan dasar Iman. Di antara yang berpendapat demikian 

mengatakan,bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu 

perkawinanmerupakan suatu persetujuanbelaka dalam masyarakat antara seoranglaki-

laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jualbeli, sewa 

menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalibmenganggap bahwaperkawinan sebagai 

perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorangperempuan untuk membentuk 

keluarga, sedang R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 

Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian yang 

dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di aturdalam Buku III 

KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk 

mewujudkan kebahagiaan antara kedua belahpihak (pasangan suami dan isteri), tidak 

dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), 

bahkan Sidi Gazalbaseperti yang dikutip Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tidak 

merupakanperkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinanitu 

tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian,dengan demikian 

perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga 

mempunyai peranan penting.21 

 

b. Syarat-syarat perkawinan  

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. 

Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan 
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Tengku Erwinsyahbana,Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukumberdasarkan Pancasila. 

Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum. 3-4 
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menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga 

kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. 

Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : 

adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.  

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang 

hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat 

agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya 

syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan 

tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat 

tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha‟ mempersyaratkan keharusan akad nikah 

dengan beberapa syarat. 

Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan 

keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya 

untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para 

Fuqaha‟ mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat. Adapun 

syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : 

1. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian 

salah satu dari pihak orang tua atau anak.  

2. Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, 

adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak 

lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau 

kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.  

3. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak. 
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4. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti 

penyakit kritis berbahaya. 22
 

c. Dasar Hukum Perkawinan 

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi, karena dengan 

berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sejak 1 Oktober 

tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga 

negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. 

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna 

ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak 

manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki 

dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, 

karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan 

timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur‟an 

surat ar-Rum ayat 21.
23

 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh 

manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. Berfirman: 

                                    

             

                                                             
22
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Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum 
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Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari 

apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang 

tidak mereka ketahui.
24

 

                   

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 

kebesaran Allah
25 

 

 Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan 

aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya seperti 

bintang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-

tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin, sebagai firman Allah: 

                                   

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan).
26

 

 

Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya,yaitu dengan syariat 

yang terdapat dalam Qur‟an dan Sunnah Rasul-nya dengan hukum-hukum 

perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada 

istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.  

Demikian pula hukum-hukum lainnya yang bertalian dengan perkawinan yang 

akan diterangkan dengan terperinci dalam risalah.
27

 

d. Rukun Perkawinan  

Rukun akad ialah segala hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad, yaitu shigat 

akad, maskawin, dua orang saksi, wali pihak calon mempelai perempuan dan 

perwakilan.  

Rukun dari sebuah perkawinan menurut Sulaiman Rasyid adalah: 
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Departemen Agama RI,   Al-Qur‟a, 51:49 
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Departemen Agama RI, Terjemahan  Al-Qur‟a, 15:22 
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a). Shigat yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan dijawab oleh 

mempelailaki-laki. 

b). Adanya wali mempelai perempuan. 

c). Adanya dua orang saksi.
28

 

e. Hikmah Perkawinan  

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya 

di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi 

ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan 

memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. 

Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat 

diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan 

sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak 

menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar 

dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak 

diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.29 

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah 

dan dapat dibuktikan secara ilmiah: 

a).Sehat Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah 

merupakan jalan tengahantara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat 

seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks 

sebagai sesuatu yang kotor 

b). Motifator Kerja KerasTidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai 

dan malas-malasan serta berlaku boros Karen merasa tidak punya beban dan 
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Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap,(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995),Cet.Ke-
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Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. 

Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014,306 



23 

 

 

tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk 

bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan 

akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua 

anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).
30

 

c).Bebas Fitnah Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek 

kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari 

fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala 

gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek 

yang dating dari orang lain. 31 

f. Tujuan Perkawinan  

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur‟an, 

sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur‟an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda 

kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis 

mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah 

menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara 

mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka 

yang mau berpikir.  

Dalam bagian lain, al-Qur‟an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (libas) 

bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.  

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan 

ditopang saling pengertian di antara suami dan istri karena baik istri maupun suami 

menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang 

sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari‟atkannya pernikahan dalam Islam. 

Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, 
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31
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antara lain suami dan istri ada sekufu (kafaah). Kafaah dalam pernikahan adalah sama 

dan sebading (al-musawat wa al-mumasalat), misalnya yang paling penting, seagama 

atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. 

Sebagai konsekuensi kafa‟ah adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram 

kawin dengan pria kafir.
32

 

g. Larangan Perkawinan  

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam 

perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria denganseorang wanita, 

sedangkan menurut syara‟, larangantersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi 

(haramta‟bîd) dan halangan sementara (haramgairu ta‟bîd/ta‟qít) Wanita yang 

terlarang untuk dikawini itu disebut mahram.Diantara larangan-larangan ada yang 

telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. 

Di dalam UUPerkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan 

bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang 

tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.  

Sedangkan dalam KHIPasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larangan 

perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan 

antara seorang pria dengan seorang wanitadisebabkan, Karena pertalian sesusuan. 

a).Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas 

b).Dengan seorang wanita sesusuan danseterusnya menurut garis lurus kebawah 

c).Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah 

d).Dengan seorangwanita bibi sesusuandan nenek bibi sesusuan keatas 
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e). Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
33 

Setiap pria muslim pada dasarnya dapat menikahi atau mengawini wanita 

manapun yang disukainya. Namun prinsip ini tidak berlaku mutlak, karena dalam 

Islam ada pembatasan yang perlu diperhatikan bagi dua insan yang ingin membangun 

rumah tangga. Batasan-batasan yang dimaksud di sini diatur secara jelas dalam QS. 

