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ABSTRAKS 

Jazuli, Saiful Munif 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah 
Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 
Magetan. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr. Muh. Shohibul 
Itmam.MH  
Kata Kunci : Nikah pada bulan Muharram, Hukum Islam 

Perkawinan di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 
masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, mereka tidak berani 
melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut 
diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik. Padahal dalam Islam tidak ada 
ketentuan tentang waktu pernikahan. 

Untuk mengungkapkan larangan menikah pada bulan Muharram maka 
penulis merumuskan masalah sebagi berikut: (1) Bagaimana persepsi masyarakat 
terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan 
Lembeyan Kabupaten Magetan? dan (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam 
terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan 
Lembeyan Kabupaten Magetan? penelitian ini dirancang menggunakan 
pendekatan kualitatif dimana pengambilan sampelnya menggunakan pengamatan 
berperan serta. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara (interview) dan pengamatan 
(observation). Teknik analisis menggunakan pola pikir deduktif untuk menarik 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. 
Penelitian ini menyimpulkan: (1) Mindset masyarakat tentang larangan menikah 
pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 
Kabupaten Magetan pada dasarnya masyarakat masih mempercayainya bahkan 
sangat yakin apabila dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan 
masyarakat masih menggunakan hitungan-hitungan Jawa apabila akan 

melaksanakan gawe atau hajat besar termasuk pernikahan. (2) Pandangan hukum 
Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa 
Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan larangan tersebut tidak bisa 
dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik al-
Quran maupun hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya 
pernikahan, dan tidak ada juga nas yang melarang untuk menikah pada hari-hari 
tertentu. dalam artian praktik menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa 
Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan itu sah ketika syarat dan rukun 
perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, 
baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga 

manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara 

dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia 

terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih 

pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-

istiadat maupun sosial kemasyarakatan.1 

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dengan menggunakan 

syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.2 Dalam pernikahan tidak boleh ada 

satu syarat dan rukun itu yang ditinggalkan, karena hal tersebut akan 

berpengaruh pada keabsahan dari pernikahan itu sendiri.3 

Dalam ajaran Islam sendiri  telah diatur dan diberikan tuntunan serta 

penjelasan tentang berbagai fungsi dan tujuan dari pernikahan. Selain sebagai 

sarana penyaluran biologis, pernikahan juga merupakan sarana melanjutkan 

generasi ke generasi berikutnya, serta sebagai sarana membentengi diri dari 

gangguan setan, nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari perbuatan 

maksiat, serta menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah.4  

                                                             
1 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), 374. 
2 Ibid. 
3 Yasin Asnawi, Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan dalam Perkawinan (Kediri: 

Ponpes Hidayatut Thullab, 2005), 71. 
4 Ibid. 
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Pernikahan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, merupakan 

salah satu sunnatullah yang umum berlaku terhadap semua makhluk Allah 

yang hidup.  Karena setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan berpasang-

pasangan, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, dan ada laki-laki ada 

perempuan, serta lain sebagainya.5  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat adh-Dha>riya>t 49:  

                 

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.6 

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah 

perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah 

upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad 

perjanjian yang diatur oleh agama. Karena itulah penyatuan antara dua 

manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. 

Setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya 

mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang 

mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku 

kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang. 

Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai 

ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun sebenarnya 

pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama 

yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, 

                                                             
5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 6 (Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), 7 
6 al-Qur’an, 51:49. 
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Siti Hawa, di surga7. Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang 

dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan 

menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar 

selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk 

lainnya. Tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ini Allah berfirman 

dalam al-Qur’an surat at-Ti>n, ayat 4: 

             

Artinya:“Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik 

baiknya”(QS. at-Ti>n: 4).8 

Ayat di atas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di 

atas makhluk lainnya. Tidak saja secara lahiriyah, yang sempurna, cantik dan 

gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan, melainkan 

terutama secara ruhaninya. Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan 

adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan 

dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga 

berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua 

golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan 

banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia 

yang akan berpasangan. 

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata 

cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun 

dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus 

                                                             
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 6 (Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), 7. 
8. Departemen Agama, al-Qur’an, 204. 
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ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan 

syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, 

baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. 

Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan 

rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik 

sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah 

yang akan menjalani pernikahan. 

Oleh karena itu, pernikahan sah dalam Islam adalah pernikahan yang 

terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan 

dalam pernikahan. Serta sesuai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974  Pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum Islam”.9 

Dalam Islam tidak ada istilah hari baik atau hari buruk untuk 

melaksanakan perkawinan karena semua hari yang diciptakan oleh Allah 

SWT adalah baik. Pada dasarnya hari dan bulan dalam satu tahun adalah 

sama. Tidak ada hari atau bulan tertentu yang membahayakan atau membawa 

kesialan. Keselamatan dan kesialan pada hakikatnya hanya kembali kepada 

Allah SWT.   

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang terjadi di 

masyarakat banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah ada dalam 

hukum Islam. Karena bagaimanapun juga, kita hidup di tanah Jawa yang 

masih kental dengan adat Jawanya. Dan pada hakikatnya hukum adat itu 

sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum 

                                                             
9 Lihat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 
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hukum Islam datang di tanah Jawa.10 Maka tidak heran, apabila dalam 

praktik-praktik ibadah dan muamalah masih bercampur dengan tradisi adat 

yang telah ada, khususnya dalam hal pernikahan. 

Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya adat 

yang bertentangan dengan agama tetapi tetap dipertahankan. Tradisi atau adat 

tersebut bagi warga tertentu sangat diyakini dan sulit untuk dirubah. Bahkan 

masalah perkawinan pun sering kali berbenturan dengan agama, di sebagian 

wilayah Indonesia. Contohnya adalah larangan perkawinan atau pernikahan 

yang sangat dipertahankan oleh penduduk tertentu yang sudah menjadi tradisi 

adat bagi mereka. Alasan larangan perkawinan tersebut sangat beragam dan 

memiliki latar belakang yang berbeda. Padahal adanya larangan perkawinan 

dalam Islam sudah dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa>’ ayat 23: 

                       

                         

                         

                          

                        

                    

                                                             
10 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 73. 
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Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini ) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 

menyusukan kamu, saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu 

mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah 

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah 

kamu ceraikan, maka tidak dosa kamu mengawininya,(dan diharamkan bagi 

kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi 

masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha 

Penyayang.(QS. an-Nisa>’:23)11 

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dan 

mempunyai beribu-ribu suku di dalamnya, sehingga memungkinkan suku 

tersebut mempunyai adat istiadat yang heterogen, adat tersebut diturunkan 

dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik. 

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur, 

yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah, 

sebagai sumber hukumnya. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat 

informasi tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. 

Inilah karakter tradisional hukum Adat.12 

                                                             
11 al-Qur’an, an-Nisa>’ ayat: 23. 
12 Ratno Lukita, Tradisi Hukum Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2008), 24. 
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Perkawinan di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, mereka tidak berani 

melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut 

diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat 

tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka padahal bila dilihat 

dari segi pendidikan masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan tergolong berpendidikan tapi mereka sulit untuk 

menghilangkan kepercayaan tersebut. 

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat 

hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang 

mereka  seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila 

kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang 

menanggung akibatnya.13 

Berangkat dari fenomena dan dan realitas pelaksanaan pernikahan 

pada bulan Muharram, yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan, sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam adat 

budaya setempat, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut 

dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM 

DI DESA DUKUH KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN 

MAGETAN” 

 

 

                                                             
13 Wawancara dengan Bapak Marji, Masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan, 24 Desember 2016 
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B. Rumusan Masalah 

Dari pembahasan masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah 

yang menjadi inti skripsi sebagei berikut; 

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan 

Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan 

Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada 

bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada 

bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

 

D. Kegunakan Penelitian 

Kegunaan studi yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai informasi dan pengetahuan yang bisa ditindak lanjuti dalam 

penelitian. 

2. Sebagai penjelasan bagi masyarakat di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan agar tidak terlalu dan bahkan terjerumus hal-hal yang 

berbau syirik. 
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3. Memberikan acuan terhadap tokoh agama demi mewujudkan kehidupan 

beragama sesuai dengan agama Islam. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang adat istiadat dalam kebudayaan Indonesia terutama 

mengenai adat-adat dalam perkawinan telah banyak tertuang dalam bentuk 

literatur yang mewarnai hasanah kepustakaan. Sepanjang penelusuran, penulis 

tidak menemukan penelitian ilmiah yang meneliti secara khusus dan terfokus 

tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan 

Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Tetapi 

penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas dan mengkaji tentang adat 

istiadat dari segi hukum Islam sudah banyak, diantaranya yaitu: 

Skripsi atas nama “Fatkhur Rohman” mahasiswa Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul 

“MAKNA FILOSOFI TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT 

JAWA KRATON SURAKARTA DAN YOGYAKARTA (Studi 

Komparasi)” 

Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana prosesi tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta 

dan Yogyakarta?  

