
 

 

TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH  

NGALOR NGULON BAGI LAKI-LAKI DI DESA PLALANGAN  

KECAMATAN JENANGAN  KABUPATEN PONOROGO 

 

SKRIPSI 
 
 
 
 

 
 

Oleh: 

 
DIFA PHYARELA FAHMI PUTRA 

NIM: 210117055 
 
 
 

Pembimbing: 

UDIN SAFALA, M.H.I 

NIP. 197305112003121001 

 

 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2021 



 
 
 

i 
 
 

 

ABSTRAK 

Difa Phyarela Fahmi Putra2021. Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan 

Menikah Ngalor Ngulon Bagi Laki-Laki Di Desa Plalangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Udin Safala, M.H.I  

 

Kata Kunci: ‘Urf, Perkawinan Ngalor Ngulon . 

Pada dasarnya setiap manusia dihidupkan dimuka bumi ini dengan 

berpasang-pasangan, karena semua itu sudah menjadi kodratnya, Akan tetapi tidak 

dapat dipungkiri ketika kita berada di Indonesia yang notabennya kaya akan 

budaya, tradisi dan adat istiadat  yang begitu bermacam-macam dan sangat 

dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa berlaku berbagai macam 

hukum adat terkait pernikahan salah satunya adalah adat larangan perkawinan 

ngalor ngulon. Pernikahan ngalor ngulon adalah larangan bagi laki-laki menikahi 

wanita yang letak rumahnya berada di barat laut, jika melanggar adat nikah ngalor 

ngulon maka akan mendapatkan celaka dalam pernikahan. Dalam pernikahan adat 

Jawa membutuhkan seorang Pujangga sebagai orang yang mengetahui dan 

memahami baik atau buruknya pernikahan dengan adat Jawa. 

Dari Latar Belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi 

Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap peran pujangga dalam adat larangan nikah 

ngalor ngulon di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap dasar larangan nikah ngalor ngulon di Desa 

Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan 

data yang dilakukanadalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis 

yang digunakan menggunakan model analisis Miles dan Hubermen yakni: reduksi 

data (data reduction) yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting, penyajian data (display) yaitu uraian singkat dengan teks 

yang bersifat naratif, dan penarikan kesimpulan (conclusion). 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya menurut pandangan ‘urf 

peran pujangga dalam nikah ngalor ngulon termasuk urf shâhih atau adat yang 

baik dan boleh karena pujangga adalah sebagian dari adat. Pujangga mengarahkan 

masyarakat untuk menikah sesuai adat dan tidak keluar dari hukum nass}. 

Pandangan ‘Urf   terhadap dasar larangan ngalor ngulon di Desa Plalangan 

diperbolehkan,  karena larangan  tersebut  dipandang  dari  segi karateristiknya   

termasuk  ‘urf  fi’li,   sedang   segi   pelakunya   termasuk  ‘urf khâshshah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap manusia dihidupkan dimuka bumi ini dengan 

berpasang-pasangan, karena semua itu sudah menjadi kodratnya. Pernikahan 

merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, 

baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.1 Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan 

antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu 

rumah tangga dan keturunan yang dilasungkan menurut ketentuan-ketentuan 

syari‟at Islam.3 Oleh karena itu dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai 

dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan serta tidak melanggar larangan-

larangan yang sudah diatur dalam hukum islam. Serta sesuai dengan Undang-

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) “Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”.4 Jadi secara otomatis ketika agama atau kepercayaannya 

itu Islam maka harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Agama Islam. 

                                                        
1 Slamet Abidin, Aminudin. Fiqih Munakahat I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 

9. 
2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang  perkawinan  pasal 1. 
3 Moh Ria’I, Fiqih Islam, (Semarang : Pt Toha putra, 1978), 453. 
4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang  perkawinan  Pasal 2, Ayat (1). 
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Akan tetapi tidak dapat dipungkiri ketika kita berada di indonesia yang 

notabennya kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-

macam dan sangat dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa 

yang masih kental dengan adat jawanya, dengan demikian banyak sebuah 

aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh syara’. 

Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan mempunyai 

ciri khas yang beda pula, kepercayaan ini selalu di lestarikan dan juga 

dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena sebuah budaya dan adat 

istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Bahkan menjadikan mayoritas masyarakat ketika akan memilih calon istri atau 

suami selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat tidak berani 

untuk melangar atau menentang yang sudah ditentukan oleh adat tersebut. 

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai 

Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai 

saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun 

tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen (beraneka ragam). 

Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah 

ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar 

larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki 

kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau 

musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian 

dan sebagainya.5 

                                                        
5Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan 

Perkawinan Jawa”,  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. XII, No. 2 (Desember 2017), 382. 
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Seperti halnya masyarakat Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo, menurut mbah Tukul salah satu petua di desa ini atau 

sering dinamakan pujangga. Pujangga adalah tokoh masyarakat atau sesorang 

yang dianggap mengerti dan memahami mengenai pernikahan yang baik 

menurut adat Jawa. beliau menjelaskan bahwasannya “di desa ini masih kental 

dengan adat istiadatnya, terutama terkait penentuan pasangan pengantin. Di 

desa ini berlaku berbagai hukum adat terkait pernikahan terutama adalah adat 

larangan perkawinan ngalor ngulon, perkawinan ngalor ngulon sendiri adalah 

sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon 

mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon 

mempelai laki-laki. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita 

berada di ngalor ngulon maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi 

wanita tersebut. Mayoritas masyarakat desa sini percaya dengan adat tersebut 

bahkan jarang sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah 

dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang, masyarakat juga 

pernah melihat terjadi kejadian ada sepasang pengantin yang menentang aturan 

tersebut dan akibatnya mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, hal 

tersebut semakin membuat masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin 

melanggar peraturan tersebut, karena kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu 

kali saja, sudah beberapa kali sejak dulu pun sudah pernah terjadi, bahkan ada 

yang sudah ingin melakukan pernikahan lalu di batalkan karena ternyata posisi 

rumah mempelai wanitanya berada di ngalor ngulon, masyarakat jawa itu 

sangat hati-hati dalam mencari keputusan, tentang memutuskan perkara untuk 
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diri sendiri aja diperhitungkan dengan hati-hati, apalagi soal pernikahan, yang 

mana menentukan hubungan dua orang sekaligus dua keluarga pasti lebih hati-

hati lagi. 

Adapun supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain :  

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini 

menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan 

maksiat.  

2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh 

dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat;  

3. Tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah;  

4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal 

yang sejahtera.6 

Dengan demikian banyak tokoh agama yang menganggap adat tersebut 

berpantangan dengan nas}s}, karena menurutnya tidak sesuai dengan kriteria 

sebagai berikut pertama, adat perhitungan arah ngalor ngulon tidak logis dan 

relevan dengan akal sehat, karena hasil dari hitungannya merupakan sesuatu 

yang masih menjadi rahasia Allah swt. yang dikhawatirkan mengikis sedikit 

demi sedikit keimanan seseorang. Kedua, adat perhitungan arah ngalor ngulon 

dalam pernikahan tidak ada ketentuan nashnya, namun banyak masyarakat 

yang tetap berpegang teguh pada adat yang diwariskan nenek moyang secara 

                                                        

 6 Ridho Rokamah, Al-Qawa‟id  Al-Fiqhiyyah (ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 

2015), 72. 
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turun-temurun karena apabila dilanggar mereka pasti akan mendapat musibah 

yang sebenarnya hal ini hanyalah mitos. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai “TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH 

NGALOR NGULON BAGI LAKI-LAKI DI DESA PLALANGAN 

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal Tinjuan 

‘urf  terhadap adat larangan menikah ngalor ngulon bagi laki-laki, maka 

peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan ‘urf  terhadap peran pujangga dalam adat larangan 

nikah ngalor ngulon di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjuan ‘urf terhadap dasar larangan nikah ngalor ngulon di 

Desa Plalangan Kecamatan Jenangan  Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf  terhadap peran pujangga dalam adat 

larangan nikah ngalor ngulon di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui tinjuan ‘urf terhadap dasar larangan nikah ngalor 

ngulon di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis 

mengenai tinjauan ‘urf  terhadap peran pujangga dalam adat larangan 

nikah ngalor ngulon di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti dan dapat menjadi 

tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang adat larangan 

nikah ngalor ngulon. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dapat dijadikan wacana pengetahuan 

bagi masyarakat tentang adat nikah ngalor-ngulon bagi laki-laki. 

b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. 

E. Telaah Pustaka  

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan 

antara lain: 



10 
 

 
 

Pertama penelitian oleh Sumartini judul  “Pandangan Tokoh Nahdlatul   

Ulama   di   Kecamatan   Margomulyo   Kabupaten   Bojonegoro terhadap adat 

larangan menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki”. Rumusan masalah pertama 

bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang adanya adat larangan 

pernikahan ngalor ngulon bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten 

Bojonegoro. Kedua Bagaimana solusi yang diberikan tokoh Nahdlatul Ulama 

untuk menyelaraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan ngalor-

ngulon bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. 

Skripsi ini membahas masalah mengenai fenomena pernikahan yang ada di 

masyarakat kecamatan Margomulyo, ada sejumlah pasangan yang ingin 

menikah namun tidak mendapat restu orang tua karena adat ngalor-ngulon. 