Al-Baqarah dan QS. An-Nisa. Penggolongan tersebut antara lain yaitu: 

a).larangan nikah berbeda agama 

b). larangan nikah sedarah 

c). larangan nikah sepersusuan 

d).larangan nikah karena semenda 

e).larangan nikah dengan wanita yang sudah memiliki suami. 

Pertama, mengenai larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal ini 

dicantumkan secara tegas dalam QS. Al-Baqarah (2:21):  

                                

                                   

                             

yang artinya, “Dan janganlah kamu menikahiwanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan 

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”Walaupun 

dalam QS. Al-Maidah (5):  
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 ada pengecualian khusus untuk laki-laki muslim yang hendak mengawini wanita 

ahlul kitab. Namun dalam praktik, karena lebih banyak mudharat-nya perkawinan 

laki-laki muslim dengan wanitaahli kitab menjadi masalah.Kedua, mengenai larangan 

perkawinan karena pertalian darah, hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 

                                

                              

                                   

                                        

         

Artinya : dimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pria dilarang untuk 

mengawini ibu, anak atau anak-anak perempuan, saudara perempuan, saudara 

perempuan ayah (atau bibi), saudara perempuan ibu (atau bibi), anak perempuan 

saudara laki-laki (ponakan), dan anakperempuan saudara perempuan (ponakan). 

Ketiga, perihal larangan perkawinan karena sepersusuan akan dibahas lebih 

mendetail pada bagian selanjutnya dalam artikel ini. Keempat, mengenai larangan 

nikah dengan yang memiliki hubungan semenda. Hubungan semenda ialah hubungan 

kekeluargaan yang muncul karenapernikahan yang telah terjadi sebelumnya. Sama 

seperti larangan perkawinan karena pertalian darah, dalil mengenai larangan 

perkawinan semenda juga diatur dalam QS. An-Nisa (4): 23, dimana dilarang bagi 

seorang lelaki menikahi ibu dari isteri (mertua), anak tiri, isteri dari anak (menantu), 

dua orang wanita bersaudara sekaligus, dan perempuan yang telah dinikahi oleh bapak 

(ibu tiri). 

Kelima, perihal larangan perkawinan dengan perempuan yang telah bersuami. 

Dalam QS. An-Nisa (4): 24 dijelaskan bahwa laki-laki dilarang untuk mengawini 

perempuan yang terikat dalam ikatan nikah dengan laki-laki lain (sedang bersuami). 

Apabila dilihat dari sisi perempuan, bentuk pelarangan ini merupakan pencegahan 

agar tidak terjadi perempuan yang bersuami lebih dari satu (poliandri).Berdasarkan 

beberapa larangan diatas apabila dikelompokan dan dikembangkan maka akan didapat 

garis besar dari pelarangan tersebut. Yaitu larangan yang berlaku untuk selama-
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lamanya (tahrim muabbad) dan larangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu 

saja (tahrim muwaqqat). Yang termasuk dalam tahrim muabbaddalam hal ini yaitu 

larangan perkawinan karena hubungan keturunan (nasab), larangan perkawinan karena 

telah ada perkawinan sebelumnya (mushaharah), dan larangan perkawinan karena 

sepersusuan (radha‟ah). Sedangkan larangan perkawinan yang hanya berlaku dalam 

jangka waktu tertentu atau tahrim muwaqqatterjadi karena sebab-sebab tertentu. 

Contohnya mengawini dua orang perempuan kakak-beradik hal ini dilarang apabila 

dilakukan pada saat yang bersamaan, namun diperbolehkan apabila dilakukan pada 

waktu yang berbeda, semisal kakak perempuan yang telah dinikahi terlebih dahulu 

meninggal dunia, sehingga suami dari kakak perempuan tersebut dapat menikahi 

adiknya.34 

 

 

h. Manfaat Perkawinan  

Menikah merupakan proses yang melibatkan fisik, mental, pikiran dan juga 

keberanian untuk mulai menempuh kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya dan 

mencari jodoh dalam Islamjuga harus dilakukan dengan baik sehingga bisa 

mendapatkan pasangan yang terbaik. Seseorang yang menjalani kehidupan pernikahan 

akan mulai berbagi kehidupan dengan pasangannya untuk saling melengkapi demi 

tujuan bahagia yang direncanakan bersama. 

1). Menjaga Kesucian 

Tidak bisa dipungkiri jika di era sekarang ini, seks bebas sudah menjadi hal 

yang dianggap biasa. Namun sebagai umat Islam, kita tidak boleh mengikuti 

kebiasaan buruk yang demikian. Allah SWT sudah memberikan solusi terbaik 
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untuk dua orang yang berbeda jenis dalam memenuhi kebutuhan seksualnya 

yakni dengan menikah. Dengan menjalani kewajiban menikah, pasangan akan 

lebih mudah dalam mengatur emosi seksual sekaligus menjaga diri dari 

perbuatan maksiat pada Allah SWT. 

Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian 

berkemampuan untuk nikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih 

mudah menundukkan pandangan dan lebih menjaga farji (kemaluan). Siapa 

saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat 

membentengi dirinya.” [al-Bukhari]. 

2). Memiliki Keturunan 

Tujuan dari sebuah pernikahan berikutnya tidak lain adalah untuk memiliki 

keturunan sehingga bisa melengkapi dan membuat kehidupan semakin 

menyenangkan sebab tidak ada yang bisa menyejukan mata seorang mukmin 

selain melihat istri dan juga keturunannya yang bertakwa pada Allah SWT. 