2. Apa makna filosofi yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan 

adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta tersebut?  

3. Apa perbedaan dan persamaan tradisi upacara perkawinan adat Jawa 

Kraton Surakarta dan Yogyakarta ? 
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Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah. 

1) Prosesi perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta sangat banyak. 

mulai dari proses sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan, 

upacara perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Yang diantaranya 

meliputi ada upacara nontoni, lamaran, paningsetan, pasangtarub dan 

tuwuhan, bucalan, siraman, rias manten, langkahan, midodareni, ijab dan 

qabul, panggih, sungkeman dan terahir resepsi. Upacara perkawinan 

tersebut ada ritual agama dan ritual budaya, ritual agama dalam upacara 

tersebut yaitu Prosesi Ijab dan Qabul sedangkan selain itu termasuk 

budaya.   

2) Upacara Perkawainan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta 

Merupakan budaya adiluhung yang sampai sekarang masih dilestarikan, 

sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam upacara ritual pengantin 

Jawa yang diwujudkan dalam simbol-simbol tersebut khususnya kraton 

Surakarta dan Yogyakarta pada umumnya mengandung makna nasihat, 

harapan dan do’a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi 

keselamatan, upacara tersebut sebagai sarana untuk membersihkan diri 

baik lahir maupun batin, permohonan agar mempunyai rejeki yang lancar, 

sehingga dalam kehidupan berikutnya pengantin dapat hidup bahagia, 

dapat mempunyai keturunan, disamping itu pengantin dapat memahami 

makna hidup berumah tangga dengan saling mengerti tugas, hak dan 

kewajiban baik sebagai suami ataupun istri dengan memperoleh restu dari 

kedua orang tua yang sekaligus merupakan wujud bakti anak pada orang 
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tuanya, untuk menggapai kebahagiaan hidup yang tenang damai dan 

tenteram, yang semua itu diwujudkan dalam perilaku dan simbol-simbol.  

Tradisi upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta 

tersebut pada umumnya memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi 

makna  maupun rangkaian prosesi upacaranya, akan tetapi secara garis 

besar rangkaian upacaranya banyak yang sama. Dalam khazanah budaya 

Yogyakarta, perkawinan adat merupakan sesuatu yang sakral dan 

mendapatkan penghormatan tertinggi dari masyarakat setempat. Begitu 

juga dengan perkawinan adat Surakarta.  Dari segi rangkaian upacaranya 

adat perkawinan Surakarta lebih banyak dibandingkan dengan adat 

Yogyakarta akan tetapi yang masih banyak mewarisi budaya kerajaan 

Mataram adalah adat Yogyakarta meskipun rangkaian pelaksanaannya 

tidak sama persis dan sebanyak seperti yang di Surakarta, perbedaannya 

banyak ditemukan dalam rangkaian upacara panggih. Sesuai dengan 

perubahan zaman maka terjadi pergeseran nilai, upacara adat kraton ini 

yang dahulu hanya dilakukan oleh pengantin berdarah biru dan keturunan 

ningrat. Akan tetapi, saat ini berubah seakan akan menjadi budaya 

masyarakat Jawa pada umumnya, artinya banyak juga masyarakat umum 

yang melakukan prosesi upacara pekawinan adat dengan maksud ingin 

melestarikan kebudayaan Jawa. 

Skripsi atas nama Linda Puji Astuti Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah tahun  2010 dengan 

judul “UPACARA ADAT PERKAWINAN PRIYAYI DI DESA 

NGEMBAL KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN”  
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Rumusan masalah: 

1. Bagaimana sistem perkawinan priyayi di Desa Ngembal Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan?  

2. Bagaimana tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan di 

Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan?  

3. Bagaimana prosesi upacara adat perkawinan priyayi di Desa Ngembal 

Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan?  

Kesimpulan: 

1. Upacara perkawinan adat priyayi merupakan perkawinan yang 

menggunakan adat Jawa biasanya bersifat monogami. Poligami hampir 

tidak dilakukan oleh keluarga priyayi mengingat perkawinan poligami 

banyak mempengaruhi rumah tangga dengan istri pertama walaupun 

masing-masing istri dalam keadaan tempat tinggal yang terpisah. 

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan poligami 

diharapkan dapat menjadi sebuah dasar yang kuat tentang peraturan 

perkawinan di Indonesia. Kesadaran hukum, kedisiplinan serta tanggung 

jawab dari masyarakat sangat diharapkan karena hal tersebut merupakan 

suatu dasar untuk tercipta serta terlaksananya peraturan secara baik, 

dengan adanya peraturan tanpa disertai kesadaran hukum, kedisiplinan 

serta tanggung jawab dari masyarakat sangat sulit peraturan tersebut 

untuk diterapkan. Akan tetapi, dengan adanya kesadaran hukum dari 

masyarakat diharapkan penerapan peraturan yang ada dapat terwujud 

dengan baik.  
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2. Perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga sebelum melaksanakan 

perkawinan banyak beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. 

Mengingat di Jawa keluarga priyayi masih terdapat perkawinan sedarah. 

Namun, perkawinan sedarah bukan merupakan suatu larangan akan tetapi 

juga perlu diperhatikan nasab sesuai dengan agama yang diyakini.  

3. Perkawinan sedarah juga dapat mempererat hubungan antar keluarga 

akan tetapi tidak harus dilakukan. Perkawinan sedarah hanya dilakukan 

apabila kedua belah pihak merasa ada kecocokan dan dalam silsilah 

keturunan dapat dinikahkan, maka perkawinan dapat dilangsungkan. 

Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan cara-cara tertentu sebelum 

melaksanakan pernikahan. Masing-masing keluarga mempunyai cara 

tersendiri dalam menetapkan serta memilih menantu untuk dijadikan dan 

diterima dalam keluarga mereka. Meskipun calon mempelai diberi 

kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan atas sukarela, 

tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa penting dalam 

kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan di 

dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut pihak keluarga masing-

masing pihak diharapkan memberikan restu perkawinan yang 

dilaksanakan itu. Hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa 

Indonesia yang penuh etika sopan-santun dan religius. Dalam 

perkawinan, seseorang membutuhkan kestabilan dan ketenangan dalam 

kehidupan rumah tangganya yang tidak mungkin dapat diwujudkan 

kecuali melalui keberadaan suami-istri yang menjadi pembantu dan 

penguat dirinya. Suami-istri dapat menemukan ketenangan dengan 
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pasangannya dan saling membantu meringankan beban dan penderitaan 

hidup dan saling merasakan cinta dan kasih sayang. Partisipasi keluarga 

sangat diharapkan dalam hal peminangan dan dalam hal pelaksanaan 

perkawinan. Dengan adanya partisipasi keluarga diharapkan dapat 

terjalin hubungan silaturahmi antar keluarga pihak mempelai pria dengan 

keluarga pihak mempelai wanita. Melibatkan kedua belah pihak dalam 

hal ini dengan suatu harapan pula agar dapat membimbing pasangan 

yang baru menikah itu supaya dapat mengadakan rumah tangganya 

dengan baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.   

4. Upacara perkawinan priyayi menggunakan adat Jawa. Tradisi 

perkawinan dalam keluarga priyayi tidak berubah meskipun dengan 

perubahan zaman dan perkembangan. Perubahan zaman dan 

perkembangan menjadikan pemikiran seseorang semakin berkembang 

dan semakin maju sehingga perias pengantin menyesuaikan pakaian dan 

tata rias pengantin dengan kondisi saat ini, dengan model pakaian dan 

tata rias pengantin semakin indah namun tidak menghilangkan lambang 

ataupun simbol dalam pakaian tersebut, yakni lambang masyarakat Jawa 

serta tanpa merubah tradisi upacara perkawinan Jawa yang sudah ada. 

Tradisi masyarakat Jawa yang jarang dilakukan oleh masyarakat sangat 

perlu dijaga dan dilestarikan dengan cara belajar, memahami makna yang 

terkandung dalam tradisi serta melakukan tradisi tersebut. Upacara adat 

perkawinan priyayi dengan menggunakan adat Jawa harus tetap dijaga 

serta dipertahankan. Perkawinan adat Jawa diharapkan tidak hanya 

kalangan keluarga priyayi yang menggunakan prosesi adat Jawa secara 
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menyeluruh akan tetapi diharapkan masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat Jawa. Meskipun dalam hal menentukan pilihan dari masing-

masing keluarga mempunyai tata cara yang berbeda akan tetapi dalam 

pelaksanaan upacara prosesi perkawinan diharapkan tetap menggunakan 

adat di Indonesia khususnya masyarakat Jawa tetap menggunakan dan 

melestarikan adat Jawa. Dengan demikian kebudayaan yang kita miliki 

akan tetap terjaga dan kita tetap melestarikan kebudayaan Jawa. 