Menurut penulis skripsi ini seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang juga 

merupakan orang yang terlibat dalam kantor KUA di Kecamatan Margomulyo 

yaitu bapak Atin menyampaikan pendapatnya bahwa sebenarnya aturan 

pernikahan sudah ada dalam hukum islam, namun sebagai masyarakat yang 

hidup di Jawa, mereka sudah  memegang  teguh  larangan-larangan  adat  dalam  

pernikahan,  salah satunya adat ngalor-ngulon. Pendekatan pada skripsi ini 

menggunakan pendekatan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini Para tokoh 

NU yang menolak dengan tegas didasari hanya dengan ilmu Fikih Munakahat 

tanpa menggunakan pendekatan antara tradisi dengan tradisi sehingga 

menjadikan pendapat tersebut bertentangan  walaupun  mereka tidak  
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menentang secara keras  akan tetapi dalam keyakinan mereka, tradisi yang 

mendekati kemusyrikan tersebut harus  dihilangkan.7   

Dalam  penelitian  atas  meskipun  judulnya  membahas tentang larangan 

pernikahan ngalor ngulon tetapi peneliti lebih fokus pada sebuah  pendapat  dan  

pandangan  tokoh  salah  satu  organisasi  masyarakat tentang hukum adat yang 

mana organisasi tersebut masih menerima tetang adanya  sebuah  hukum adat  

yang  berlaku  di  masyarakat,  selagi  ketentuan tersebut tidak lari dari 

ketentuan nash. Perbedaan skiripsi ini dengan peneliti yaitu dalam skripsi ini 

penulis skripsi mengkaji tentang adat larangan menikah ngalor ngulon dengan 

menggunakan pandangan para tokoh NU. Sedangkan peneliti mengkaji adat 

larangan menikah ngalor ngulon menggunakan teori ‘urf 

Kedua penelitian oleh Khudori Anwarudin judul Larangan perkawinan 

ngalor-ngulon di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

perspektif ‘urf. Rumusan masalah bagaimana  pandangan ‘urf  Terhadap  

Alasan  larangan  Perkawinan ngalor ngulon di Desa. Semanding, Kec. 

Jenangan, Kab. Ponorogo, dan bagaimana  pandangan ‘urf   Terhadap  

Pelanggaran  larangan perkawinan ngalor ngulon di Desa Semanding 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas Proses 

interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai  Islam  

                                                        
7Sumartini. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan 

Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap adat larangan menikah ngalor-

ngulon bagi laki-laki. Skripsi: IAIN Ponorogo 2018 
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menjadi  menarik  dikaji  lantaran  terdapat  larangan-larangan yang sampai 

saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun 

tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen (beraneka ragam). 

Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah 

ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar 

larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki 

kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan   hal   buruk   atau   

musibah   seperti   kesulitan   ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan 

kematian dan sebagainya. Skripsi ini menggunakan pendekatan ‘urf.  

Dalam   penelitian ini meskipun judulnya membahas tentang larangan 

pernikahan ngalor ngulon tetapi peneliti lebih fokus pada sebuah pendapat dan 

pandangan tokoh salah satu organisasi masyarakat tentang hukum adat yang 

mana organisasi tersebut masih menerima tetang adanya sebuah hukum adat 

yang berlaku di masyarakat, selagi ketentuan tersebut tidak lari dari ketentuan 

nash. Kesimpulan dari penelitian ini Menurut pandangan ‘urf  bahwa alasan 

larangan pernikahan ngalor ngulon di Desa Semanding termasuk ‘urf shâhih 

atau adat yang baik dan boleh dilakukan karena sifatnya untuk lebih berhati-

hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari’at islam dan 

Pandangan, ‘urf  terhadap pelanggaran larangan ngalor ngulon di Desa 

Semanding diperbolehkan, karena larangan tersebut dipandang dari segi 

karateristiknya termasuk, ‘urf fi’li, sedang segi pelakunya termasuk, ‘urf  

khashah. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah skripsi ini membahas 

tentang alasan pernikahan ngalor ngulon dan pelanggaran pernikahan ngalor 
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ngulon menggunakan pandangan ‘urf sedangkan peneliti membahas tentang 

peran pujangga dan dasar larangan pernikahan ngalor ngulon menggunakan 

teori ‘urf.8 

Ketiga Penelitian oleh Fitri Puji Astuti judul Tinjuan Sadd Al-Dzari’ah 

terhadap praktik pantangan perkawinan kidul watan (tenggara) dengan lor 

kulon (barat laut). Rumusan masalah bagaimana praktik pantangan perkawinan 

kidul wetan (tenggara) dengan lor kulon (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa 

Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul? dan bagaimana tinjauan sadd al-Dzari’ah 

terhadap praktik pantangan perkawinan kidul wetan (tenggara) dengan lor 

kulon (barat laut) di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. Pandak, Kab Bantul?  

Dalam karyanya penulis membahas masalah yang melatar belakangi persepsi 

masyarakat Pandak Wijirejo yang tidak memperbolehkan perkawinan kidul 

wrtan dengan lor kulon. Penyebab adanya pantangan perkawinan kidul wetan 

dengan lor kulon sebenarnya berasal dari penilaian masyarakat akan adanya 

mitos antara penguasa laut selatan dan penguasa kerajaan mataram kala itu. 

Letak kerajaan kesultanan Mataram dengan kerajaan laut selatan itu berarah ke 

lor kulon dengan kidul wetan. Dari mitos tersebut sebagian masyarakat ada 

yang menghubung-hubungkan hal itu dengan pantangan perkawinan kidul 

wetan dengan lor kulon dan menganggap apabila ada seseorang yang 

                                                        
8Khudori Anwarudin Larangan Perkawinan Ngalor-Nulon Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi: IAIN Ponorogo 

2019 
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hubungannya menyamai dengan mitos itu maka diyakini akan tertimpa 

masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah Tradisi masyarakat Pandak Wijirejo apabila ada seorang 

yang akan melangsungkan pernikahan dengan letak kediaman calon mempelai 

laki-laki dan perempuan berada di kidul wetan dengan lor kulon maupun 

sebaliknya maka pernikahan tersebut di pantangkan karena hal itu merupakan 

adat kebudayaan leluhur. Tidak semua orang meyakini kebenaran maupun 

menjalankan tradisi tersebut, namun ada pula yang meyakini apabila seorang 

dianggap melanggar tradisi tersebut maka akan menyebabkan hal buruk terjadi 

(masalah) dan menimpa para pelaku maupun keluarganya, seperti: masalah 

ekonomi, kematian, masalah rumah tangga. 9 

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi peniliti adalah skripsi ini 

membahas tentang adat perkawinan kidul wetan dengan ngalor ngulon 

menggunakan tinjauan sadd al-Dzari’ah di Dukuh Pandak, Desa Wijirejo, Kec. 

Pandak, Kab Bantul. Sedangkan peneliti menggunakan teori ‘urf  dalam 

mengkaji adat larangan pernikahan ngalor ngulon bagi laki-laki di Desa 

Plalangan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

                                                        
9 Fitri Puji Astuti, Tinjauan Sadd Al-Dzari’ Terhadap Praktik Pantangan 

Perkawinan Kidul Wetan (Tenggara) Dengan Lor Kulon (Barat Laut). Skripsi: UIN 

Walisongo Semarang 2018 
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a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu 

penelitian yang terjun langsung guna mengadakan penelitian pada objek 

yang dibahas yaitu tentang pandangan ‘urf mengenai larangan nikah 

ngalor-ngulon bagi laki-laki di Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif, karena bertujuan untuk mengungkap gejala- gejala secara 

menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan. 

b. Pendekatan penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara 

indukatif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomen 

yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.10 

Pendekatan ini mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah  

sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut 

hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini menggunakan penelitian 

yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan 

yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu 

penting yang harus di perhatikan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang 

utama dan penting karena seorang peneliti secara langsung 

                                                        
10 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek (Malang: Bumi Aksara, 

2013), 
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mengumpulkan data yang ada di lapangan. Sedangkan status peneliti 

dalam mengumpulkan data diketahui informan secara jelas guna 

menghindari kesalahpahaman diantara peneliti dan informan. 

3. Lokasi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan di Desa Plalangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo, karena di Desa ini mayoritas semua 

penduduknya beragama Islam dan masih memegang teguh adat 

larangan menikah ngalor ngulon bagi laki-laki. 

4. Data dan sumber data 

a. Data 

Dalam penyusunan data ini bertujuan untuk memecahkan 

masalah yang menjadi bahan pokok. Peneliti membutuhkan 

data-data mengenai peran pujangga dalam adat larangan nikah 

ngalor ngulon bagi laki-laki dan dasar larangan nikah ngalor 

ngulon kemudian melihat adat tersebut dari perspektif ‘urf. 

b. Sumber data 

Dalam penulisan sekripsi ini ada dua sumber data yang 

dipakai oleh penulis yaitu : 

1) Sumber data Primer 

Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara antara 

peneliti dengan narasumber diantaranya yakni Perjangga, 

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat sekitar. 

2) Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.  Data yang dihasilkan dari sumber data 

ini adalah data sekunder11 Data sekunder berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang tersedia diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah, yaitu 

buku perkawinan, penentuan hari nikah primbon jawa, dan 

ushul fiqh tentang ‘urf. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah Wawancara  adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara).12 Jadi penulis 

memperoleh data yang dianggap penting dengan wawancara   secara   

langsung   dengan   Pujangga,   Tokoh   Agama,   Tokoh Masyarakat, 

dan masyarakat yang berhubungan dengan Tradisi larangan bagi laki-

laki menikah ngalor ngulon, dengan  cara  tanya  jawab  secara  lisan  

mengenai  peran pujangga dalam adat larangan nikah ngalor ngulon dan 

dasar larangan nikah ngalor ngulon di Desa Plalangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

5. Analisis Data  

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

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

Pemasaran (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129. 
12 Ibid., 170 
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Tahap terakhir setelah pengumpulan data dalam sebuah 

penelitian adalah analisis data yaitu mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.13 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data 

kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar 

yang sistematis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

adalah deduktif dan induktif.  

1) Analisis Induktif, yaitu analisa data untuk memperoleh 

kesimpulan, dimulai dari pernyataan atau faktor-faktor khusus 

mengarah pada kesimpulan yang besifat umum. 