                         

         

 “Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan 

(anak-cucu) yang  dapat menyenangkan hati (kami), dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang bertakwa. [al-Furqan: 74]
35

 

3). Melengkapi Ibadah 

Seperti sebuah cerita dimana ada 3 orang pemuda yang melontarkan 

pertanyaan pada istri Nabi mengenai cara ibadah Rasul dan sesudah diberitahu, 

mereka merasa jika ibadah mereka masih kurang sehingga ingin ditingkatkan 

kembali. 
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Salah satu diantara mereka akhirnya memutuskan untuk tekun ibadah dan 

menjauhi pernikahan. Setelah mengetahui kabar tiga sahabatnya ini, Nabi 

Muhammad melarangnya dan mengatakan bahwa beliau beribadah, juga 

menikah. [al-Bukhari: 5063, Muslim: 1401]. 

4). Menjauhkan Dari Zina 

Memiliki keinginan seksual memang menjadi fitrah manusia dan Islam tidak 

memerintahkan untuk menghilangkan nafsu tersebut namun mengendalikannya 

dengan baik. Dengan sebuah pernikahan, maka akan semakin menundukkan 

pandangan sekaligus menjaga kemaluan sekaligus menjauhi diri sendiri dari 

perbuatan zina yang sangat dibenci Allah SWT. 

                        

Janganlah kamu mendekati zina; sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji 

lagi jalan yang buruk. [al-Isra: 32]. 

 

5). Memenuhi Tuntutan Manusia Yang Asasi 

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang sah dan dilakukan aqad nikah 

lewat sebuah pernikahan dan bukan dengan cara yang kotor seperti pacaran, 

kumpul kebo, berzina, lesbi, homo dan sebagainya yang menyimpang dari 

ajaran Islam. 

6). Membentengi Akhlak 

Salah satu tujuan utama dari menikah dalam Islam adalah cara untuk 

membentengi martabat manusia dari segala macam perbuatan keji dan kotor 

yang hanya bisa merendahkan martabat sesungguhnya manusia yang sangat 

luhur tersebut. Dalam Islam melihat jika pernikahan merupakan proses 

pembentukan sebuah keluarga yang sangat ampuh dalam memelihara wanita 

dan laki laki dari kerusakan dan juga melindungi masyarakat secara luas dan 

ini menjadi cara meningkatkan akhlak terbaik yang bisa dilakukan umat Islam. 

 

https://dalamislam.com/akhlaq/cara-meningkatkan-akhlak
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ِج، َوَمْن َلَْ يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج، َفِإنَُّو َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرْ 
 َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِالصَّْوِم َفِإنَُّو َلُو ِوَجاء  

Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara 

kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu 

lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan 

barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena 

shaum itu dapat membentengi dirinya.”
36

 

 

2. KAJIAN TEORI ‘URF 

a. Pengertian „Urf 

„Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu 

yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat.
37

Pengertian 

„urf menurut ahli fiqih ialah : 

 َما تَ َعاَرَفُو النَّاُس َوَساُرواَعَلْيِو ِمْن قَ ْوٍل اَْوِفْعٍل اَْوتَ ْرٍك َوُيَسمَّى اْلَعا َدةُ 
“sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai 

tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. 

Disebut juga adat kebiasaan”.
38

 

„Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian 

ulama ushul fiqih, „Urf disebut adat (adat kebiasaan).39Sebagian Ushuliyyin, seperti 

Al-Nasafi dari kalangan Khanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam Syarh Kitab Al-

Manar dan Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Asyibah Wa Al-Nazhair berpendapat bahwa 

„Urf sama dengan adat tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian 

Ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adatdengan 

„Urf  dalam  kedudukannya sebagai suatu dalil untuk menetapkan  hukum  syara‟. 

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya 
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hubungan rasional. Sedangkan „Urf adalah kebiasaan  mayoritas  kaum, baik dalam 

perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan „Urf.  

Adat mencakup seluruh jenis „Urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-

individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya 

dinamakan adat, tetapi tidak disebut „Urf. Tetapi dari sisi yang lain „Urf lebih umum 

dibanding adat, sebab, adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan „Urf mencakup 

perbuatan dan ucapan sekaligus.40 

Pengertian bahwa „urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh 

sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak 

mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan 

tidak dikodifikasikan,(karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan 

kaidah: 

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku 

umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan 

hukum” 

 

Di samping itu, dari definisi adat dan „urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, 

maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-Adat terbentuk 

dari mashdar Al-Aud dan Al-Mu‟awadah yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, 

sedang kata Al „Urf terbentuk dari kata mashdar Al-Muta‟aruf, yang artinya ialah 

“saling mengetahui”. 

Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang 

berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram 

dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah muta‟aruf, dan saat ini 
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pulalah, adat berubah menjadi „urf(haqiqat 'urfiyah), sehingga adat merupakan unsur 

yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, 

kemudian menjadi urf.
41

 

b.  Macam-macam ‘Urf 

Para ulama usul Al-fiqh membagi „urf berdasarkan sudut pandang, yaitu: 

1). Dari segi obyeknya, „urf dibagi menjadi „ urf qawli dan „urf amali 

a).„Urf qawli‟ adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan 

sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya 

mempunyai makna ganda (luas).
42

 

b). „Urf „amali adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan 

perbuatan. 

2). Dari segi cakupannya, „urf dibagi menjadi „urf „ammdan „urf khass 

a). „Urf „amm adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada 

penduduk di seluruh daerahsebagaimana bay‟ al-mu‟atah. 

b). „Urf khass adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau 

pada suatu kelompok masyarakat tertentu.  

3). Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, „urf  dibagi menjadi „urf sahih dan „urf 

fasid; 
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a). „Urf sahihadalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas 

Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, sertatidak membawa 

bahaya. 

b). „Urf fasid adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-

dalil syara‟atau kaidah-kaidah dasar.
43

 

c. Syarat-Syarat Urf  

„Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-

persyararan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya 

menggunakan „urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan 

bahwa „urf tersebut harus merupakan „urf yang mengandung kemaslahatan dan „urf 

yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) 

mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut: 

1). „Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat perbuatan atau 

ucapan) berlaku secara umum, artinya 'Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas 

masyarakat. 

2). 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu 

muncul. Artinya.'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada 

sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 

Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyyah yang berbunyi: 

„Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus 

yang telah lama”. 
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3). 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu 

transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan 

secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka „Urf itu tidak berlaku lagi.
44

 

4). „Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath‟i dalam syara‟.Jadi „urf dapat 

dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath‟i yang secara 

khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat.
45

 

d. Kehujjan ‘Urf 

Kehujjahan „urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak „urf 

yang fasid, dan mereka sepakat menerima „urf yang shahih sebagai hujah syar‟iyah. 

Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak 

menggunakan „urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. karenaperbedaan intensitas 

itu, „urf digolongkan kepada sumber dalil yangdiperselisihkan. 

Adapun kehujjahan „urf sebagai dalil syara‟, sebagai berikut : 

 

1. HaditsRasulullahSAW: 

بنمسعود قال هللا عن عبد ا : عليو هللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد صلى اهللا إن ا
وسلم خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسو فابتعو برسالتو مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد 

وزراء نبيو يقاتلون على دينو فما رأى فوجد قلوب أصحابو خري قلوب العباد فجعلهم 
46سيئهللا حسن وما رأوا سيئا فهو عنداهللا املسلمون حسنا فهو عند ا  

Artinya: Dari Abdullah bin Mas‟ud ia berkata, sesungguhnya Allahmelihat ke dalam 

hati para hamba, maka dijumpai hatiMuhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, 

karena Allahtelah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa 
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risalahnya,kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hatiMuhammad 

SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya,sebaik-baik hati para hamba, lalu 

Allah menjadikan merekasebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang 

membelaagamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia 

dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk 

di sisi Allah” (HR AhmadIbn Hambal) 

 

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan „urf diatas sebagai dalil hukum, maka 

ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang 

berkaitan dengan al-„urf, yaitu: 

 

 اَْلَعاَدُة حُمَكََّمة
“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum” 

 

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. 

Maka setiap anggota masyarakat dalam  melakukan sesuatu yang telah terbias akan 

selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya. 

 الت َّْعِيْْیُ بِاْلُعْر ِف َكالت َّْعِيْْیِ بِالنَّص 
“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar („urf) seperti menetapkan (hukum) dengan 

dasar nash”.  

 

Suatu penetapan hukum berdasarkan „urf yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan 

nash. Kaidah ini banyak berlaku pada „urf. „Urf khusus, seperti „urf yang berlaku 

diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain47 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47

 Ibid, 213. 
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BAB III 

DESKRIPSI ADAT PROTEKSI DIRI PADA NIKAH SIJI JEJER TELU DI DESA 

KEBONSARI KECAMATAN KEBONSARI                                                     

KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Desa Kebonsari 

1. Profil Desa 

a) Luas dan batas  

Desa Kebonsari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan 

kebonsari. Desa Kebonsari sendiri memiliki luas   462,00 Ha , dengan 

mayoritas masyarakat sebagai Petani. 
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Batas-batas wilayah Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun sendiri, yaitu: 

Sebelah utara Desa Ngelongko Kecamatan Kebonsari Balerejo 

Sebelah  Selatan Desa Ngantrung Kecamatan Kebonsari Sidorejo 

Sebelah Barat Desa Kauran Kecamatan Kebonsari Rejosari 

Sebelah Timur Desa Pacar Kecamatan Kebonsari Rejosari
48

 

b. Letak Geografis 

Desa Kebonsari dengan suhu rata-rata 29‟C dengan luas wilayah menurut 

pengunaanya di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat 

dikelompokkan menjadiberikut.
49

 

Jenis tanah                                Luas Tanah 

Tanah Sawah        333,00 Ha 

Tanah Fasilitas 

Umum 

      46, 00 Ha 

  Tabel. 2 Jenis dan Luas Tanah 

 

B. Keadaan Penduduk Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun 

 

a. Jumlah Penduduk 

                                                             
48

Tabel Batas Wilayah Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 
49

Tabel luas tanah Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 
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 Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Kebonsari Kebonsari 

Madiun, diketahui bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2021 adalah 

Laki-laki 2931, dengan jumlah perempuan 2917.
50

 

c. Keagamaan 

Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun penduduknya 

mayoritas beragama Islam, dengan jumlah 2926 Laki-laki dan 2910 Perempuan. 