Skripsi tentang larangan adat pernikahan antara Desa Golan dan Desa 

Mirah penelitian ini dilakukan oleh Subroto tahun 2005 dengan judul “Adat 

Larangan Nikah Antara Golan dan Mirah di Desa Sukorejo”. Dalam 

pembahasan tersebut fokus pembahasan mengarah kepada metode urf  

terhadap larangan nikah. Penelitian ini membahas tentang adat yang melarang 

pernikahan antara dusun Golan dan Mirah. 

Selanjutnya skripsi tentang “Perubahan Persepsi Masyarakat 

Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu dan Turun Papat di 

Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo”, penelitian ini 

dilakukan oleh Mafi Dwi Prambudi pada tahun 2006. Dalam pembahasan 

tersebut fokus pembahasan mengarah kepada pandangan masyarakat terhadap 

adat larangan nikah.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan 

penulis lakukan berbeda dengan ketiga penelitian yang telah diuraikan di atas. 

Karena belum ada yang membahas secara langsung tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 
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F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu kegiatan 

penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-

lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga sosial. Dalam penelitian ini 

penulis meneliti, mengkaji dan melakukan wawancara langsung dengan tokoh 

masyarakat di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

khususnya kepada Bapak Modin di Desa tersebut dan Pemuka Agama (Kyai) 

yang berkaitan dengan adat larangan nikah di desa tersebut. 

Ciri khas penelitian ini adalah pengamatan berperan serta. Pengamatan 

berperan serta adalah sebagai pengamatan yang bercirikan interaksi sosial 

yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subyek dalam 

lingkungan subyek dan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan 

dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya 

gangguan. Untuk itu dalam  penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data. Sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang.   

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. Penulis mengadakan penelitian ini dikarenakan di 

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan terjadi larangan 

nikah. 
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2. Subyek Penelitian 

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang 

terkait dengan larangan pernikahan yaitu Bapak Modin dan Pemuka 

Agama (Kyai) yang berperan sebagai fasilitator, dan juga sebagian tokoh 

masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut sebagai tambahan informasi. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan 

terdiri dari: 

a. Responden, yaitu orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. 

b. Informan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat langsung akan tetapi 

mengetahui tentang larangan tersebut antara lain: tokoh agama, 

sesepuh desa dan perangkat desa.  

4. Teknis Pengumpulan Data 

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistimatis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti.14 

b. Interview, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-

pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan 

yang berkenaan dengan larangan nikah.15 

                                                             
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45. 
15 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alpa Beta, 2005), 73-74.  
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c. Study literatur, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mencatat langsung data-data yang berkaitan dengan data-

data yang diperlukan.16  

5. Teknik Pegolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh 

terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, 

keserasian satu sama lainnya. 

b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun 

skripsi.17 

6. Teknik Analisa Data 

Untuk mempermudah pembahasan sekaligus pemahaman antara 

lain dengan menggunakan metode: 

a. Deduktif, yaitu cara berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil 

dan ketentuan yang bersifat umum yang selanjutnya dikemukaan 

kenyataan yang bersifat khusus. 

b. Induktif, yaitu diawali dengan menggunakan kenyataan-kenyataan 

yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang 

bersifat umum. 

                                                             
16 Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2002), 129. 
17 Ibid. 



19 
 

 

c. Sosiologis, yaitu penggambaran tentang keadaan mayarakat lengkap 

dengan struktur lapisan serta sebagai gejala sosial dengan masalah 

yang berkaitan. 

d. Kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti atau 

kondisi objek yang alamiyah (sebagai lawan exsperimen) yaitu peneliti 

sebagai instrumen kunci tehnik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan). 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mempermudah 

pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima BAB, yang masing-

masing terdiri dari sub-BAB yang saling berkaitan. Adapun sistematika 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I : Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pikir dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori sebagai landasan untuk 

memotret seluruh isi skripsi yang meliputi teori yang 

membahas tentang pernikahan. 

BAB III : Bab ini merupakan tindak lanjut dari BAB II untuk meneliti 

sekaligus menjelaskan tentang adat larangan menikah pada 

bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 
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Kabupaten Magetan, dan juga uraian sebenarnya dari kondisi 

masyarakat secara umum, realita dari pelaksanaan nikah, 

pendapat dari warga masyarakat baik dari kondisi masyarakat, 

dari tokoh agama, sesepuh desa, perangkat desa dan orang yang 

mengalami pernikahan tersebut serta upaya-upaya untuk 

menghindari dari akibat larangan tersebut. Ini penting 

dipaparkan sebagai obyek penelitian yang akan ditinjau dengan 

hukum Islam. 

BAB IV : Bab ini merupakan analisa dari teori (BAB II) dan kenyataan 

di lapangan (BAB III) untuk menemukan jawaban atas adat 

larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

BAB V : Bab ini merupakan akhir dari uraian skripsi, yang terdiri dari 

kesimpulan saran-saran dan penutup.  
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BAB II 

KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam 

Kata nikah berasal dari bahas arab nika>h}un yang merupakan masdar 

atau kata asal dari kata nakah}a. sinonimnya tazawwaja kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. 

Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti ad}-d}ammu wattadkhul (bertindih 

dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan 

rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan 

tana>kah}atil ashjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu 

terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.18 

Perkawinan menurut istilah sama dengan kata ”nikah” dan kata ”zawaj”.19 

Ulama golongan Syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat 

kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri 

yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad 

berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana di kalangan 

ulama syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah : 

َحة يَتَضمَّنُ  َعْقدٌ  َ  َمْعنَـُهَما اَوْ  اَوِالَّتْزِوْيجِ  النَِّكاحِ  بَِلْفظٍ  اْلَوْطءِ  ِا

                                                             
18 Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11. 
19 Abd Shomat, Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), 272. 



 

 

Artinya :“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan 

hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja atau yang 

semakna dengan keduanya.20 

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan 

definisi sebagai berikut : 

َعةِ  لَِتْمِلْيكِ  َوْضعٍ  َعْقدٌ   َقْصًدا ِْألُنْـَثى اْلُمتـْ

Artinya: “Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki 

menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.21 

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, 

para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan 

syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir 

terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan 

nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan 

puasa sunnah.22 

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan 

seorang wanita.23 

Menurut pengertian sebagian fuqaha perkawinan ialah akad yang 

memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga 

                                                             
20Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan) (Jakarta: Kencana, 2007), 37.  
21 Ibid., 38. 
22Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab 

(Bandung: al-Haromain), 318. 
23 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang 

No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara), 1. 



 

 

(suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan 

memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi 

masing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan 

mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan 

kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-

menolong.24 

Dalam bukunya Mohammad Idris Ramulyo, menurut Sajuti Thalib 

perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup 

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, 

tenteram dan bahagia.25 

Menurut Abu Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang 

menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling 

membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi menurut ketentuan syariat. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri 

mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.26 

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah: 

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.27 Dalam Kompilasi Hukum Islam 

                                                             
24 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta 

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, 1984, 48–49. 
25 Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 1–2. 
26  Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13. 
27 Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia),7. 



 

 

(KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam 

adalah “akad yang sangat kuat atau mithaqan gholi>z}an untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.28 

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau mithaqan gholi>z}an” merupakan 

penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan 

UU No 1/1974 tentang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad 

perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan 

ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini 

menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa 

agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan 

perbuatan ibadah.29 

Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka 

perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus 

dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi 

keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu 

Abbas yang dinukil oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin berikut: 

َا ََمانَةِ  َاَخْذُمتُْوُهنَّ  ِامنَّ  هللاِ  ِبَكِلَماتِ  فـُُرْوَجُهنَّ  لَْلُتمْ  َواْسَتحْ  هللا ِ

                                                             
28 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14. 
29 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 41. 