2) Analisis deduktif, yaitu analisa data untuk memperoleh sebuah 

kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan 

khusus dengan menggunakan penalaran.14 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan menggunakan trianggulasi. Triangulasi merupakan suatu 

data yang digali dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data yang meyakinkan. Pengumpulan data 

                                                        
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 24 
14 Muhadjir Noeng, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 

1999),17.    
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dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan 

informan.15 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi 

5 (lima) bab. Dari semua bab-bab tersebut saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang di dalamnya menguraikan tentang 

perkawinan secara umum kemudian adat larangan nikah ngalor 

ngulon. Dari latar belakang tersebut, ada permasalahan-

permasalahan yang muncul dan dituangkan dalam rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode 

penelitian.  

BAB II: TEORI TENTANG ‘URF DAN PERKAWINAN 

Berisi serangkaian teori atau landasan teori yang diambil dari 

berbagai literatur. Dalam bab ini dideskripsikan gambaran umum 

mengenai  pengertian ‘urf,  dasar hukum ‘urf, Macam-macam ‘urf, 

dan Pengertian perkawinan, tujuan perkawinan. 

BAB III: LARANGAN ADAT NIKAH NGALOR NGULON DI DESA 

PLALANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN 

PONOROGO 

                                                        
15 Lexy J. Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), 178 
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Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh 

berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini 

sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan 

dengan mengurakan gambaran objek penelitian. Diantara data 

tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi 

sejarah Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 

keadaan geografis Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo, keadaan penduduk Desa Plalangan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, dan keadaan pendidikan di Desa Plalangan 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum 

wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil 

penelitian dari objek penelitian yang meliputi tinjauan ‘urf terhadap 

peran pujangga dalam adat larangan nikah ngalor ngulon dan 

tinjauan ‘urf terhadap dasar larangan nikah ngalor ngulon di Desa 

Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV: PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP HUKUM LARANGAN 

PERNIKAHAN NGALOR NGULON  

 Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan 

menganalisa data-data baik melalui data primer maupun data 

sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

yakni tentang larangan pernikahan ngalor ngulon yang terjad di desa 

plalangan kecamatan jenangan kabupaten ponorogo. 

BAB V:  PENUTUP  
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Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari 

penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dalam bab ini merupakan 

tanggapan-tanggapan atau saran yang seharusnya lebih baik 

dilakukan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

KONSEP  ‘URF  DALAM HUKUM ISLAM 
 

A. Sejarah ‘Urf 

Secara historis, selama Rasulullah hadir sebagai legislator Islam di 

wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi ‘urf setempat 

dan ‘urf tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Qura<n. Meski demikian tidak semua 

tradisi masyarakat Arab dan tradisi masyarakat dari luar Arab yang ditetapkan 

dalam al-Qura<n adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk 

perdagangan (jual beli), khitanan dan kurban1  

Namun demikian tidak semua tradisi itu diadopsi menjadi bagian dari 

syari’ah Islam, beberapa diantaranya direvisi dan sebagian lain dibatalkan 

berdasarkan wahyu dari Allah, seperti persoalan riba dan cara memperlakukan 

kaum perempuan. Fakta ini semakin menegaskan bahwa hukum islam dalam 

perkembangannya senantiasa berbasis pada ‘urf. Proses perkembangan hukum 

islam tersebut senantiasa melibatkan dialektika budaya yang terus menerus, 

sehingga menghasilkan fikih. Dengan demikian kehadiran hukum Islam 

bahkan isi Al-Qur<an pada mulanya terikat oleh ruang, rentetan waktu dan 

peristiwa. Semua itu terjadi sebagai upaya responsif pada persoalan-persoalan 

yang berkembang pada masyarakat. Meskipun sudah ada Al-Qur<an dan Hadi<th 

, mengingat begitu pentingnya kehadiran ‘urf sehingga para sahabat 

                                                        
1Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi al-‘urf dalam Struktur Dalam Bangunan Hukum Islam.” 

Jurnal Falasifa, Vol.2 no.2, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyah ((STAIFAS), 2011), 

132. 
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sepeninggalan Rasulullah tidak menutup diri untuk mengambil tradisi selama 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.2 

B. Pengertian ‘Urf 

Kata ‘urf  berasal dari kata ‘arafa. ya’rifu yang sering diartikan al-

ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini sama dengan 

pengertian diakui oleh orang lain. Dalam kaitanya dengan adat, para ahli usul 

fikih menggolongkan pengertian ‘urf ke dalam tiga kategori. Kelompok 

pertama berpendapat bahwa kata al-’urf adalah sinonim dari kata adat. 

Pendapat kedua menyatakan bahwa al-’urf  lebih umum daripada al-adah. Al-

’urf mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup 

actual custom.3 Adapun kelompok tiga berpendapat bahwa adat lebih umum 

daripada al-’urf. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari pada 

akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan 

ataupun perbuatan, baik bersumber individu ataupun masyarakat.4 

‘Urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku baik berupa 

perkataan, perbuatan, atau bahkan meninggalkan perbuatan itu yang sudah 

menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai 

dengan kebiasaan itu. 5 

                                                        
2Ibid., 137.  
3Ujang Saefullah, “Dialetika Komunikasi islam, budaya, dan sunda” Jurnal Penelitian 

Komunikasi Vol. 16 No. 1, (Juli 2013), 73. 
4 Ibid., 74. 
5 M. Asywadie Syukur, Pengantar Ushul Fikih, (Surabaya: PT: Bina Ilmu Offset, 1990), 

120. 



24 
 

 

Para ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan ‘urf yang 

kedua kata tersebut merupakan mutaradif (sinonim).” berasal dari kata ‘ada, 

ya’udu yang  berarti  perulangan.  Maka  sesuatu  yang  dilakukan  baru  satu  

kali  belum dikatakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak  melihat  dari segi 

berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan 

tersebut sudah sama- sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.  

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan karena dua kata tersebut 

pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang 

dilakukan yang menjadi dikenal dan diakui oleh orang  banyak,  sebaliknya 

karena perbuatan  itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan 

itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Tetapi perbedaan kedua kata 

tersebut dapat dilihat dari segi kandungannya, yakni adat hanya memandang 

dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi 

penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan. Sedangkan kata ‘urf 

digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu 

diakui, dikenal, dan diterima oleh orang banyak.6 

Dengan  adanya  ketentuan  bahwa  ‘urf dan  adat  adalah  sesuatu  yang  

harus dikenali,  diakui,  dan diterima  oleh orang  banyak,  namun terlihat  ada 

kemiripan dengan ijma’. Namun terdapat perbedaanya sebagai berikut: 

1. Dari segi lingkupnya, ijma’ harus diakui dan diterima semua pihak, jika 

ada pihak tidak setuju, maka ijma’ tidak tercapai. Sedangkan ‘urf atau adat 

                                                        
6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), 387-388. 
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sudah dapat tercapai jika telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar 

orang dan tidak mesti dilakukan semua orang. atau adat terbentuk jika 

yang melakukan secara berulang  kali atau  yang  mengakui dan  

menerimanya adalah seluruh  lapisan manusia. 

2. Ijma’  tidak  mengalami  perubahan  dan  tetap  berlaku  sampai  ke  

generasi berikutnya. Sedangkan ‘urf atau adat meskipun telah terbiasa 

diamalkan oleh seluruh manusia, namun dapat mengalami perubahan 

karena berubahnya orang- orang.7 

Para  ulama  menyatakah  bahwa  ‘urf  merupakan  salah  satu  sumber  

dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ‘urf bisa menjadi dalil jika tidak 

ditemukan nash dari kitab al-Qur’a<n dan Sunnah. Namun apabila ‘urf tersebut 

bertentangan dengan kitab al-Qur’a<n dan Sunnah, maka ‘urf tersebut ditolak.8 

C. Dasar Hukum ‘Urf 

Dasar hukum ‘urf terdapat pada keterangan al-Qur’a<n dan Hadi<th  

sebagai berikut:  

1) Al-Qur’a<n, al-A’raf: 199, yaitu: 

 ُخِذاْلَعْفَوَوْأُمْرَباْلُعْرِفَوَاْعِرْض َعِن اْلٰجِهِلْينَ 

Artinya : Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.9 

2) Al-Qur’a<n Surat Al-Baqarah : 236. 

                                                        
7 Ibid., 389 
8 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 418 
9Al-Qur’an, 7:199. 
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ََل َِذيٱَوَُهوََ ئَِف ََخَل َٰٓ ۡرِضَٱَجَعلَُكۡم
َ
ََدَرَج ٖتََۡلأ ََبۡعٖض ََفۡوَق ََبۡعَضُكۡم َوَرَفَع

ََرب ََكََسرِيُعَ إِن َ َءاتَى ُكۡمَۗۡ ََٰٓ ََُۢۥِإَون َهََُِبَلۡعَِقاٱل َِيۡبلَُوُكۡمَفِيََما  ٥٦١َلََغُفورَٞر َِحيُم
 

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan kamu beri mereka 

mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi 

yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian 

dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-

orang yang berbuat baik. 

 
D. Macam-Macam ‘Urf 

Penggolongan macam-macam ‘urf  dapat dilihat dari beberapa segi 

sebagai berikut: 

1) Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan:  

a) ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan 

perkataan atau ucapan  seperti  kata  walad.  Menurut  bahasa,  

walad  berarti  anak yang termasuk di dalamnya adalah anak 

laki-laki dan anak perempuan. Namun, dalam kebiasaan sehari-

hari orang Arab, walad digunakan hanya untuk anak laki-laki 

bukan anak perempuan. 

b) ‘Urf ‘amaliy, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. 