Ada yang beragama Kristen dengan jumlah 3 orang Laki-laki dan 4 orang 

Perempuan. Dan ada yang beragama Kepercayaan Kepada Tuhan YMI, dengan 2 

orang Laki-laki dan 3 orang Perempuan.
51

 

Masyarakat Setemon mayoritas menganut madzhab Syafi'i dan beraliran 

Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan ibadah keagamaan. Masyarakat Desa 

Kebonsari sendiri sangat sadar akan pentingnya menanamkan nilai-nilai 

keagamaan kepada anak-anaknya dengan memondokkannya di pesantren hafidz 

dengan harapan anak-anaknya menjadi generasi yang berguna bagi nusadan 

bangsa yang berakhlakul karimah serta mencetak generasi penghafal al-Qur'an 

yang baik. Terdapat 3 Masjid yang biasannya setiap sore dipakai untuk kegiatan 

TPQ. Terdapat juga Pondok Putra dan Pondok Putri. Dan juga terdapat kegiatan 

rutinan yaitu yasinan yang diadakan seminggu dua kali yakni pada malam senin 

dan malam jumat.
52

 

d. Keadaan Ekonomi  

Dari data yang peneliti, mayoritas penduduk Desa Kebonsari memiliki mata 

pencaharian sebagai Petani dengan jumlah 1125 Laki-laki dan 371 Perempuan, 

                                                             
50

Arsip Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 
51

Daftar isian potensi Desa dan Kelurahan, Agama/Aliran Kepercayaan, 15. 
52

Ibid,17. 
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sebagai buruh tani 237 Laki-laki dan 281 Perempuan, sebagai Pegawai Negri Sipil 

35 Laki-laki dan 25 Perempuan, sebagai pedagang keliling dengan jumlah 15 

Laki-laki dan 21 Perempuan, pengrajin industri rumah tangga lainnya dengan 

jumlah 17 orang Laki-laki dan 21 orang Perempuan.
53

 

e. Keadaan Sosial Budaya 

Desa Kebonsari memiliki sosial budaya yang sangat erat dengan kehidupan 

sehari-harinnya. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya jawa 

sebagai budaya yang dipertahankan. Mulai dari tata krama, baik perbuatan 

maupun perkataan. 

Masyarakat Desa Kebonsari juga sangat memegang teguh kepercayaan budaya 

jawa, misalnya tradisi mbecek yang biasannya disebut sebagai sumbangan yang 

mana barang bawaan wajib di balikan dan tradisi yang sangat sakral sehingga 

sangat dilestarikan oleh masyarakat. 

Adat istiadat yang ada di Desa Kebonsari dijalankan secara turun temurun dan 

diyakini oleh masyarakat Desa Kebonsari.
54

 

f. Pemetaan Aset 

Antara lain, Pembuat kerupuk, petani daun jeruk, peternak sapi, peternak kambing, 

tukang selep padi dan jagung, petani padi, sayur mayur, polisi, guru, tentara. 

 

Tabel keuangan(LeakyBucket)Perbulan 

AsalKeuangan KeteranganPelaku BesaranNominalUang 

Pendapatanutamarata-rata  Rp1.500.000 

                                                             
53

Arsip Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.  
54

Arsip Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 
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Pendapatantambahanrata-

rata 

 - 

Jumlah  Rp1.500.000 

-Pengeluaranrata-rata 

Denganrincian: 

 Rp1.500.000 

Belanjapangan  Rp1.000.000 

Belanjaenergy  Rp200.000 

Belanjapendidikan  Rp180.000 

Belanjalain-lain  Rp100.000 

Arisan  Rp20.000 

Jumlah(Pendapatan-

Pengeluaran) 

 Rp0.00
55

 

 

Jika melihat pada tabel tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa 

pendapatan Desa Kebonsari tergolong minim.Dibandingkan dengan pendapatan 

dari hasil panen yang hanya 4 bulan sekali dengan pengeluaran setiap bulan maka 

sangat pas, sulit untuk saving money. Ibu Yuni Rahmawati sendiri selaku kamituwo 

juga menyatakan hanya 15% warga yang berada digolongan tingkat menengah 

keatas, sisanya menengah kebawah. 

Perharinya,untuk pengeluaran masing-masing KKDesa Kebonsari sekitar 

Rp40.000 sampai Rp50.000. Pengeluaran itu dialokasikan untuk membeli 

kebutuhan dapur dan keperluan anak sekolah. Jika jumlah KK sekitar 300an maka 

uang yang berputar setiap harinya adalah Rp12.000.000-Rp15.000.000 

                                                             
55

Tabel tentang keuangan(LeakyBucket)Perbulan di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. 
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B. Deskipsi Adat Dan Implikasi Larangan Nikah Siji Jejer Telu 

1. Pengertian dan Sejarah Larangan Nikah Siji Jejer Telu 

Secara etimologis, kata siji berarti satu, dalam budaya jawa kata siji berarti 

pertama, kemudian kata jejer telu mengandung makna tiga baris. Jadi siji jejer telu 

bermakna tiga baris anak pertama. 

Secara terminologis, adat larangan nikah siji jejer telu adalah adat larangan nikah 

dmana terdapat tiga baris anak pertama dalam berlangsungnya sebuah akad nikah. 

Larangan nikah siji jejer telu dimaksudkan jika calon mempelai pria adalah anak 

pertama dan calon mempelai wanita juga anak pertama sedangkan salah satu dari 

kedua orang tuanya juga anak pertama, maka perkawinan seperti ini dilarang karena 

terdapat tiga baris yang diberi nama ngubet tali.  

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa 

informan yang mendukung terhadap objek penelitian ini pada bagian yang akan 

dibahas mengenai hasil wawancara penulis kepada informan yang sekaligus akan 

menjawab dua rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam skripsi ini yakni, 1. 

Tinjauan „urf terhadap dasar larangan perkawiinan siji jejer telu di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 2. Tinjauan „urfterhadap pola penyelesaian 

perkawinan siji jejer telu di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. 