 

 

Artinya: “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan 

kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan 

Allah”.30 

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat dipahami bahwa, 

perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan 

calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, 

serta untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Selain itu juga 

menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum ta’a>wun (gotong-

royong), akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab 

serta hak-hak yang dimilikinya.  Disamping itu berdasarkan definisi diatas, 

tampak bahwa inti dari perkawinan tidak hanya dititik beratkan kepada 

masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk 

menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-

cita bersama.31 

 

B. Dasar Hukum Perkawinan 

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan 

ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai 

sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam 

penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat 

berikut : 

                     

                                                             
30 Ibid. 
31 Saebani, Fiqh Munakahat, 13–14. 



 

 

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. adh-Dha>riya>t : 49) 32 

                              

                                

             

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

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya, 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. (QS. an-Nisa>’: 1).33 

 

                            

                                

            

                                                             
32 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV asy-Syifa’, 

1984), 1109 

33 Ibid., 148. 



 

 

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. An-Nisa : 3).34 

                            

                  

Artinya: ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. an-Nu>r : 32).35 

                             

                         

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

                                                             
34 Ibid., 149. 
35 Ibid., 718. 



 

 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Ru>m: 21).36 

Sedangkan perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari 

beberapa hadits berikut: 

ْ مِ  سَ يْ لَ فَـ  ِيتْ نَّ سُ  نْ عَ  بَ غِ رَ  نْ مَ وَ  ِيتْ نَّ سُ  احُ كَ النِّ  (روه خباري ومسلم) ينِّ  

Artinya: Perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang benci kepada 

peraturanku bukanlah ia termasuk umatku (Bukhori dan Muslim)37 

 لِْلَبَصرِ  اََغضُّ  نَّهفَإِ  فـَْليَـتَـَزوَّجُ  اْلَباَءة ِمْنُكمُ  ِاْسَتطَاع َمنْ  الشََّبابِ  َمْعَشرَ  َ 

لصَّْومِ  فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  مل َوَمنْ  لِْلَفرْجِ  َوَأْحَصنُ   ِوجاء َله فَِإنَّه ِ

Artinya: ”Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah 

memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena 

menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 

Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, 

karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat) nya”.38 

Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi di atas inilah yang dijadikan 

sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, 

golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu 

hukumnya sunah. Para ulama Malikiyah Muta’akhirin berpendapat bahwa 

                                                             
36 Ibid., 839. 
37 Machfuddin aladib, Terjemah Bulughul Maram, Karya al-Hafidz Ibn Hajar al-

Asqalani (Semarang: CV Toha Putra, 2000), 413. 
38 Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Terjemah al-Hassan (Bangil: Pustaka 

Tamaam, 2001), 438. 



 

 

kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan 

mubah untuk segolongan yang lainnya.39 

Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. 

Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan 

perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram dan 

makruh.40  

Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa 

hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :  

a. Wajib 

Perkawinan dihukumi wajib bagi orang yang telah mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir 

pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada 

pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak 

berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum 

melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah : 

 َواِجبٌ  فـَُهوَ  ِبهِ  ِاال اْلَواِجبُ  يُِتمُّ  ال َما

Artinya: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, 

maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.41  

b.  Sunah  

Perkawinan itu hukumnya sunah menurut pendapat jumhur ulama’. 

Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

                                                             
39 Abd. Rahman Ghozaly,  Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16. 
40 Ibid., 18. 
41 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139. 



 

 

melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan 

akan berbuat zina. 42 

c. Haram  

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai 

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan 

perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika 

seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah 

wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat 

kawin dengan orang lain.43  

 

 

d. Makruh  

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya 

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 

untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.44 

e. Mubah 

 Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, 

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan 

apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan 

orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan 
                                                             

42 al-Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1. 
43 Ibid.  
44 Ibid., 2. 



 

 

dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 

yang sejahtera.45 

 

C. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 

keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan 

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah 

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.46 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi 

yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh 

Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala 

aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain 

keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan 

kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan 

perkawinan.47 

Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama 

yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan 

pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau 

diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi 

nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.48 

                                                             
45 Ibid. 
46 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Ed. I, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), 22. 
47 Ibid. 
48 Ibid., 23. 



 

 

Mengenai naluri manusia seperti tersebut, Allah berfirman dalam surat 

Ali Imran ayat 14: 

                            

                           

                  

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak 

dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak49 dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga).(QS. Ali ‘Imra>n: 14) 

Dari ayat di atas, jelas bahwa manusia mempuyai kecenderungan 

terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam 

pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana 

tersebut pada surat ar-Ru>m ayat 30: 

                           

                          

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

                                                             
49 Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk 

jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri. 



 

 

fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. ar-Ru>m: 30) 50 

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengenalan 

agama. Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam al-

Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin tentang faedah melangsungkan perkawinan, 

maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:51 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai 

keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya 

sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam 

memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup 

bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai 

dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga 

dan bermasyarakat. 

Al-Qur’an juga menganjurkan agar manusia selalu berdo’a agar 

dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya,52sebagaimana 

tercantum dalam surat al-Furqa>n ayat 74: 

                               

          

                                                             
50 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Ed. I, Cet. 3, 26. 
51 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999), 27. 
52 Ibid., 29. 



 

 

Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah 

kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati 

(Kami), dan jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.(QS 

al-Furqa>n: 74) 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya 

Sudah menjadi kodrat iradat Alah SWT, manusia diciptakan 

berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan 

untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana Firman Allah 

SWT pada surat Ali ‘Imra>n ayat 14 tersebut di muka. Oleh al-Qur’an 

digambarkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu 

memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 

187 yang menyatakan: 53 

                            

  …..  

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun 

adalah pakaian bagi mereka…..(QS. al-Baqarah: 187)  

                                                             
53 Sidi Gazalba, Menghadapi Soal-Soal Perkawinan (Jakarta: Pustaka Antara PT, 1975), 

84. 



 

 

Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita 

tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya itu akan berbuat 

pelanggaran seperti dinyatakan ayat selanjutnya.54 

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk 

menyalurkan cinta dan kasing sayang di kalangan pria dan wanita secara 

harmonis dan bertanggung jawab.55 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan 

Sesuai dengan surat ar-Ru>m ayat 21 di atas yang lalu, bahwa 

ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan 

melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya 

dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat 

menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang 

lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan 

nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, 

sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat Yu>suf ayat 53: 

                 .....   

Artinya: dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.... (QS. Yu>suf: 

53) 

                                                             
54 Ibid.,  85. 
55 Ibid. 



 

 

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya 

perlulah menyalurkan gejolak nafsu seksual, seperti tersebut dalam Hadits 

Nabi SAW: 

 فَِانَُّه أَْغَض لِْلَبَصِر َوَأْحَصَن لِْلَفرْجِ 

Artinya: “Sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya 

pandangan dan dapat menjaga kehormatan”56 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal untuk hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-

orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh 

emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Suami 

istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah 

dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan 

keluarganya yang dibina dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. 

Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja 

dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram 

atas dasar cinta dan kasih sayang. 

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan 

ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai 

kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya 

ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. 
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Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting 

penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan 

ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang 

harmonis antara suami istri dalam saung rumah tangga. Keharmonisan 

diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan 

hak dan pemenuhan kewajiban.57 

  

D. Syarat Dan Rukun Perkawinan 

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan 

syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. 

Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika 

kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah 

menurut hukum.58 Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada 

sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk 

wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-

laki dan perempuan dalam perkawinan. 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon 

pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu 

sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.59 
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Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan 

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan 

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 60 

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 

adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur 

yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya 

dan tidak merupakan unsurnya.61 

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Mazhab berbeda pendapat 

dalam menentukanya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima 

macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon 

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam 

Syafi’i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon 

pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah. Sedangkan 

menurut para ulama mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya 

ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan 

dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain 

menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighat (ijab dan qobul), calon 

pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon 

pengantin perempuan.62 
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Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

َا ِطلٌ  َفِنَكاُحَها َولِيَِّها ِاْذنِ  بَِغْريِ  َنَكَحتْ  ِاْمَرأَةُ  اَميُّ َ 

Artinya: ”Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya maka 

nikahnya batal”.63 

 َسَهافْ نَـ  اْلَمْرأَةُ  َوَال  أَةَ  اْلَمرْ   اْملْرأَةُ  ّوِجِ زَ تُـ  َال 

Artinya: ”Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan 

janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.64 

c. Adanya dua orang saksi. 

 َعْدلٍ  يْ  َوَشاِهدَ  ُمْرِشدٍ  ِبَوِيلِّ  ِاالَّ  ِنَكاحَ  َال 

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan memakai wali yang adil dan dua 

orang saksi yang adil”.65 

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.66 

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis 

besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua: 
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1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun 

untuk selama-lamanya. 

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.67 

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu: 

a. Syarat calon pengantin pria: 

1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 

2. Jelas orangnya. 

3. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

4. Beragama Islam. 

5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon istrinya halal 

baginya. 