Contohnya seperti jual- beli barang-barang yang murah 

transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan 

barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan 

transaksi.10 

2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya: 

                                                        
10Imron  Rosyadi  dan  Muhammad  Muinudinillah  Basri,  Ushul  Fikih  Hukum  

Ekonomi  Syariah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180. 
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a) ‘Urf‘amm (Umum), yaitu kebiasaan umum yang berlaku di 

masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh kedaerahan atau 

wilayah. Contohnya kebiasaan masyarakat secara umum 

menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual- beli. 

b) ‘Urf khash (Khusus), yaitu kebiasaan khusus yang berlaku di 

masyarakat tertentu dan tidak berlaku di semua lapisan 

masyarakat. Contohnya tradisi Batak yang tidak membolehkan 

laki-laki menikah dengan perempuan yang semarga, karena 

dianggap masih memiliki pertalian darah. 

3) Ditinjau dari segi keabsahannya 

a) ‘Urf Shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan al- Qur’a<n dan Hadi<ts, tidak menghalalkan 

yang haram dan tidak juga mengharamkan yang halal atau 

menggugurkan kewajiban.’Urf ini berulang- ulang dilakukan 

dan diterima orang banyak karena tidak bertentangan dengan 

syariat Islam, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya 

mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya. 

b) ‘Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur’a<n 

dan Hadi<ts. Yang menghalalkan yang haram dan menggugurkan 

kewajiban. Contohnya pesta dengan  menghidangkan  makanan 

dan  minuman  yang  haram seperti daging babi dan khamr.11 

                                                        
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 392. 
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E. Syarat ‘Urf 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ‘urf baru dapat dijadikan 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara’ apabila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1. ‘Urf  berlaku  secara umum,  baik  bersifat  khusus atau  umum  maupun 

berupa perbuatan atau ucapan. 

2. ‘Urf telah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu 

muncul. 

3. ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada sebelum atau 

bersamaan adanya kasus yang akan ditetapkan status hukumnya. 

4. ‘Urf  itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.  

5. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash.12 

F. Hukum ‘Urf 

Dalam literatur yang membahas kehujahan’urf atau adat dalam istinbath 

hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang ‘urf atau adat secara 

umum. Namun diatas telah dijelaskan bahwa ‘urf atau adat yang telah diterima 

dan diambil alih oleh syara‟ atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara‟ 

tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan demikian 

pembicaraan tentang kehujahan’urf  ini sedapat mungkin dibatasi pada ‘urf 

bentuk keempat. Baik  yang termasuk pada adat atau  ‘urf yang umum dan 

yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus 

                                                        
12 Musthafa Said Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 

189. 
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dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah 

berubah.13 

Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fikih 

terutama dikalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Alasan para ulama 

mengenai  penggunaan  (penerimaan)  mereka  terhadap  ‘urf  tersebut  adalah 

berdasar pada al-Qur’a<n surat al-A‘raf ayat 199: 

(٩١١ُخِذاْلَعْفَوَوْأُمْرِباْلُعْرِفَوَاْعِرْض َعِن اْلٰجِهِلْيَن )  

Artinya: 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh14 

 

Bila  hukum  telah  ditetapkan  berdasarkan ‘urf, maka  kekuatannya 

menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang 

mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, 

menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf  tersebut, yaitu: 

1. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat artinya dapat memberikan 

kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan 

keburukan.15 

Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang sahih, 

sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. 

                                                        
13 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 399. 
14 Khazanah, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus), 176. 
15 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2012), 74. 
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2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian 

besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan: 

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku 

secara umum, seandainya kacau maka  tidak  akan  diperhitungkan”. 

Umpamanya,  kalau  alat  pembayaran resmi  yang  berlaku  disuatu  

tempat  hanya  satu  jenis  mata  uang,  maka dalam transaksi tidak 

apa-apa untuk tidak menyebutkan seara jelas tentang jenis mata 

uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada 

kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi 

bila ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama 

berlaku maka dalam transaksi harus disebutkan mata uangnya.16 

3. ‘Urf  yang  dijadikan  sandaran  dalam  penetapan  hukum  itu  telah  

ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Kalau 

‘urf itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini 

ada kaidah yang mengatakan ‘urf yang diberlakukan padanya suatu 

lafaz (ketentuan hukum)  hanyalah  yang  datang  beriringan  atau  

yang  mendahului,  dan bukan yang datang kemudian. 

4. Adat haruslah tidak bertentangan dengan teks syari’ah, tidak 

bertentangan dengan dalil yang ada. ‘Urf  hanya dapat dilegalisasi 

oleh syariat sebagai ‘urf yang  shahih    apabila  tidak  bertentangan  

dengan  Alquran  maupun Hadi<th . 

                                                        
16 Ibid.,401. 
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Sebenarnya dari beberapa hal diatas hanya menguatkan persyaratan 

penerimaan adat sahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nass} atau 

bertentangan dengan prinsip shara’, maka ia termasuk adat yang fasid yang 

telah disepakati para ulama untuk menolaknya. 17  

Adat  itu  berlaku  dan  diterima  orang  banyak  karena mengandung 

kemaslahatan. Tidak memakai adat ini berarti menolak maslahat, sedangkan 

semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, 

meskipun tidak ada nass} yang secara langsung mendukungnya ‘urf bukanlah 

merupakan dalil shara’ tersendiri, pada umumnya ‘urf ditujukan  untuk  

memelihara  kemaslahatan  umat  serta  menunjang pembentukan hukum dan 

penafsiran beberapa nass. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang umum dan 

dibatasi yang mutlak, karena ‘urf pula terkadang kias itu ditinggalkan.  

Karena  itu  sah  mengadakan  kontrak  borongan  apabila  ‘urf sudah biasa 

dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qias, karena kontrak tersebut 

kontrak atas perkara yang ma‘dum (tiada).18 

 

Dalam menentukan hukum, maslahat merupakan faktor utama yang 

mendasari kaidah-kaidah utama dalam metode pengambilan hukum seperti   

qias, istihsan  dan ‘urf. Dalam hal ini, maslahat merupakan sandaran penting 

dalam pelaksanaan hukum Islam. Kekuatan ‘urf selain karena adanya 

                                                        
17 Ibid.,402. 
18 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 130. 
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dorongan dari nass}  juga harus memperhatikan maslahat yang terkandung 

didalamnya demi memelihara maqasid al-shari‘ah. 

G. Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam 

Pada waktu awal islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku 

norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama 

yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan 

diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut 

adalah baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma shara’ yang 

mengatur kehidupan bermuamalah yang harus di patuhi umat islam sebagai 

konsekwensi dari keimanan kepada Allah dan RasulNya. Sebagian dari adat 

yang lama itu maka ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum 

shara’ yang datang kemudian. Pertemuan antara adat dan syari’at tersebut 

terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaharuan antara keduanya. Dalam 

hal ini yang diutamakan proses penyeleksian adat yang di pandang masih 

diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman masih 

memerlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam 

menyeleksi adat lama adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil 

seleksi tersebut, adat dapat dibagi kedalam empat kelompok sebagai berikut:19 

1. Adat yang lama secara subtansial dan mendialam hal pelaksanaanya 

mengandung kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur 

manfaat dan tidak ada unsur madharatnya, atau unsur manfaatnya lebih 

                                                        
19 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana,2008),393. 
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besar dari usur madharatnya. Adat dalam hal ini sepenuhnya oleh hukum 

islam. 

Umpamanya uang tebusan darah (diat)  yang harus dibayar oleh pihak 

pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini 

berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum islam datang dan dinilai dapat 

terus diberlakukan, hingga ditetapkan sebagai hukum Islam.20 

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara subtansial mengandung unsur 

maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), Adat dalam 

bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan 

selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. 

Umpamanya tentang dzihar yaitu ucapan suami yang menyamakan istri 

(punggung) dengan ibunya sendiri. Dzihar ini merupakan cara yang sudah 

biasanya berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami 

untuk berpisah dengan istrinya. Setelah suami melakukan dzihar maka 

suami dan istrinya tidak di perbolehkan lagi berhubungan dan putuslah 

hubungan mereka sebai suami istri. Islam menerima dzihar tersebut 

dengan perubahan, yaitu dzihar dinyatakan menyebabkan suami istri   

tidak   boleh   berhubungan   kelamin,   namun   tidak   menyebabkan 

putusnya perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih 

dahulu  harus  membayar  kafarah  (kewajiban  agama  atas  suatu 

pelanggaran). 
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3. Adat  lama  yang  pada  prinsip  dan  pelaksanaannya  mengandung  unsur 

mafsadat (merusak). Maksudnya,  yang dikandung hanya unsur perusak 

dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur 

perusaknya lebih besar. 

Umpamanya berjudi, minum minuman yang memabukkan dan praktik 

rentenir (membungakan uang secara riba). Adat dalam bentuk ini ditolak 

oleh Islam secara mutlak. Islam menentukan hukum yang berbeda dan 

berlawanan secara diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku 

sebelum Islam datang. 

4. Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak 

karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan 

dengan dalil shara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum 

terserap kedalam shara’, baik secara langsung atau tidak langsung. Adat 

atau  ‘urf  dalam  bentuk  ini  jumlahnya  banyak  sekali  dan  menjadi 

perbincangan dikalangan ulama. Bagi ulama yang mengakui berlaku 

kaidah: 

ْلَعاَدُةُمَحك ََّمٌةا  

Artinya: 

Adat itu menjadi dasar hukum. 
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BAB III 

ADAT LARANGAN MENIKAH NGALOR NGULON BAGI LAKI-LAKI DI 

DESA PLALANGAN KECAMATAN JENANGAN   

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Profil Desa Plalangan 

1. Sejarah Desa Plalangan 

Plalangan berasal dari kata “Palang” yang berarti pangkat atau 

derajatnya lebih tinggi dari Kepala Desa yang sedikitnya membawahi tiga 

desa. Plalangan adalah yang sebenarnya adalah tempat tinggal Palang 

dengan satu kata dia bersabda maka terjadilah Desa Plalangan yang berarti 

Palang yang ada di Desa Plalangan. Adapun Palang yang ada di Desa 

Plalangan ada dua orang, yaitu Suromenggolo dan Suroharjo. Ketika kedua 

Palang itu membubarkan diri maka terjadilah nama desa yaitu Desa 

Plalangan. 