Hasil dari persepsi masyarakat tentang penjelasan nama siji jejer telu yaitu sama 

salah satu informan adalah bapak Sutekno sebagai pejonggo Desa Kebonsari 

menuturkan 
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“ Siji jejer telu itu ya maksudnya tiga baris anak pertama, dimana calon Lelaki anak 

pertama dan calon wanita juga anak pertama, sedangkan salah satu orang tuanya 

juga anak pertama, yang jelas tiga baris pertama itu dilarang”.
56

 

Larangan pernikahan semacam ini di Desa Kebonsari di larang karena masyarakat 

sangat menjunjung nilai-nilai tradisi yang secara turun tenurun diyakini akan 

membawa dampak negatif bagi pelakunnya. Masyarakat meyakini jika ada dampak 

negatifnya sesuai yang dituturkan oleh Bapak Sutekno. 

“Pernikahan siji jejer telu memang sudah tidak boleh karena masyarakat meyakini 

akan ada musibah di kemudian hari ketika pernikahan ini dilangsungkan seperti kasus 

nya Sumarno dan Ika Kumalasari ya itu nikah siji jejer telu ya Sumarno anak pertama 

dan saudara Ika juga anak pertama dan bapaknya Ika juga anak pertama. Dan terjadi 

musibah kakak kandung Ika meninggal, disusul bapaknya Sumarno juga meninggal 

dan Sumarno juga meninggal dan itu akibatnya melanggar pernikahan siji jejer 

telu”.
57

 

Kemudian terkait asal muasal adannya nikah siji jejer telu di Desa Kebonsari, tidak 

diketahui dengan jelas kapan nikah siji jejer telu ini dilarang. Menurut penuturan Ibu 

Romhayati sebagai tokoh masyarakat 

“ Adat larangan nikah siji jejer telu ini asal muasalnya dari zaman nenek moyang 

dahulu sudah ada dan sampai sekarang masih dipertahankan, orang jawa dahulu 

sang titen dalam hal apapun jadi setiap ada pernikahan seperti itu banyak kejadian 

yang tidak diinginkan.”
58

 

Kebiasaan yang turun temurun inilah yang biasanya dijadikan patokan hukum oleh 

masyarakat sehingga hukum-hukum itu masih menjamur sampai sekarang. Tetapi 

sangat disayangkan jika hukum itu tidak memiliki dasar tetapi hanya berpatokan 

dengan petuah nenek moyang yang belum jelas adannya. 

Dituturkan dari tokoh agama bapak Imron 
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Lihat transkip wawancara dengan koding 01/01 W/08 04/2021 
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Lihat transkip wawancara dengan kode  01/04 W/08  04/2021 
58 Lihat transkip wawancara dengan kode  01/04 W/16  04/2021 
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“ Masyarakat hanya mentaati peraturan yang berlaku sejak dahulu tetapi ketika itu 

hukum Islam membolehkan dengan ketentuan dan syarat yang sudah terpenuhi dalam 

akad pernikahan “
59

 

Jadi data yang diperoleh dari informan jika tidak ada sejarah munculnya larangan 

nikah siji jejer telu mereka hanya beranggapan sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka 

mempercayai bahwa nikah siji jejer telu tidak diperbolekan karena tradisi dari zaman 

nenek moyang meskipun hukumnya tidak tertulis. 

2. Implikasi aturan larangan nikah siji jejer telu 

Sebuah tradisi yang secara terus menerus dilakukan dan dipercayai dan 

dipertahankan oleh masyarakat dan telah diterima maka ia akan menjadi sebuah adat 

kebiasaan, adat disebuah daerah memiliki ciri khas masing-masing. Dan ketika suatu 

kepercayaan itu sudah dilakukan dan terapkan maka masyarakat akan menaati 

peraturan. Ada kasus yang terjadi di Desa Kebonsari, yang mana terdapat penerapan 

adat larangan nikah siji jejer telu. 

Penerapan adat larangan nikah siji jejer telu ini sangat dipatuhi oleh 

masyarakat Desa Kebonsari. Penerapan larangan nikah ini sudah dijelasan dalam 

pembahasan sebelumnya adalah hasil dari pengamatan nenek moyang zaman dahulu 

yaitu dengan ilmu titen yang secara terus menerus mendapatkan kesimpulan. 

Penerapan larangan pernikahan ini sudah sejak nenek moyang tidak 

diperbolehkan di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.  Bahwa 

nikah tiga baris anak pertama tidak diperbolehkan. 

Ibu Sumarti selaku Ibu kandung saudara Sumarno sebagai pelaku larangan 

nikah siji jejer telu menuturkan. 
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“Padahal dahulu itu sudah dibilangin tapi anak saya tidak menghiraukan. Anak saya 

tetap kokoh dengan pendiriannya, dan anak saya tidak percaya akan larangan nikah 

itu, karna cintanya kepada kekasihnya, ya saya sebagai orang tua bisa apa sudah 

saya beritahu tapi tetep kokoh”
60

 

Dari pemaparan diatas bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak meyakini 

larangan nikah siji jejer telu itu, mereka tidak menyakini karena di dalam hukum Islam 

tidak ada larangan nikah seperti itu. Tetapi dalam realitasnya ada kejadian yang tidak 

diinginkan. Bapak Sutekno menuturkan. 

“Ketika Larangan nikah siji jejer telu itu dilanggar maka akan ada malapetaka dalam 

rumah tangganya, baik nantinya terjadi perceraian atau bahkan salah satunya tidak 

kuat dan meninggal dunia”.
61

 

Dari banyaknya kasus yang terjadi, maka masyarakat menjadikannya patokan akan 

tidak bolehnya nikah siji jejer telu dan akan berdampak negatif jika masih melanggar 

tradisi larangan itu, namun diluar itu ada sebagian masyarakat yang tidak 

mempercayai larangan nikah siji jejer telu mereka hanya berangapan itu hanya mitos 

saja. 