6.  Tidak karena paksaan. 

7. Tidak sedang mempunyai istri empat. 

b. Syarat calon pengantin wanita: 

1. Beragama Islam 

2. Jelas bahwa ia perempuan. 

3. Jelas orangnya. 

4. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Syarat-syarat wali 

1. Laki-laki 

2. Dewasa 
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3. Mempunyai hak perwalian 

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya 

5. Berakal dan adil (tidak fasik).68 

d. Syarat-syarat saksi 

1. Minimal dua orang laki-laki 

2. Hadir dalam ijab qabul 

3. Dapat mengerti maksud akad 

4. Islam 

5. Dewasa dan berakal. 

e. Ijab qabul syarat-syaratnya 

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah 

dan tazwij 

4.  Antara ijab dan qabul bersambungan 

5.  Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah 

7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 

yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.69 
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E. Hikmah Pernikahan 

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu ada 

beberapa, antara lain:70 

a. Dengan pernikahan, maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu 

banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena 

suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika 

dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan 

dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur. 

b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah 

tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya 

ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud 

kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan 

alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki 

menjadi lebih tentram dan dunia semakin makmur.  

c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan 

dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam 

pekerjaan.  

d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang 

dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. 

Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur 

kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan 

sendi penting bagi kesejahteraannya. Allah berfirman dalam QS. al-A’raf 

ayat 189: 
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Islam), penerj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), 256-258. 



 

 

                                  

                             

                     

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari 

padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. 

Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang 

ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian 

tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, 

Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami 

anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". 

(QS al-A’raf: 189) 

e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk 

menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak 

dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang 

bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan 

di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. 

Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan 

alam. Rasulullah bersabda:71 

 َمْن تـََزوََّج فَـَقْد َأْحَرَز َشْرَط ِديـَْنُه, فـَْليَـتَُّق هللاَ ِىف الشَّْرِط ْاَالَخرَ 

                                                             
71 Ibid., 257. 



 

 

Artinya: “Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya, 

maka hendaknya dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain”72 

f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya 

terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam 

warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin 

mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya 

di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama 

dan manusia. 

g.  Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 

Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. 

h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang 

mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih 

meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo’akannya dengan 

kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. 

Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal 

meskipun dia telah mati.73 
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BAB III 

LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUARRAM DI DESA DUKUH 

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

Desa Dukuh merupakan salah satu desa dari wilayah Kecamatan 

Lembeyan yang berada di Kabupaten Magetan. Desa Dukuh merupakan 

daerah dataran rendah dengan suhu sedang dan kondisi tanah yang subur. 

Penduduk desa Dukuh berjumlah 2487 jiwa. terdiri dari empat Pedukuhan 

yaitu: Dukuh, Banjarejo, Banjeng dan Tawangsari. Desa Dukuh berbatasan 

dengan desa lain yaitu : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedung Panji Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 

2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedung Banteng Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

4. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambakmas Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun  

Adapun pembagian luas wilayah di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut: 

 

 



 

 

Luas wilayah Ha 

Pemukiman 174,085 

Persawahan 172,359 

Perkebunan 0 

Kuburan 1,500 

Pekarangan 8,004 

Perkantoran 0,500 

Prasarana umum 0 

 

Terdapat fasilitas umum Desa. Adapun fasilitas-fasilitas umum yang 

ada di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yaitu : 

1. Tanah bengkok 

2. Lapangan olahraga 

3. Perkantoran pemerintah 

4. Tempat pemakaman umum 

5. Sekolah  

6. Pertokoan 

7. Jalan 

Seluruh fasilitas umum tersebut masih berfungsi dengan baik hingga 

saat ini. selain itu juga terdapat masjid disetiap pedukuhan dan beberapa 

musholla yang masih digunakan untuk salat berjamaah. 

 

 



 

 

B. Profil Kemasyarakatan Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

Masyarakat Desa Dukuh didominasi oleh petani sebagai mata 

pencaharian sehari-hari. Hal ini dikarenakan tanah yang subur dan akses air 

yang mudah. Selain sebagai petani, ada sebagian masyarakat yang berprofesi 

sebagai pedagang, PNS, karyawan swasta dan lainya. Pembagiannya adalah 

sebagai berikut : 

Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

Petani  149 148 

Buruh tani  70 62 

PNS 9 5 

Pedagang keliling 3 6 

Montir  1 - 

TNI 4 - 

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 7 - 

Tukang cukur  1 - 

 

Di bidang pendidikan, masyarakat Desa Dukuh didominasi oleh 

mereka yang hanya sampai lulusan SD. Sebagian besar masyarakat tidak 

melanjutkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Prosentasenya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

No Pendidikan Prosentase 

1. SD 57 % 

2. SMP 21% 

3. SMA 17% 

4. Kuliah 5% 

 

Di bidang keagamaan, mayoritas masyarakat beragama Islam. Hanya 

ada satu KK sebanyak 5 jiwa di Dusun Banjeng beragama Kristiani. 

Kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik. Di setiap Pedukuhan 

terdapat satu masjid sebagai Masjid Jami’ untuk melaksanakan shalat 

berjamaah dan shalat Jum’at. Selain itu juga terdapat musholla-musholla di 

setiap pedukuhan sebagai sarana ibadah. Kegiatan keagamaan yang berjalan 

di Desa Dukuh yaitu TPQ, madrasah diniyah, yasinan muslimat, pengajian 

muslimat, membaca shalawat dzibaiyah barzanji, lailatul ijtima’dan pengajian 

umum ketika memperingati hari besar Islam. Adapun Organisasi lembaga 

kemasyarakatan di Desa Dukuh yaitu: 

1. PKK 

2. Karang Taruna 

3. RT/RW 

4. Posyandu 

5. Kelompok Tani 

6. Organisasi Keagamaan 

 



 

 

C. Gambaran Umum Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram 

di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

Muharram adalah nama bulan Arab yang terdiri dari dua belas bulan 

dalam setahun. Nama bulan tersebut diketahui dan ditetapkan oleh bangsa 

Arab sebelum lahirnya agama Islam pada abad ke-7 masehi, tegasnya 

sebelum lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. pada tahun 570 Masehi. 

Setelah agama Islam lahir di tanah Arab (Makkah), maka dalam ajaran 

agama Islam itu banyak hukum-hukumnya yang sangat erat hubungannya 

dengan bulan-bulan Arab tersebut. Karena itu, seluruh kaum muslimin harus 

mengetahui peredaran bulan-bulan tersebut setiap tahun, agar amal ibadahnya 

dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal waktunya 

tersebut. 

Agama Islam yang dibawa Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah 

salah satu agama yang mementingkan dan menghargai waktu. Waktu untuk 

ibadah yang ditentukan secara tahunan, atau secara bulan dan secara harian 

dan jam, seperti waktu shalat Subuh (pagi), Dzuhur (lohor tengah hari), Ashar 

(petang hari), Maghrib (ketika terbenam matahari), dan Isya’ (malam hari). 

Semua memerlukan pengetahuan untuk mengerjakan tepat pada jadwalnya.74 

Selain waktu shalat yang begitu rapi dan teratur yang telah ditetapkan 

oleh hukum syari’at Islam (hukum Fiqih), maka umat Islam harus 

mengetahui: 

1. Waktu shalat Idul Fitri. 

                                                             
74 Amir Taat Nasution, Muharram dan Hijriyyah, cet. ke-1, (Surabaya: Bina Ilmu,1982), 

41. 



 

 

2. Waktu shalat Idul Adha (hari raya haji) pada setiap tanggal 10 bulan 

Dzulhijjah. 

Adapun nama bulan-bulan Arab tersebut, sebagai berikut:75 

No Nama Bulan Arab Bulan Jawa Jumlah Hari 

1. Muharram Suro  30 

2. Shafar Sapar 29 

3. Rabiul Awal Mulud 30 

4. Rabiul Akhir Ba’da Mulud 30 

5. Jumadil Awal Jumadil Awal 29 

6. Jumadil Akhir Jumadil Akhir 29 

7. Rajab Rejeb 30 

8. Sya’ban Ruwah 29 

9. Ramadhan Poso 30 

10. Syawal Sawal 29 

11. Zulqa’dah Bulan Apit (Selo) 30 

12. Zulhijjah Bulan Besar 29 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bulan Muharram adalah bulan 

pertama Hijriah. Bulan tersebut menjadi menonjol dalam kalender Islam 

bukan saja karena hubungannya dengan diundangnya untuk pertama kali 

                                                             
75 Amir Taat Nasution, Muharram dan Hijriyyah, cet. ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 

41. 