Di Desa Plalangan terdapat makam Sabar Alim yang merupakan 

makam orang dari Bandar Alim anak dari warok yang terkenal dari daerah 

Badegan bernama Nurhandam yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda 

agar menangkap Raden Matpuro yang membunuh Antoni Viensien, seorang 

asisten residen Ponorogo tahun 1953.1 

Raden Matpuro dan Nurhandam meupakan murid dari guru yang 

sama. Raden Matpuro pada akhirnya dapat ditangkap dan diserahkan ke 

                                                        
1Desa Plalangan, www.Desaplalangan.id , (diakses pada tanggal 30 Juli 2020, jam 14.00).   

http://www.desaplalangan.id/
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negara, sedangkan Nurhandam akhirnya justru dibunuh oleh Belanda. 

Akhirnya anak dan keturunannya mengungsi ke timur di daerah Plalangan 

sampai meninggal dan dimakamkan di pemakaman yang beri nama makam 

Sabar Alim. 

2. Demografi 

Desa Plalangan adalah salah satu desa yang terletak di bagian paling 

barat Kecamatan Jenangan. Di Desa Plalangan terdapat lima dusun, yaitu 

Dusun Puyut, Sewelut, Bakayen, Krajan I, dan Krajan II yang terbagi 

menjadi 5 (lima) pedukuhan, 39 Rukun Tetangga (RT) dan 13 Rukun Warga 

(RW). Batas-batas wilayah Desa Plalangan antara lain sebagai berikut.2 

Luas wilayah Desa Plalangan sekitar 537,33 Ha dan dimanfaatkan dalam 

beberapa hal, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 

Jumlah penduduknya sebanyak 5514 jiwa yang terdiri dari 2754 laki-laki 

dan 2760 perempuan. Oleh karena penduduk sebagai subjek dan objek 

dalam perencanaan pembangunan, maka sebagai modal dasar pembangunan 

perlu diperinci jumlah penduduk sesuai dengan karakternya. 

3. Kondisi Kesehatan 

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Plalangan pada umumnya relatif 

terjamin, hal ini disebabkan karena tersedianya Polindes, Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu yang tidak terlalu jauh serta dengan adanya BPJS bagi 

masyarakat miskin yang sangat membantu biaya pengobatannya. Dibidang 

kesehatan lingkungan pada tahun 2016 Desa Plalangan mendapatkan 

                                                        
2 Ibid. 
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bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan untuk pembuatan closed WC 

sehingga diharapkan pada akhir 2018 tidak ada lagi masyarakat yang buang 

air besar di sembarang tempat atau di sungai. Gangguan kesehatan yang 

sering terjadi adalah demam berdarah (DB). Adapu langkah-langkah yang 

yang elah ditempuh adalah pencegahan preventif berupa Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) dengan langkah 3 M dan selalu melaporkan kejadian 

tersebut kepada instanti terkait. 

Disamping itu untuk mendukung pola hidup yang bersih dan sehat 

maka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan terus ditingkatkan, 

sementara pembangunan yang berwawasan kesehatan terus digerakkan 

dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat.3 

4. Kondisi Pendidikan dan Agama 

Perkembangan pendidikan pada hakikatnya merupakan proses 

pembangunan sosial-ekonomi dan budaya untuk menuju kehidupan 

masyarakat yang lebih sejahtera lahir dan batin. Meningkatnya tingkat 

pendidikan masyarakat akan pula meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam memilih dan menerapkan teknologi yang diperlukan untuk 

meningkatkan produktivitasnya. 

Kemajuan pendidikan di Desa Plalangan baik pendidikan formal 

maupun nonformal pada saat ini sudah cukup menggembirakan. Hal ini 

disebabkan kesadaran masyarakat yang sudah cukup tinggi akan pentingnya 

pendidikan dan juga didukung adanya sarana dan prasarana pendidikan yang 

                                                        
3 Ibid. 
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terjangkau serta adanya bantuan dana pendidikan (BOS, BKSM, dan 

BKMM) dari pemerintah untuk pendidikan formal, sedangkan untuk 

pendidikan nonformal di Desa Plalangan telah ada kelompok Keaksaraan 

Fungsional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang 

diperuntukkan bagi masyarakat yang buta aksara. 

Kemajuan pendidikan tersebut diatas tidak hanya dibidang umum 

tetapi juga dibidang mental spiritual agama Islam karena mayoritas 

penduduk Desa Plalangan beragama Islam dengan cara meningkatkan 

kualitas penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama melalui 

peningkatan peran lembaga-lembaga keagamaan dan orang tua.4 

B. Sejarah Pernikahan Ngalor Ngulon 

Pulau Jawa adalah daerah yang masih banyak menganut hukum adat, 

khususnya dalam hal pernikahan. Dalam melakukan pernikahan banyak sekali 

aturan-aturan yang harus dipatuhi salah satunya yaitu larangan bagi laki-laki 

menikah ngalor-ngulon. Berdasarkan sejarah nenek moyang terdahulu hal ini 

diyakini bahwa laki-laki yang menikah ngalor- ngulon akan mendapat banyak 

rintangan bahkan celaka dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam Desa 

Plalangan ada beberapa sejarah tentang adat larangan pernikahan ngalor ngulon, 

seperti yang disampaikan oleh Mbah Tukul pujangga di Desa Plalangan tentang 

sejarah pernikahan ngalor ngulon:  

“Adat larangan pernikahan ngalor ngulon menurut sejarah Jawa adalah 

tempatnya dinamakan Pasunggari (Jajar Kolo), oleh karena itu kalau 

bisa orang laki-laki tidak melaksanakan pernikahan ngalor ngulon 

                                                        
4 Ibid. 
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artinya Kolo Caplok. Jadi bila di hitung dari tujuh hari pasarannya lima 

satu bulan tiga puluh hari, ngambil hitungan harinya itu di ambil dari 

hitungan hari kubur, jadi bila terdapat dalam hitungan Jajar Kolo maka 

masuk dalam hitungan hari kubur, oleh karena itu sebaiknya orang 

laki- laki jangan menikah dengan wanita yang posisinya laki-laki di 

sebelah timur lalu yang wanita di sebelah barat ke utara, karena 

dipercaya  akan  terjadi  kejadian  yang  tidak  diinginkan,  seperti 

terjadinya perceraian, sampai juga terjadi kematian. Tapi pantangan itu 

tidak berlaku bagi laki-laki yang kelahiranyya pada wuku sinto akad 

wage karena akan mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.”5 

 

Dari sejarah dan hitungan yang sudah dilakukan oleh leluhurnya maka 

masyarakat percaya bahwasannya anak laki-laki dilarang menikah dengan 

wanita yang letak rumahnya berada di ngalor ngulon, karena bila tetap 

dipaksakan untuk melaksanakan pernikahan maka dipercaya akan terjadi 

keburukan di dalam pernikahan tersebut. Karena diyakini yang dimaksud 

dengan istilah (Jajar Kolo) maka masuk dalam istilah hitungan (hari Kubur) 

atau kematian, larangan ini hanya berlaku pada anak laki-laki. Akan tetapi 

pantangan ini tidak berlaku bagi laki-laki yang berkelahiran pada wuku sinto, 

wuku sinto adalah hari dimana wuku Watugunung bertemu jodohnya. Ketika 

melaksanakan pernikahan ngalor ngulon justru akan bagus sekali, akan tetapi 

pernikahan seperti ini akan sangat jarang terjadi.6 

Menurut Mbah Suraji sebagai salah satu tokoh masyarakat di Dusun 

Sewelut, Desa Plalangan terkait sejarah pernikahan ngalor ngulon: 

“Pernikahan ngalor ngulon ini muncul sejak jaman kuno, ketika itu jaman 

Prabu Watugunung di Kerajaan Keling mempunyai istri yang bernama 

Dewi Sinto yang mempunyai 27 anak. Dia juga mempunyai anak yang 

bernama Landep. Sehingga dalam kerabat ini ada 30 orang, yang di 

kemudian hari dikenal sebagai hitungan wukon. Saat itu Prabu 

Watugunung sedang berbicara dengan istrinya (Dewi Sinto) hingga 

                                                        
5 Mbah Tukul, Hasil Wawancara¸Ponorogo, 19 Oktober 2021. 
6Ibid.  
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sampai masalah asal usul istrinya muncul yang awet muda itu. Alangkah 

terkejutnya Prabu Watugunung, ternyata setelah dirunut ternyata istinya 

merupakan ibunya sendiri. Karena merasa malu, Prabu Watugunung 

langsung pergi jauh ke arah ngalor ngulon. Dan ketika sudah jauh beliau 

bersumpah siapa saja yang menikah ngalor ngulon maka akan menjadi 

(bolo) pengikutnya. Bolo yang dimaksudkan adalah pengikut dalam hal 

keburukan.”7 

 

Menurut wawancara diatas maka muncul keyakinan pada masyarakat 

bahwa barang siapa anak laki-laki yang menikah ngalor ngulon maka akan 

mendapatkan celaka. Karena sudah melanggar sumpah dari Prabu 

Watugunung untuk siapa saja yang mengikuti beliau maka akan bernasib 

sama. 

C. Peran Pujangga Dalam Pelaksanaan Adat Pernikahan Ngalor Ngulon di 

Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Pujangga adalah tokoh masyarakat atau sesorang yang dianggap 

mengerti dan memahami mengenai pernikahan yang baik menurut adat Jawa. 