3. Pola Penyelesaian Nikah Siji Jejer Telu 

 Dalam implikasi larangan nikah siji jejer telu, ketentuan baik syarat dan rukun  

nya terpenuhi maka diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan sesuai dengan 

hukum Islam, kemudian ketika sudah terjadi pelanggaran di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, maka ada pola penyelesaiannya ini 

meminalisir akan ada bencana dikemudian hari. 

Dari Bapak Sutekno selaku pejonngo menuturkan bahwa ada beberapa pola 

penyelesaian yaitu 

a). Pralatane nyigar semongko 
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Lihat transkip wawancara dengan kode  01/03 W/13 04/2021 
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Lihat transkip wawancara dengan kode  01/01 W/08 04/2021 
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Tidak begitu dijelaskan secara signifikan, menurut kebanyakan masyarakat cara ini 

adalah salah satunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara 

pada saat resepsi harus ada peralatan masak yang baru lalu pada berakhirnya 

pernikahan harus dilempar di depan rumah dan masyarakat berbondong bondong 

mengambilnya. 

 

b). Sego sengkolo 

Adanya membuang nasi yang berbentuk bulat ke setiap perempatan di wilayah 

Desa itu dengan maksud membuang malapetaka supaya rumah tangganya 

bahagia.
62

 

c). Pada mempelai pria tidak ada acara resepsi  

Kalau biasannya yang umum dalam pernikahan yaitu adanya acara resepsi baik 

skala kecil maupun skala besar. Dan biasannya dari kedua belah pihak 

diperbolekan melakukan acara resepsi. Tetapi tidak pengan pelaku larangan nikah 

sisi jejer telu yang mana dari pihak pria hanya diperbolehkan melakukan acara 

kenduri atau syukuran. 

d). Berangkat dari rumah lain 

Maksudnya disini ketika mempelai wanita hendak mengantarkan dirinya ke rumah 

mempelai pria maka berangkatnya tidak diperbolehkan dari rumah, tetapi dari 

rumah lain, terserah mau rumah saudara atau pun rumah tetangganya.
63
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BAB IV 

ANALISIS ‘URF TERHADAP ADAT PROTEKSI DIRI PADA  NIKAH SIJI JEJER 

TELU DI DESA KEBONSARI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

A. Tinjauan ‘urf terhadap dasar adat proteksi diri pada nikah siji jejer telu di Desa 

Kebonsari Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun 

Masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun masih 

sangat kental dalam menjaga tradisi-tradisi zaman dahulu yang sampai saat ini dijaga 

dan dipercayai keberadaannya serta dipertahankan oleh sebagian masyarakat yang 

percaya tradisi ini. Terutama tradisi yang sakral yakni tradisi perkawinan. 

Didalam perkawinan sendiri merupakan hal yang sangat penting sehingga 

perlu diperhatikan karna perkawinan sendiri bertujuan untuk membina rumah tangga 

yang harmonis dan sejahtera agar bisa terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah 

dan warrohma. 

Masyarakat Desa Kebonsari sendiri dalam hal perkawinan sangat 

dipertimbangkan masalah bobot dan bebetnya. Sehingga mereka tidak sembarangan 

dalam memilihkan pasangan bagi anak-anaknya. Dan mereka sangat kental dengan 

budaya adat. Sehingga ketika terdapat  calon pasangan yang ingin menikah tetapi 

calon mempelai yang inggin menikah tetapi mereka tetap diperbolehkan keduannya 

melangsungkan perkawinan sebab keduaanya termasuk anak pertama dan kedua orang 

tuannya juga anak pertama yang biasannya oleh masyarakat Desa sendiri disebut siji 

jejer telu. 
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Menurut teori pernikahan bahwa adat larangan nikah siji jejer telu sebenarnya 

bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak termasuk syarat dan ketentuan  yang 

harus dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan. 

Dijelaskan dalam kaidah qowaidul fiqhiyah bahwa dimana hukum adat dan 'urf 

ialah perkara yang sama dimana keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu 

pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia disebut sebagai hukum) dan dipihak lain 

dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia disebut sebagai adat) dengan 

kaidah 

َا تُ ْعَتبَ ُر اْلَعاَدُة ِإَذا ِاَطَرَدْت َفِإْن ِإْضطَرََبْت َفَل  اِإَّنَّ  
Artinya:”Adat kebiasan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, 

jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan salah satu patokan hukum" 

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa dasar larangan nikah siji jejer telu 

tidak bisa dijadikan patokan hukum karena Masyarakat Desa Kebonsari hanya 

berasumsi jika tidak diperbolehkan melakukan nikah siji jejer telu hanya karna 

berdasar pada petuah nenek moyang zaman dahulu yang mana nenek moyang zaman 

dahulu hanya mengunakan ilmu titen bukan karna ada dasar dari al-quran atau pun 

hadits. Dan perbuatan itu sering terjadi dan cepat atau lambat diyakini menimbulkan 

dampak yang negatif bagi pelakunnya. Dan dari perkara tersebut yang sampai 

sekarang masih dijadikan patokan hukum oleh masyarakat padahal ketika berbicara 

tentang kebiasaan yang mana suatu perbuatan itu atau perkataannya bisa bernilai 

kehujjahannya yang menurut syara‟ bisa dijadikan patokan hukum dan kaidah 

kebiasaan itu merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan. 