 

 

sebagai hari berpuasa dalam Islam tetapi juga dengan simbol keagamaan 

penting terutama bagi kelompok Syi’ah.76 

Penanggalan atau neptu dilihat dari kedudukannya dalam perkawinan 

adat Jawa di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah 

sebagai sarana untuk menentukan pelaksanaan perkawinan agar calon jodoh 

dijauhkan dari sesuatu marabahaya yang tidak diinginkan, karena di dalam 

penanggalan (neptu) yang ditentukan mengandung unsur-unsur syarat yang 

diyakininya membawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu perkawinan 

oleh warga masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan sejak dahulu, dan sudah berulang kali adat itu dilakukan sampai 

sekarang. Karena kepercayaan (keyakinan) yang sudah melekat itu maka 

masyarakat tidak berani untuk meninggalkannya. Hal tersebut karena adanya 

kehawatiran akan tejadinya bencana yang akan menimpa bagi yang 

melanggarnya.77 

Pada umumnya masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan apabila mau melaksanakan aqad nikah, menentukan 

penanggalan (neptu) hari kelahiran calon suami dan isteri beserta hari untuk 

nikahnya harus dijumlah. 

Umpama: pria=hari kamis pon, wanita=hari rebo pahing. Hari untuk 

aqad nikah: hari selasa wage. Jika kamis=delapan, pon=tujuh, jumlahnya 

adalah 15 (lima belas). Jika rebo=tujuh, pahing=sembilan, jumlahnya adalah 

16 (enam belas). Jika selasa=tiga, wage=empat, jumlahnya adalah 7 (tujuh). 

                                                             
76 Ensiklopedi Islam Indonesia Tim penyusun IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 

Djambatan, 1992), 132. 
77 Wawancara dengan bapak Nur Ahmadi, masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, 25 Desember 2016 



 

 

Jadi jumlah seluruhnya adalah 15 + 16 + 7 =38 Kemudian jumlah tersebut 

dikurangi tiga-tiga sampai habis. Umpama 38- (3 x 12) = 2 (dua). sisa angka 

2 (dua) itu adalah yang baik, jadi sisa 1 (satu) atau 3 (tiga) adalah kurang 

baik.  

Dalam hitungan jawa yang baku disebutkan: 

Hitungan angka (Neptu) berdasarkan hari Nasional: 

No Hari = Angka 

1. Minggu = 5 

2. Senin = 4 

3. Selasa = 3 

4. Rabu = 7 

5. Kamis = 8 

6. Jum’at = 6 

7. Sabtu = 9 

 

Hitungan angka (Neptu) berdasarkan hari pasaran: 

No Neptu = Angka 

1. Pahing = 9 

2. Pon = 7 

3. Wage = 4 

4. Kliwon = 8 

5. Legi = 5 

Penulis contohkan laki lakinya lahir selasa legi (3+ 5 = 8), sedangkan 

perempuan sabtu pahing (9 +9 =18) di lihat dari angka jelas perempuan lebih 



 

 

banyak hasilnya, maka dalam rumah tangga nantinya perempuanlah yang 

lebih menguasai dalam mengambil keputusan.78 

Telah berlaku di kalangan masyarakat luas terutama bagi suku Jawa, 

setiap akan menjodohkan anaknya pasti menghitung-hitung neptu kelahiran 

anaknya dan calon isteri atau suaminya. Bilamana hitungan itu cocok dengan 

patokan yang telah ada, maka rencana perjodohan jadi dilaksanakan, tetapi 

apabila terjadi sebaliknya walaupun calon pengantin sudah sama cocok dan 

saling mencintai biasanya orang tua terpaksa melarang anaknya 

melaksanakan perkawinan. 

Perjodohan yang telah dilaksanakan orang-orang Jawa semata-mata 

hanya mengikuti orang-orang dahulu yang ahli dalam ilmu-ilmu perhitungan. 

Jadi bukan gugon yang tanpa dasar. Melainkan mengikuti jejak para leluhur 

yang menemukan ilmu perhitungan. 

Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan belum 

pernah terjadi pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram, mereka 

tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Suro, hal itu sangat 

ditakuti di kalangan masyarakat tersebut. Karena takut terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan.79 

Perkawinan di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, mereka tidak berani 

melaksanakan pernikahan pada bulan muharram, karena pada bulan tersebut 

diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat 

tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka padahal bila dilihat 
                                                             

78 Ki Sura, Buku Primbon Jawi, Edisi terjemah (Solo: UD Mayasari , 1995), 14. 
79 Wawancara dengan bapak Nur Ahmadi, Masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, 25 Desember 2016 



 

 

dari segi pendidikan masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan tergolong berpendidikan tapi mereka sulit untuk 

menghilangkan kepercayaan tersebut. 

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat 

hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang 

mereka  seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila 

kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang 

menanggung akibatnya.80 

Dilihat dari hasil observasi penulis langsung di lapangan, penulis 

melihat masih adanya image atau pola pikir masyarakat Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tentang larangan menikah pada 

bulan Muharram dan sebagian besar masyarakat beranggapan apabila tetap di 

laksanakan praktik nikah pada bulan Muharram tersebut maka akan terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan, dalam hal ini adalah musibah. 

Dari sinilah penulis bisa menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat 

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan masih mempunyai 

keyakinan bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram atau Suro 

tidak diperbolehkan dengan alasan akan terjadi musibah di kemudian hari 

apabila masih tetap dilaksanakan. 
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D. Pendapat Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat Tentang Larangan 

Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan 

Menanggapi kasus tersebut, Bapak H. Mudzakir mengatakan seseorang 

menikah pada bulan Muharram hukumnya sah-sah saja karena dalam hukum 

Islam tidak melarangnya, tetapi karena kita orang jawa seyogyannya 

menghormati adat atau aturan jawa yang sudah dipercayai, maka menurut 

beliau janganlah dilanggar hal-hal yang sudah diyakini oleh masyarakat 

sekitar kita. 

Disinggung mengenai akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

(musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan nikah pada 

bulan Muharram beliau berpendapat, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah 

kehendak Allah dan tidak ada kaitanya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita 

apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun kita 

yakin tidak akan ada hal hal yang tidak diinginkan setelah melaksanakan 

perkawinan pada bulan Muharram, tetapi masyarakat sekitar kita sudah 

sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan sangat besar akan terjadi.81 

Salah seorang pemuka agama Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan (Bapak K. Soimun) berpendapat pada dasarnya 

sependapat dengan pendapat Bapak H. Mudzakir, beliau memperbolehkan 

praktik nikah pada bulan Muharram, karena dalam al-Quran dan Hadist tidak 
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disebutkan, seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi syarat 

sah nikah dan rukun nikah.82 

Disinggung soal kepercayaan masyarakat tentang akan terjadi musibah 

terhadap keluarga yang melakukan nikah pada bulan Muharram, berbeda 

dengan Bapak H. Mudzakir, beliau menentang keras, dan memberikan 

pekerjaan rumah kepada penulis untuk bersama sama meluruskan pandangan 

masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, agar 

tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan kita 

terhadap Allah Swt, bahkan bisa mengantar kita ke perbuatan musyrik. 

Dalam surat Ad-Dukha>n ayat 7-8 : 

                              

                      

Artinya: Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di 

antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang 

mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. 

(Q.S Ad-Dukha>n: 7-8)83 

Hal senada dikatakan oleh Bapak Badri, beliau tidak sependapat 

dengan masyarakat, beliau tidak melarang adanya praktik nikah pada bulan 

Muharram, dan beliau sangat-sangat tidak sependapat dengan masyarakat, 

bahwa mereka beranggapan musibah yang dialami oleh salah satu keluarga 
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Kabupaten Magetan K. Soimun, 26 Desember 2016 
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yang melaksanakan praktik nikah pada bulan Muharram ada kaitanya, karena 

mereka telah melanggar apa yang telah masyarakat yakini.84 

Disinggung soal hukum nikah pada bulan Muharram dan hukum 

masyarakat mempercayai hal-hal yang mengandung unsur syirik beliau 

berpendapat hukum nikah pada bulan Muharram sah-sah saja dan beliau 

mengatakan bahwa yang dilakukan masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan dalam agama disebut Urf, Urf adalah adat 

kebiasaan apa-apa yang dibiasakan masyarakat dan dijalankan terus menerus 

baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan Urf sendiri ada dua 

macam yaitu Urf Shahih dan Urf Fasid. 

Urf Shahih adalah adat kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar 

syari’at agama, sedangkan Urf Fasid adalah adat kebiasan masyarakat yang 

melanggar dari ketentuan masyarakat, jadi masyarakat Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang mempercayai bahwa 

seseorang yang melakukan praktik nikah pada bulan Muharram akan 

mendapatkan musibah di salah satu keluarga tersebut hukumnya haram.85 

Berbeda lagi dengan pendapat masyarakat yang bernama Bapak Marji, 

beliau adalah masyarakat yang masih sangat mempercayai hal-hal yang 

berkaitan dengan kebudayaan jawa, beliau berpendapat, setiap perbuatan dan 

tingkah laku seseorang itu sudah dihitung dalam budaya jawa. 