Maka adanya Pujangga untuk menghindari terjadinya keburukan dalam 

pernikahan karena pujangga dapat memberikan tata cara menikah yang baik 

menurut adat Jawa. Seperti yang sampaikan mbah Tukul, Pujangga memiliki 

beberapa peran dalam pernikahan adat Jawa mulai dari sebelum menikah, 

ketika akad dan setelah menikah sebagai berikut: 

“Pujangga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap baik atau 

buruknya suatu pernikahan. Peran saya (pujangga) yang pertama adalah 

memastikan ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan tersebut 

dengan cara keluarga perempuan mengunjungi rumah keluarga laki-laki. 

Apabila benar maka selanjutnya keluarga perempuan memastikan 

tanggal pernikahan. Kemudian saya (pujangga) akan memilihkan hari 

yang baik untuk akad nikah (patetan dino), kemudian melihat tanggal 

                                                        
7 Mbah Suraji, Hasil Wawancara, 17 November 2021. 
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lahir dari calon mempelai laki-laki dan perempuan (weton), memastikan 

arah dan tempat tinggal mempelai laki-laki dan perempuan apakah 

rumah perempuan mengarah ke barat laut atau tidak (ngalor ngulon). 

Kedua jika tetap ingin melanjutkan pernikahan ngalor ngulon maka anak 

laki-laki yang akan menikah harus dibuang sama orangtuanya selama 

satu tahun tidak boleh bersama orangtuanya, dari sini saya (pujangga) 

akan mengerahkan dimana anak laki-laki harus dibuang sesuai dengan 

patetan dino dan wetonnya. Dan yang terakhir saya (pujangga) akan 

mensiasati jalur yang akan dilewati oleh mempelai nantinya ketika akan 

melakukan akad. Ini semua yang saya lakukan sesuai dengan apa yang 

dilakukan oleh leluhur terdahulu untuk menghindari dari keburukan 

dalam pernikahan ngalor ngulon.”8 

 

Dari wawancara diatas bisa di ambil kesimpulan bahwasannya agar 

pernikahan dilaksanakan tanpa adanya ketakutan akan adanya malapetaka bagi 

kedua pihak maka mereka harus mengikuti tradisi yang sudah ada sejak jaman 

nenek moyang sebagai cara untuk menghindari malapetaka dalam pernikahan. 

Kemudian dalam akad pernikahan peran Pujangga menurut mbah Tukul 

sebagai berikut: 

“Dalam akad pernikahan sendiri dilakukan sesuai dengan agama anjuran 

agama islam akan tetapi orang yang menemukan mempelai wanita dan 

mempelai pria adalah Pujangga yang mengurusinya sebelum 

pernikahan karena setiap daerah memiliki syarat yang berbeda. Jadi 

jika tidak dengan Pujangga yang mengurusinya maka syarat tersebut 

tidak berguna” 

 

 Dari penjelasan diatas maka bisa diketahui bahwa setiap daerah 

memiliki adat yang sama akan tetapi memiliki perbedaan dalam 

menyikapinya. Seperti halnya adat larangan pernikahan ngalor ngulon ketika 

terjadi akad pernikahan harus menggunakan Pujangga untuk menemukan 

kedua belah mempelai karena Pujangga tersebut yang mengetahui mengapa 

                                                        
8 Mbah Tukul, Hasil Wawancara, 17 November 2021. 
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syarat itu digunakan. Syarat yang dimaksud disini adalah doa yang dilakukan 

oleh Pujangga untuk menghilangkan keburukan dalam suatu pernikahan. 

Kemudian setelah berlangsunya pernikahan maka Pujangga masih memiliki 

peran sebagai berikut: 

“Pujangga sendiri bertanggung jawab selama 8 hari setelah pernikahan 

tersebut di selenggarakan. Jika terjadi keburukan dalam pernikahan 

jangka waktu 8 hari maka akan dilakukan syarat. Selama saya (Mbah 

Tukul) menjadi Pujangga belum pernah menemui kegagalan dalam 

pernikahan selama masih mengikuti larangan nikah adat Jawa tidak akan 

terjadi keburukan dalam pernikahan.”9 

 

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa 

Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bahwa tradisi larangan 

menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani 

melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat 

yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan 

hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, 

perceraian dan kematian dan sebagainya.   

Menurut Kyai di dusun Sewelut Desa Plalangan Pamuji, peran Pujangga 

menurut pandangan islam sebagai berikut: 

“Peran pujangga di agama islam tidak ada. Akan tetapi karena adat  

setempat lah  peran Pujangga itu menjadi ada. Di agama islam jika tidak 

memakai adat tersebut juga tidak masalah karena adat itu boleh di pakai 

jika tidak bertentangan dengan nass} dan tidak boleh di pakai jika 

melanggar nass}. Jika dalam desa Plalangan untuk menghindari 

guncingan masyarakat sebaiknya megikuti adat dengan bertanya kepada 

Pujangga.10 

 

                                                        
9 Ibid. 

10 Mbah Pamuji,Hasil Wawancara, 22 Oktober 2021 
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Menurut penjelasan diatas maka Pujangga itu termasuk dalam adat yang 

ada di pernikahan Jawa. Pujangga dan adat pernikahan jawa menjadi kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan. Jika mempercayai adanya adat ngalor ngulon 

maka juga mempercayai adanya Pujangga sebagai pintar. Maksudnya pintar 

disini adalah orang yang mendalami ilmu adat pengantin Jawa dan imana 

segala larangan pernikahan adat Jawa.  

D. Dasar Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Desa Plalangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat tak bisa terlepas 

seutuhnya dengan ketentuan-ketentuan  yang ada dalam sebuah daerah yang 

ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur  secara  jelas,  

akan  tetapi  di  setiap  daerah  juga  mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri 

yang mana ketentuan tersebut tidak berbentuk undang-undang secara resmi. 

Tetapi ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan nenek moyang 

terdahulu yang tetap dipakai hingga sekarang, seperti halnya di pulau jawa, 

yang kaya akan hukum adat dan larangan adat dalam pernikahan yang salah 

satunya adalah larangan pernikahan ngalor ngulon  yang terjadi di Desa 

Plalangan Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

Dasar larangan pernikahan ngalor ngulon menurut Mbah Tukul sebagai 

pujangga: 

“Kata leluhur dulu ada kitab terbuat dari kayu berbentuk persegi empat 

yang bernama Tatalan. Itu ilmu turun menurun, saya sendiri belum 

pernah melihat wujudnya tetapi begitu cerita leluhur dulu. Tatalan itu ada 

3 jenis yang pertama terbuat dari kayu jati, kayu nangka, dan kayu dimo. 

Dalam kitab tatalan tersebut hanya ada goresan-goresan yang jika 
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membacanya harus memiliki keahlian yang bisa dipelajari dari yang 

menurunkan. Kitab tatalan tersebut menggambarkan sebuah pernikahan 

dimana kitab tersebut ada 3 jenis maka pernikahan juga harus ada 

mempelai pria, mempelai wanita dan Pujangga. Dari setiap kitab 

mengandung makna yang berbeda seperti kitab yang terbuat dari kayu 

jati berisi tentang (apik e dino) hari yang bagus, yang terbuat dari kayu 

nangka berisi tentang ponco sudo, dan yang terbuat dari kayu dimo berisi 

tentang itungan (hitungan). Larangan ngalor ngulon dibahas dalam kitab 

yang ke tiga, dalam kitab tersbeut dituliskan rabi ngalor ngulon bakal e 

satrio wirang lan ngalor ngulon iku ngelangkahi kiblat, ngiblati kui 

ngelangkai kuburane pasunggari ( nikah ngalor ngulon sering 

mengalami penderitaan dan mengarah ke kiblat, kiblat itu melangkahi 

makam pasunggari).”11 

 

Kitab tatalan tersebut diturunkan dari pendahulu dan menjadi sebuah 

hukum adat. Beberapa isi dalam kitab tatalan tesebut juga ada yang berbeda 

dari nass} akan tetapi tidak berbenturan dengan hukum nass}. Misalkan dalam 

Rukun pernikahan harus ada mempelai pria, mempelai perempuan, mahar, 

akad, dan ijab qobul sedangkan dalam kitab tatalan mempelai pria, mempelai 

perempuan, mahar, akad, ijab qobul dan Pujangga. Dalam kitab tatalan juga 

dituliskan larangan-larangan pernikahan dalam adat Jawa. Jadi kitab tersebut 

hanya disampaikan dari leluhur kepada Pujangga sehingga tidak diketahui 

apakah kitab tersebut benar ada atau tidak. 

Perbedaaan hukum shara’ dengan hukum adat menurut Mbah Tukul 

selaku Pujangga: 

“Ketika kita beribadah kepada Allah kita tidak bisa melihat amalan 

ibadah kita, perbuatan baik segela amal baik buruk kita akan bisa 

dirasakan ketika sudah menghadap Allah SWT. Berbeda dengan hukum 

Adat bilamana kita melanggar hukum tersebut maka balasan yang 

                                                        
11 Mbah Tukul, Hasil Wawancara¸Ponorogo, 19 Oktober 2021. 
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didapat akan terjadi pada saat masih berada di dunia dan kasus tersebut 

sudah banyak terjadi.”12 

 

Dari penadapat beliau bisa diketahui bahwa masyarakat percaya bahwa 

hukum shara’ dan hukum adat itu memang ada. Jika dalam hukum agama islam 

bisa di percaya dengan ajaran-ajarannya sedangkan hukum adat bisa di percaya 

dengan kejadian langsung di dunia. Dengan adanya beberapa kasus tentang 

hukum adat maka tidak dapat dipungkiri jika masyarkat akan mempercayai 

hukum tersebut. Pendapat lain mengenai perbedaan dasar hukum larangan 

nikah adat ngalor ngulon menurut Mbah Pamuji: 

“Dasar adat dan islam berbeda. Di dalam islam hari apa saja, arah mana 

saja berasal dari mana bebes. Tetapi dalam islam juga memeiliki larangan 

menikah yaitu laki-laki dilarang menikah dengan wanita yang 

mahramnya. Sedangkan menurut adat larangan nikah yang dimaksud 

seperti larangan laki-laki menikah ngalor ngulon misalnya. Akan tetapi 

selama larangan pernikahan adat tersebut tidak menentang ajaran 

nikah dalam islam. Boleh saja melakukan pernikahan sesuai larangan 

adat, menikah sesuai agama islam itu sebuah ketentuan mutlak tidak 

boleh dilanngar.”13 

 

Dari penjelasa hukum adat boleh berlaku dan dipergunakan oleh masyarakat 

asalkan tidak melanggar nass. Lantas bagaimana pendapat dari masyarakat sendiri 

mengenai hukum larangan menikah ngalor-ngulon. 