Perilaku masyarakat yang mentaati tradisi ini merupakan gerakan sosial yang 

mana mereka hanya memiliki tujuan tertentu dan terdorong serta termotivasi oleh 

kegiatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonsari hanya 
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termotivasi dan terdorong untuk mentaati petuah nenek moyang. Sedangkan dasar 

patokan hukum dari al-qur'an maupun hadits tidak ada. Kemudian dasar hukum 'urf. 

Artinnya: "Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang makruf dan berpalinglah dari 

orang-orang yang bodo". 

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa larangan nikah siji jejer 

telu  merupakan adat kebiasaan masyarakat Desa Kebonsari kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun yang sudah lama dan turun temurun dan bahkan sampai sekarang. 

 Ditinjau dari „Urf bahwa adat kebiasaan itu bisa dijadikan pijakan untuk menentukan 

hukum maka harus ada kriteria 

a). „Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat perbuatan atau 

ucapan) berlaku secara umum, artinya 'Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas 

masyarakat. 

b). 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu 

muncul. Artinya. 'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada 

sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.  

c). 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu 

transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan 

secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka Urf itu tidak berlaku lagi. 

d). „Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath‟i dalam syara‟. 

Kemudian jika dilihat dari penjelasan diatas maka Larangan nikah siji jejer telu 

tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Karena tidak sesuai dengan syarat „urf yang bisa 
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diterima oleh hukum Islam. Dan larangan nikah siji jejer telu termasuk dalam „urf 

fasid karena bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada 

dalam syara‟ sehingga larangan nikah siji jejer telu tidak bisa dijadikan hujjah. 

B. Tinjuan ‘urf terhadap pola penyelesaian nikah siji jejer telu di Desa Kebonsari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

Adapun adat kebiasaan larangan nikah siji jejer telu sangat dianggap penting 

oleh masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Sehingga 

apabila ada pasangan kekasih lalu dianggap siji jejer telu tetapi tetap melangsungkan 

pernikahannya, maka masyarakat percaya akan timbul dampak negatif dikemudian 

hari baik itu berlangsung lama maupun cepat baik berupa kesulitan ekonomi, ataupun 

perceraian bahkan hal yang buruk sekali pun yakni kematian. 

Perilaku kebiasaan masyarakat yang menyelesaikan pola penyelesaian nikah 

siji jejer telu adalah melalui aturan dari pejonggo. Masyarakat cenderung lebih 

meyakini nasihat dari pejonggo untuk solusi agar pernikahannya tetap berlangsung 

menurut bapak Sutekno beliau menjelaskan bahwa salah satu carannya yaitu membuat 

sego sengkolo yang mana nantinnya akan dilempar disetiap perempatan jalan dengan 

maksud untuk menghilangkan malapetaka. Solusi lain yang ditawarkan adalah 

pralatane nyigar semongko tradisi ini yang biasannya kerap kali dilakukan yaitu 

dengan melempar peralatan masak yang baru di depan rumah setelah acara resepsi 

pernikahan.  

Pola-pola penyelesaian ini muncul karena untuk menghilangkan larangan nikah siji 

jejer telu dan dijadikan alternatif untuk melancar acara resepsi. 

Dari beberapa penyelesaian terhadap larangan nikah siji jejer telu merupakan 

bentuk konsep sebagai dorongan masyarakat untuk mempertahankan budaya tersebut. 
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Menurut tinjauan „urf  pola penyelesaian nikah siji jejer telu tidak 

ditemukan baik di dalam „urf sholih maupun „urf fasid. Melainkan di kiaskan dengan 

kaidah usul fiqh yang berlafadz 

 َاأَلْصُل ِِف األَ ْشَياِءاإِلبَاَحةِ 

“ Hukum asal dari segi segala sesuatu adalah mubah” 

Jadi segala sesuatu yang tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash syariat tentang 

halal haramnya, maka ia halal hukumnya. Maka dengan begitu pola penyelesaian nikah 

siji jejer telu di perbolehkan.

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut tinjauan „urf adat ]roteksi diri pada nikah siji jejer telu tidak bisa dijadikan 

sandaran hukum. Karena tidak sesuai dengan syarat „urf yang bisa diterima oleh 

hukum Islam. Dan larangan nikah siji jejer telu termasuk dalam „urf fasid karena 
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bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟ 

sehingga larangan nikah siji jejer telu tidak bisa dijadikan hujjah. 

2. Menurut tinjauan „urf pola penyelesaian nikah siji jejer telu tidak bisa ditinjau oleh 

„urf sholih maupun „urf fasid, karna semuanya tidak sejalan dengan syariat Islam 

tetapi juga tidak bisa dikatakan bertentangan dengan syariat Islam. 

 

B. Saran 

1. Masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

a. Hendaknya masyarakat lebih menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam 

menjalankan berbagai kegiatan khususnya kegiatan sakral yaitu pernikahan. 

Dimana didalamnya juga harus menanamkan nilai kemaslahatan dalam kehidupan 

sosial bukan memilih kepercayaan nenek moyang. 

b. Diharapkan dengan kemajuan Ilmu tekhnologi banyak masyarakat lebih mengubah 

ke arah berfikir lebih rasional dan bisa membedakan mana tradisi adat yang perlu 

dilestarikan dan mana yang perlu ditinggalkan. 

2. Penulis Berikutnya 

a. Diharapkan lebih memperluas ilmu pengetahuan tentang adat larangan nikah siji 

jejer telu di dalam Adat tradisi tentang perkawinan terutama di berbagai budaya 

jawa sehingga memperoleh informasi lengkap mengenai adat larangan nikah siji 

jejet telu tentang kebenarannya mitos atau tidak. 
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