Apalagi seseorang tersebut akan mempunyai gawe besar, maka setiap 

sesuatunya dihitung atau dipertimbangkan jauh-jauh hari, seseorang yang 

ingin menikahkan anaknya itu harus menghitung hari, weton, naas, dari dua 
                                                             

84 Wawancara dengan Bapak Badri, tokoh masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 
Kabupaten Magetan, 28 Desember 2016 

85 Ibid. 



 

 

calon mempelai maupun dari kedua orang tua masing-masing, dan akhirnya 

dicarikan hari yang baik.86 

Sama halnya dengan pendapat Bapak Nur Ahmadi, Beliau 

berpendapat bahwa setiap kita melaksanakan gawe besar, terutama 

pernikahan harus dihitung mulai hari, tanggal, bulan, tahun, weton, hari naas, 

hari keberuntungan dari pihak laki laki, perempuan, dan kedua belah pihak 

keluarga, dengan tujuan kita diselamatkan dari segala marabahaya di saat 

acara berlangsung maupun sesudahnya.87 

Disinggung soal larangan nikah pada bulan Muharram beliau 

berpendapat, bahwa masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan pada umumnya masih sangat percaya dan yakin bahwa 

seseorang dilarang melakukan praktik nikah pada bulan Muharram, dan 

masyarakat juga yakin kalau ada yang melakukan pasti akan mendapat 

musibah di kemudian hari, bahkan beliau pribadi juga masih sangat 

mempercayai hal tersebut. 

Ditanya soal hukum baku soal larangan nikah pada bulan Muharram 

beliau berpendapat tidak ada, karena itu hanyalah kebiasaan masyarakat, 

karena mereka menghafalkan hal-hal yang terjadi setelah orang melakukan 

praktik nikah pada bulan Muharram pasti akan mendapatkan musibah, di 

dalam budaya jawa ada hal-hal yang telah disepakati atau dibukukan dan ada 

pula yang tidak dibukukan atau istilah lain Ilmu Titen atau ilmu Tetenger.88 

                                                             
86 Wawancara dengan Bapak Marji, Masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan, 24 Desember 2016 
87 Wawancara dengan bapak Nur Ahmadi, Masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, 25 Desember 2016  
 
88 Ibid. 



 

 

Demikianlah pendapat pendapat tokoh masyarakat dan masyarakat 

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan mengenai larangan 

nikah pada bulan Muharram, dengan melihat latar belakang  masyarakat yang 

berbeda, maka bisa kami tarik kesimpulan dan kami garis bawahi sebagai 

berikut: 

1. Bapak H. Mudzakir berpendapat, beliau tidak melarang praktik nikah pada 

bulan Muharram, karena apapun hukum Islam tidak melarangnya, tetapi 

beliau juga menghimbau kepada masyarakat yang tidak mempercayai 

adanya larangan praktik nikah pada bulan Muharram untuk menghormati 

keyakinan mayarakat yang sudah lama mereka yakini, demi terciptanya 

suasana yang kondusif dalam bermasyarakat. 

2. Bapak K. Soimun berpendapat tidak melarang adanya nikah pada bulan 

Muharram, karena seseorang menikah dikatakan sah apabila syarat dan 

rukun nikah terpenuhi, dan beliau menghimbau kepada masyarakat untuk 

merubah pandangan tentang keyakinan terhadap hal-hal yang berbau 

mistis dan takhayul, karena bisa merusak kualitas iman kita kepada Allah 

SWT. 

3. Bapak Badri berpendapat tidak melarang adanya praktik nikah pada bulan 

Muharram karena dalam hukum Islam tidak diaturnya, dan beliau juga 

berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan adalah Urf Fasid, dan itu berbahaya bagi 

kedepannya.  

4. Bapak Nur Ahmadi berpendapat melarang adanya praktik nikah pada 

bulan Muharram, karena dalam budaya Jawa kita harus menghitung segala 



 

 

sesuatunya untuk melaksanakan gawe besar, termasuk pernikahan, yang 

dilakukan masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan tersebut adalah menghormati Ilmu Titen (hafalan) atau kejadian 

kejadian yang sudah ada. 

5.  Bapak Marji sependapat dengan Bapak Nur Ahmadi yang masih meyakini 

dengan adanya musibah yang akan di terima bagi yang melaksanakan 

praktik Nikah pada bulan Muharram, karena apapun alasannya kita harus 

menghormati keyakinan masyarakat sebelum kita. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN 

MUHARRAM DI DESA DUKUH KECAMATAN LEMBEYAN 

KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada 

Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

Dalam Bab III telah dijelaskan bagaimana larangan nikah pada bulan 

Muharram yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, pada dasarnya masyarakat desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah masyarakat yang majemuk 

dan modern, tidak tertinggal dengan masyarakat yang lainnya, tetapi soal 

budaya Jawa, dan hal-hal yang berbau mistis atau klenik masyarakat Desa 

Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan masih sangat 

mempercayai. 

Masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

kegiatan-kegiatan yang lainnya juga masih menggunakan budaya budaya 

Jawa, sebagai contoh kelahiran anak, khitanan, membangun rumah, bahkan 

sampai pernikahan. Dalam budaya Jawa setiap orang yang akan mempunyai 

kegiatan besar yang melibatkan orang banyak harus dihitung dari segala 

sesuatunya untuk menentukan hari yang baik, dengan tujuan untuk 

menghindari sengkolo yang tidak kita inginkan, sama halnya dengan 

pernikahan. Seseorang yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari 



 

 

yang terbaik dari hari yang baik, dengan cara menghitung tanggal, bulan, 

tahun, hari nahas, dari calon laki laki, perempuan dan kedua orang tua 

masing-masing, dengan tujuan untuk terhindar dari hal-hal yang tidak 

diinginkan (musibah) selama acara maupun setelah acara dilaksanakan.  

Di dalam hukum adat Jawa mempunyai hukum yang sudah disepakati 

dan dibukukan ada juga yang belum dibukukan. Untuk kasus larangan praktik 

pada bulan Muharram menurut masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan adalah hukum adat yang belum dibukukan, 

atau dengan istilah lain kebiasaan masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang 

pernah terjadi sebelumnya untuk dijadikan dasar hukum Jawa, atau 

masyarakat menyebutnya dengan Ilmu Titen (ilmu hafalan). 

Dalam kasus larangan praktik nikah pada bulan Muharram masyarakat 

berpedoman pada Ilmu Titen yang mereka pelajari dan diterapkan untuk 

menjadi landasan hukum selanjutnya, karena sebelumnya pernah terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan (musibah), setelah melaksanakan nikah pada 

bulan Muharram, dan dengan dasar inilah masyarakat Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan melarang adanya praktik nikah 

pada bulan Muharram. 

Yang menjadi faktor utama masyarakat masih mempercayai hal-hal 

takhayul dan mistik adalah segi pendidikan, terutama pendidikan agama. 

Dilihat dari data di Bab III Pendidikan Masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan masih rendah.  

Dari sinilah akar masalah utama seseorang yang mempunyai 

kurangnya pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran, Dari 



 

 

kasus seperti inilah para tokoh masyarakat Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan mengajak penulis untuk sama-sama merubah 

pola pikir (mindset) masyarakat yang ada sekarang. 

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan mindset masyarakat 

tentang larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada dasarnya masyarakat masih 

mempercayainya bahkan sangat yakin apabila dilaksanakan akan terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat masih menggunakan hitungan-

hitungan Jawa apabila akan melaksanakan gawe atau hajat besar termasuk 

pernikahan. 

 

B. Analisis Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa 

Dukuh Kecamtan Lembeyan Kabupaten Magetan Menurut Hukum 

Islam 

Dalam Islam pengertian nikah merupakan hal yang menghalalkan 

hubungan suami istri dalam menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah wa 

rahmah. Pernikahan merupakan perjanjian sejati antara suami istri untuk 

hidup yang lebih layak dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. 

Dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pernikahan 

merupakan dasar keikhlasan untuk menerima menjadi pasangan suami istri, 

yang saling menolong dan saling menghormati diantara keduanya. Dikatakan 

ikhlas, pernikahan merupakan perjalanan hati seseorang dalam melangkah 

menuju kehidupan yang layak, mapan dan tenteram. Selain itu pada dasarnya 

bahwa pernikahan itu baik dilaksanakan kapanpun dan di manapun selama 



 

 

syarat dan rukun nikah terpenuhi, dan dilakukan dalam satu majlis. Aturan 

yang telah dikemukakan oleh Islam sudah jelas, terang dan tegas. Jelas karena 

aturan pernikahan dijelaskan dengan contoh-contoh secara mendetail, syarat, 

rukun, sebab, dan akibat, efek juga disebutkan. Terang karena diungkapkan 

dengan dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis, juga dipahamkan dengan 

implementasi Ijma’, Qiyas serta kitab-kitab yang berhubungan. Tegas karena 

aturan yang sudah ada tidak boleh diubah-ubah menurut kemauan orang-

orang kecuali ada dalil-dalil yang membenarkannya. Maka selanjutnya Islam 

dikatakan sebagai agama yang sempurna dengan segala aturan-aturan yang 

ada di dalamnya.  