Menurut Tri Winarno sebagai salah satu masyarakat desa Plalangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo: 

“Adat larangan ngalor ngulon sudah berlaku  sejak masa nenek moyang 

dulu, dan terus dilestarikan oleh generasi-generasi   penerusnya sampai 

sekarang, meskipun tidak berwujud sebagai  Undang-undang  resmi  

tetapi  tetap  digunakan dan di percayai (di ugemi) oleh mayoritas 

                                                        
12 Ibid. 

13 Mbah Pamuji, Hasil Wawancara, 22 Oktober 2021 
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masyarakat Desa Plalangan. Faktor inti yang sangat mempengaruhi 

larangan tersebut adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan, terutama di 

desa Plalangan  ini masih  banyak  para  orang tua yang  masih  kental  

tetang  adat tersebut, dengan demikian secara tidak langsung kepercayaan 

tersebut juga mengarah  pada kaum muda yang awalnya tidak tau menau 

terkait adat tersebut menjadi tahu dan ikut mempercayainya. Selain 

faktor tersebut, ada faktor lain yaitu fenomena yang terjadi di 

masyarakat desa Plalangan, yang mana sudah terjadi kejadian kegagalan 

berumah tangga, seperti terjadinya perceraian percekcokan sampai terjadi 

kematian akibat melanggar larangan tersebut. Dengan demikian 

membuat masyarakat semakin takut untuk melanggar adat tersebut. 

Sejatinya larangan ngalor ngulon bukanlah sebuah larangan yang 

mempunyai ranah larangan mutlak, hanyalah sebuah  anjuar untuk 

penghati- hatian, jadi bila tidak melakukannya juga tidak apa-apa, 

terkadangan juga ada faktor Pujangga. Bila mana Pujangga berani untuk 

melakukan pernikahan ngalor ngulon biasanya akan di beri syarat untuk 

menghilangkan bala’.”14 

 

Dari pendapat diatas dapat diliat bagaimana hukum adat tersebut sangat 

melekat pada masyrakat Desa Plalangan. mereka mempercayainya karena 

selain peraturan tersebut hasil dari penelitian dan tinggalan nenek moyang 

terdahulu, akibat yang terjadi juga mempengaruhi keyakinan dikehidupan 

masyarakat, meskipun sejatinya hanya bersifat penghati-hatian.  

Adapun pendapat lain dari Sutris mengenai pernikahan ngalor ngulon di 

Desa Plalangan: 

“Hukum adat yang sudah ada sejak jaman dulu ini  masih  dipercaya  di  

Desa  Plalangan,  dan  adat  larangan Ngalor ngulon dipercaya termasuk 

adat yang tidak bisa di akal,   Karena   dalam   larangan   pernikahan   

ngalor   ngulon ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu terkait 

perhitungan di dalamnya, sebuah penentuan calon pengantin bisa 

dinyatakan sebagai pernikahan ngalor ngulon dan dilarang dalam 

hukum adat jawa tidak melihat letak posisi rumah calon pengantin, akan 

tetapi lebih melihat dari posisi rumah kelahiran calon pengantinnya, 

yang mana rumah kelahiran calon pengantin perempuan     berada  di  

                                                        
14 Tri Winarno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Oktober 2021. 
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sebelah  barat  laut  dari  posisi  rumah kelahiran calon pengantin laki-

laki yang biasa orang jawa menyebutnya dengan istilah (perabon), 

meskipun salah satu calon berpindah rumah atau membuat rumah 

dengan posisi yang berbeda banyak masyarakat menilai tidak membuat 

gugurnya sebuah hukum ngalor ngulon tersebut. Meskipun demikian, 

ada juga masyarakat yang tidak percaya dengan peraturan adat tersebut, 

mereka berkeyakinan bahwa larangan tersebut pasti ada solusinya, 

dengan demikian sebagian masyarakat yang tidak begitu percaya dengan 

hukum tersebut akan berusaha  supaya tetap bisa melangsungkan 

pernikahannya   dengan   berbagai   cara   yang   disitu   dipercaya”15 

Desa Plalangan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo yang mayoritas masyarakatnya beragama 

Islam, akan tetapi tetap melaksanakan tradisi yang ada di Desa tersebut, 

terutama terkait adat dalam pernikahan, karena masyarakat Desa Plalangan 

sangat berhati-hati terkait akan melaksanakan sebuah pernikahan. Masyarakat 

khawatir akan terjadinya hal buruk dalam pernikahan tersebut jika melanggar 

hukum adat. Dengan demikian tidak heran apabila mayoritas  masyarakatnya  

sangat  kental  memegang  teguh  kepercayaan yang telah ditinggalkan oleh 

leluhur terdahulu. Akan tetapi meliahat sebuah larangan pernikahan ngalor 

ngulon termasuk sebuah peraturan  yang  tidak  tertulis  dengan  demikian  

tidak dapat dipungkiri ada beberapa masyarakat yang tidak mempercayai 

perihal adat tersebut. Akan tetapi ada juga yang tidak percaya masyarakat yang 

tidak percaya dengan adat tersebut dan tetap melangsungkan pernikahan 

dengan kepercayaannya sendiri  

Meskipun adat tersebut sebagai sebuah larangan akan tetapi ruang 

lingkupnya sebatas untuk penghati-hatian  dan  tidak melarang secara mutlak, 

karena ada sebagian masyarakat sangat meyakini hukum tersebut. Tetapi 

                                                        
15 Sutris, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Oktober 2021. 



48 
 

 

mayoritas hanya bersifat penghati-hatian agar terhindar dari keburukan. 

Sebenarnya hukum adat tersebut boleh dilaksanakan, dan boleh juga tidak 

melaksanakan tergantung belah  pihak,  selagi  tidak  sampai  mengarah  pada  

keyakinan  terhadap  hukum adat tersebut, tetapi melaksanakan adat tersebut 

sebatas penghati- hatian saja itu tidak apa-apa, lagipula juga tidak 

bertentangan dengan Hukum Shara’, justru ini lebih berhati-hati dalam 

mencari pendamping hidup. 
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BAB IV 

ANALISIS ‘URF  TERHADAP ADAT LARANGAN MENIKAH NGALOR 

NGULON BAGI LAKI-LAKI DI DESA PLALANGAN KECAMATAN 

JENANGAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis ‘Urf Terhadap Peran Pujangga Dalam Adat Larangan Nikah 

Ngalor Ngulon Di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat Indonesia  tak bisa 

terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah daerah yang 

ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur   jelas,  akan  

tetapi  di  setiap  daerah  juga  mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang 

mana ketentuan tersebut tidak berbentuk undang-undang secara resmi. Tetapi 

ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan nenek moyang terdahulu yang 

tetap dipakai hingga sekarang, seperti halnya di pulau Jawa, yang kaya akan 

hukum adat dan larangan adat dalam pernikahan yang salah satunya adalah 

larangan pernikahan ngalor ngulon yang terjadi di Desa Plalangan, 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

Pernikahan dalam adat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup 

tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia, membentuk rumah tangga 

yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah serta menghindari 

terjadinya bala atau keburukan dalam keluarga. Bukan hanya menyatukan dua 

insan akan tetapi menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam 
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rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian 

hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. 

Larangan perkawinan ngalor ngulon adalah sebuah penentuan calon 

pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai wanita, yang 

mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki-laki. 

Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak di ngalor 

ngulon maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi wanita tersebut. 

Mayoritas masyarakat desa sini percaya dengan adat tersebut bahkan jarang 

sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak 

dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang.  

Pasangan suami istri yang baru meninkah yang menentang aturan 

tersebut, dipercaya akan mendapat akibatnya bala, seperti mempelai laki-

lakinya meninggal tanpa sebab, ataupun sebaliknya mempelai perempuan yang 

meninggal dan tidak jarang juga orang tua dari salah satu pihak yang 

meninggal. Selain itu juga sering terjadi kegagalan dalam berumah tangga, 

sering bertengkar, buruknya perekonomian dalam keluraga tersebut sampai 

terjadi perceraian. 

Maka masyarakat tersebut biasanya mendatangi Pujangga sebagai 

langkah untuk menghilangkan terjadinya bala. Pujangga sendiri adalah orang 

yang bertanggung Jawab dalam baik atau buruknya suatu pernikahan. 

Mayoritas masyarakat di Desa Plalangan percaya bahwa pernikahan akan 

terhindar dari bala atau musibah jika mengikuti arahan Pujangga. Jadi bisa 

pahami jika Pujangga menjadi bagian penting dalam pernikahan dalam adat 
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Jawa. Pujangga akan mengarahkan pasangan tersebut sehingga bisa 

menciptakan keluarga yang sehat dan kekal serta mendapatkan kebahagiaan. 