Sudah diakui masyarakat dunia bahwa agama yang paling 

mengedepankan hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat berkeluarga, 

bermasyarakat serta bernegara adalah Islam. Andaikan terjadi peristiwa-

peristiwa yang mencelakakan orang lain dan masyarakat dengan dalih Islam, 

itu bukanlah Islam, akan tetapi oknum yang tidak tahu hakikat Islam. Sejak 

dulu kala Islam telah membahagiakan bagi para pemeluknya, lihatlah mulai 

zaman Adam AS. dengan nama Tauhid, sampai pada Nabi akhir zaman 

Muhammad SAW. 

Semenjak dahulu di berbagai negeri dan bangsa terdapat anggapan atau 

kepercayaan bahwa hari bulan atau soal tertentu tidak baik untuk 

melangsungkan pernikahan. Kalau hari atau saat yang dikatakan tidak baik 

tidak cocok itu hubungannya dengan keadaan ruhani atau jasmani kedua 

mempelai yang bersangkutan misalnya mereka sedang sakit atau mempelai 

perempuan sedang dapat haid, maka hal itu memang masuk akal dan bisa 



 

 

diterima sebab musababnya. Akan tetapi anggapan itu hampir semuannya 

berdasarkan takhayul belaka dan tidak ada dasarnya sama sekali. Biasanya 

orang beranggapan bahwa hari Selasa adalah hari yang nahas buat pernikahan 

anehnya tidak ada seorangpun yang tahu dan bisa menerangkan mengapa hari 

itu dikatakan hari nahas (sial), bagi perkawinan. Di negara baratpun orang 

tidak dapat menerangkan mengapa angka tiga belas (13) dianggap angka sial 

atau angka celaka. Kalau hari yang dianggap sial itu disebabkan oleh keadaan 

letak perbintangan di langit, tidaklah dapat diterima oleh akal sehat bahwa 

bintang-bintang jaraknya bermilyar kilo meter di angkasa akan bisa 

mempengaruhi kehidupan dan nasib sekian banyak pasangan suami istri yang 

berada di atas permukaan bumi ini. Bagaimana mestinya keyakinan dan 

pendirian kita dalam hal ini, sudah tentu hal itu tidak termasuk hari-hari yang 

memang telah ditentukan hukum agama sebagai hari-hari yang dilarang bagi 

umat muslim melakukan pernikahan. 

Semua hari adalah baik untuk melakukan pernikahan. Tuhan tidak 

menjadikan hari yang sial di antara hari-hari yang tujuh. Kecelakaan atau 

halangan dalam perkawinan jika terjadi bukanlah karena kesalahan hari, 

melainkan karena kekhilafan atau tidak ada persetujuan rohani orang yang 

melakukan perkawinan itu sendiri. 

Dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik al-Quran 

maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya 

pernikahan, dan tidak ada juga nas yang melarang untuk menikah pada hari-

hari tertentu, masalah teknis seperti itu diserahkan kepada masing-masing 

yang bersangkutan dengan hajat tersebut, setiap orang bisa menetapkan hari 



 

 

yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan maslahat yang 

ada, karena pada dasarnya adalah semua hari adalah baik, mubah, boleh 

digunakan untuk prosesi pernikahan, tidak ada anjuran hari tertentu dan tidak 

ada larangan hari tertentu. 

Agama Islam adalah agama yang fleksibel dan mudah dipelajari serta 

tidak menyulitkan umatnya. Dalam al-Qur’an jelas mengatur hukum 

pernikahan dengan jelas, soal pandangan hukum Islam terhadap larangan 

praktek nikah pada bulan Muharram, di dalam hukum Islam tidak ada istilah 

nikah pada bulan Muharram, dan dalam hukum Islam juga tidak ada yang 

mengatur soal waktu menikah. 

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan 

syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, 

sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika 

kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah 

menurut hukum. Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada 

sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk 

wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-

laki dan perempuan dalam perkawinan. 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon 

pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu 

sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 



 

 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan 

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan 

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 

adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur 

yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di 

luarnya dan tidak merupakan unsurnya. 

Dalam hukum Islam dengan jelas seseorang dikatakan sah 

pernikahannya apabila syarat dan rukun terpenuhi, secara garis besarnya 

syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua: 

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun 

untuk selama-lamanya. 

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. 

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu: 

a. Syarat calon pengantin pria: 

1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 

2. Jelas orangnya. 

3. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

4. Beragama Islam. 



 

 

5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon istrinya halal 

baginya. 

6. Tidak karena paksaan. 

7. Tidak sedang mempunyai istri empat. 

b. Syarat calon pengantin wanita: 

1. Beragama Islam  

2. Jelas bahwa ia perempuan. 

3. Jelas orangnya. 

4. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Syarat-syarat wali 

1. Laki-laki 

2. Dewasa 

3. Mempunyai hak perwalian 

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya 

5. Berakal dan adil (tidak fasik). 

d. Syarat-syarat saksi 

1. Minimal dua orang laki-laki 

2. Hadir dalam ijab qabul 

3. Dapat mengerti maksud akad 

4. Islam 

5. Dewasa dan berakal. 

e. Ijab qabul syarat-syaratnya 

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 



 

 

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah 

dan tazwij 

4. Antara ijab dan qabul bersambungan 

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah 

7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 

yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. 

Adapun rukun nikah: 

1. Mempelai laki-laki 

2. Mempelai perempuan 

3. Adanya wali nikah 

4. Adanya Saksi 

5. Ijab Qabul 

6. Mahar 

Dalam kaitannya larangan nikah pada bulan Muharram dengan 

pandangan hukum Islam itu dilihat dari waktu. Dalam praktik nikah pada 

bulan Muharram yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah menikah dalam waktu 

bulan Muharram, sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan 

larangan menikah pada waktu bulan Muharram, jika sudah memenuhi 

syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah.  

Dari uraian di atas penulis bisa mengambil kesimpulan pandangan 

hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi 



 

 

di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan larangan 

tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada 

nas secara khusus, baik al-Quran maupun Hadis yang menentukan hari 

tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nas 

yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. dalam artian praktik 

menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan itu sah ketika syarat dan rukun perkawinan 

dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik 

dari pihak laki-laki maupun perempuan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan 

menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mindset masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram yang 

terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada 

dasarnya masyarakat masih mempercayainya bahkan sangat yakin apabila 

dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat 

masih menggunakan hitungan-hitungan Jawa apabila akan melaksanakan 

gawe atau hajat besar termasuk pernikahan.  

2. Pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram 

yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

larangan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam 

tidak ada nas secara khusus, baik al-Quran maupun Hadis yang 

menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan 

tidak ada juga nas yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. 

dalam artian praktik menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa 

Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan itu sah ketika syarat 

dan rukun perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-

masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.  

 

 



 

 

B. Saran-saran 

Setelah penulis melakukan penelitian, penggalian informasi dan 

mengetahuinya tentang pelaksanaan menikah pada bulan Muharram di Desa 

Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan itu, maka berawal dari sini 

penulis perlu memberikan beberapa saran, yang ditujukan kepada seluruh 

elemen masyarakat antara lain: 

1. Masyarakat hukum adat, khususnya Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan agar lebih menambah wawasan pengetahuannya 

dengan berbagai cara dalam hal-hal tertentu terkait dengan hukum, apakah 

hukum perkawinan, wakaf maupun waris, dalam hal ini praktik menikah 

pada bulan Muharram yang dinilai sebelah mata oleh sebagian masyarakat 

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tersebut. Sebab 

kalau tidak dipupuk atau dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka akan 

terjadi keributan satu sama lain yang tidak ada ujungnya dan 

melaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam. 

2. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya yang 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan itu hendaknya mengadakan agenda-agenda 

sosial-keagamaan, berupa penyuluhan-penyuluhan hukum keagamaan atau 

hukum nasional yang  bersinergi dengan lembaga Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Lembeyan, para akademisi hukum atau instansi lainnya 

terkait dengan persoalan itu. 

3. Peneliti, ilmuwan dan kalangan manapun yang selalu melakukan 

pengkajian-pengkajian berorientasi keilmuan hendaknya melakukan 



 

 

penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, guna memberikan 

arahan atau bimbingan keilmuan kepada masyarakat awam, khususnya 

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan agar tidak terjadi 

salah persepsi dalam mengartikan sebuah ritual-ritual tertentu, seperti 

menikah pada bulan Muharram itu. 
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