Jika demikian maka bisa dikatakan masyarakat melakukan hal itu agar 

pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala kemadlaratan,  sehingga  

rumah  tangganya  tidak  dirundung  masalah. Jika dilihat dari segi kebaikannya 

maka adanya pujangga ini bisa dikategorikan ‘urf qauli. ‘Urf qauli adalah 

kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan perkataan atau ucapan. Peran 

Pujangga disini hanya sebatas mengarahkan baik atau buruknya  mengenai 

larangan nikah ngalor ngulon.  

Jika dilihat dari keabsahannya maka peran pujangga dikategorikan 

sebagai ‘urf shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan 

dengan al- Qur’a<n dan Hadi<ts,1 tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga 

mengharamkan yang halal atau menggugurkan kewajiban. Karena peran 

pujangga dalam perkawinan tidak merubah syarat sah dan rukun pernikahan. 

Adanya pujangga dalam pernikahan justru memberikan rasa aman bagi 

masyarakat karena pernikahan tersebut tidak mendapatkan pertentangan dari 

hukum agama islam dan hukum adat.  Jika ditinjau dari jangkauannya maka 

‘urf khash (Khusus). Peran pujangga hanya berlaku bagi orang yang 

mempercayai adat hukum Jawa..2 

 

                                                        
1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 392. 
2 Ibid., 392. 
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B. Analisis ‘Urf Terhadap Dasar Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Desa 

Plalangan Kecamatan Jenangan  Kabupaten Ponorogo 

Adapun larangan perkawinan adat ngalor ngulon yang terjadi 

dimasyarakat Desa Plalangan merupakan suatu perbuatan yang apabila 

dikerjakan menimbulkan kebaikan dalam hidup bermasyarakat sedangkan 

masalah larangan perkawinan sesungguhnya hanya digunakan sebagai 

pengingat agar timbul sikap kehati-hatian dalam memilih calon suami atau 

istri agar tidak menimbulkan keburukan dalam pernikahan. Oleh karena itu, 

para orang tua apabila ingin menikahkan anaknya ia akan sangat 

memperhatikan apakah calon suami atau calon istri anaknya berasal dari arah 

ngalor ngulon atau tidak. 

Dasar larangan pernikahan sendiri menurut adat sudah di tulis dalam 

kitab tatalan yang didalam kitab tersebut sudah di jelaskan oleh Pujangga 

bahwasasnnya ada larangan pernikahan dalam adat Jawa contohnya larangan 

ngalor ngulon. Larangan nikah ngalor ngulon ini bersifat multak tidak bisa di 

laksanakan walaupun di akali, kecuali orang yang berkelahiran wuku sinto dan 

akad pernikahan dilakukan pada akad wage.  

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa ‘urf terbentuk setelah 

melalui empat tahapan, yaitu: al-mayl (kecenderungan), al-amal (aksi), al-

taqlîd  (pembebekan),  al-tikrâr  (repetisi).  Sebuah  adat ’’urf terbentuk dari 

kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu   

karena   beberapa  faktor.  Di   antara   faktor-faktornya   adalah: pertama, 

tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah  
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ataupun  dogmatis,  seperti  dogma  keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, 

dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu 

masyarakat  atau  komunitas  tertentu.  Ketiga, adanya momentum atau 

kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses 

peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau 

ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan 

mereka melakukannya secara berulang- ulang, hingga menjadi sebuah 

kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.3 Para tokoh adat, 

agama dan masyarakat yang masih mempercayai tentang adat larangan ngalor 

ngulon, jika di benturkan dengan Firman Alla SWT terkait larangan pernikahan 

yaitu pada surat An-Nisa‟ ayat 23 yang berbunyi : 

َِمۡتَ َخَو تُُكۡمَوََعم َ ُتُكۡمََوَخ َل ُتُكۡمََوَبَناُتََُحر 
َ
َه ُتُكۡمََوَبَناتُُكۡمََوأ م َ

ُ
خَِٱَعلَۡيُكۡمَأ

َ
َوَبَناُتََلۡأ

ۡخِتَٱ
ُ
َه ُتُكُمََلۡأ م َ

ُ
َِنََل َ تِيََٰٓٱَوأ َخَو تُُكمَم 

َ
ۡرَضۡعَنُكۡمََوأ

َ
َض َعةِٱأ ََلر َ َٰٓئُِكۡمََوَرَب َٰٓ َه ُتَنَِسا م َ

ُ
ئُِبُكُمََوأ

َٰٓئُِكُمََل َ تِيٱ ِنَن َِسا َفَلَاَُجَناَحََل َ تِيٱفِيَُحُجورُِكمَم  ََْدَخلُۡتمَبِِهن َ َفَإِنَل َۡمَتَُكونُوا َدَخلُۡتمَبِِهن َ
َٰٓئُِكُمَ ۡبَنا

َ
ئُِلَأ نَتَۡجَمُعواََْبۡيَنََل َِذينََٱَعلَۡيُكۡمَوََحَل َٰٓ

َ
ۡصَل بُِكۡمََوأ

َ
ۡخَتۡينَِٱِمۡنَأ

ُ
ۡدََسلََفَۗۡإِل َاََماَقَََلۡأ

ََٱَن ََإَِ ٣٢ََََكاَنََغُفوٗراَر َِحيٗماَلل َ
 

 

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(mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang  telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum  campur  dengan 

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

                                                        
3Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘urf dalam 

Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2, November 2017, 284 
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(menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Dalam al-Qur’a<n di atas membahas terkait masalah larangan dalam 

perkawinan, dalam  al-Qu’ra<n  dijelaskan  ada dua wanita yang dilarang 

dinikahi yaitu pertama wanita mahram muabbad dan maram ghaoiru muabbad. 

Dari penjelasan di atas tidak mencantumkan larangan ngalor ngulon. Akan 

tetapi dasar yang digunakan oleh masyarakat adalah melestarikan peninggalan 

nenek  moyang terdahulu  yang mana sifatnya untuk penghati-hatian dan adat 

tersebut juga sudah terlaksana secara turun temurun. Mbah Judi selaku modin 

di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengatakan  

“Hukum shara’ dan hukum adat itu berebeda akan tetapi tidak 

bertentangan. Seseorang bebas mau melanggar hukum tersebut akan 

tetapi lebih baik ditinggalkan.”  

 

Dari pernyataan diatas berarti bisa disimpulkan bahwa adat tersebut bisa 

di langgar akan tetapi itu semua tergantung oleh kepercayaan masyarakat. 

Hukum adat tersebut tidak mengekang akan tetapi mengisyaratkan untuk 

berhati-hati dalam memilih pasangan. 

Syarat-syarat Adat sebagai berikut : 

1. Adat  tidak  berbenturan  dengan  teks  syariat,  artinya  adat  tersebut 

berupa adat shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek 

substansif nass}. 

2. Adat berlaku konstan (iththirad) dan menyeluruh, atau minimal 

dilakukan kalangan mayoritas (ghalib). 

3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. 
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4. Tidak terdapat uapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- 

nilai subtansial adat (madlmun al-adat). 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa larangan ngalor ngulon merupakan 

salah satu adat pernikahan yang ada di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, yang sejak dulu hingga sekarang masih sangat dipercaya. 

Adat istiadat yang ada di masyarakat dalam kontek Ushul Fiqih disebut ‘urf. 

Karena dalam definisinya Al ‘urf adalah  apa  yang  dikenal  oleh  manusia  dan  

menjadi  tradisinya;  baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan 

disebut juga adat. Menurut istilah ahli shara’, tidak ada perbedaan antara al-’urf 

dan adat. adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, 

secara umum maupun tertentu. 

Meskipun dalam hukum Islam sudah mengatur terkait larangan dalam 

pernikahan, akan tetapi hanya melingkupi wilayah wanita mahram sementara 

maupun selamanya, berbeda dengan masyarakat Jawa yang sangat 

memperhatikan dan berhati-hati dalam hal memilih calon pendamping hidup 

tidak hanya terkait mahram saja, bahkan arah-arah tempat tinggal pun di hitung.  

Adapun bila ditinjau dari ‘urf dasar larangan adat nikah ngalor ngulon 

tergolong dalam kategori ‘urf fi’li (dalam istilah lain disebut’’urf amali) adalah 

sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan  secara  

terus  menerus,  sehingga  dipandang  sebagai  norma sosial.4 Karena adat 

larangan ini adalah menyuruh masyarakat untuk tidak memperbolehkannya 

                                                        
4 Abdul Mun‟im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, (Yogjakarta : 

Pustaka Pelajar,2009), 289. 
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laki-laki menikahi wanita yang rumahnya berada di sebelah barat laut dari 

rumah laki-lakinya. Adat ini sudah ada dan dilakukan secara terus menerus 

sehingga menjadi hukum bagi masyarakat.  

Sedangkan dari segi keabsahannya dasar larangan nikah ngalor ngulon  

tersebut tergolong pada ‘urf fasid,  yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan 

al-Qur’a<n dan Hadi<ts\h. Karena dasar larangan menikah ngalor ngulon dalam 

al-Qur’a<n dan Hadi<th tidak di terangkan adanya adat ini. Akan tetapi jika 

melaksanakan adat ini akan menimbulkan maslahah dalam kehidupan 

bermasyarakat karena sejatinya adat larangan nikah hanya sebagai penghati-

hatian dalam memilih calon pasangan dan juga terhindar dari kemadlratan, 

maka diperbolehkan. Bagi masyarakat yang mempercayai dasar larangan 

menikah ngalor ngulon ini seusai dengan kaidah ‘urf sebagai berikut: 

 الَعاَدُةُمَحك ََّمة
“ Adat kebiasaan itu dapat di jadikan landasan hukum”5 

 

Adat larangan nikah tersebut termasuk ke dalam peraturan yang tidak 

tertulis sebab kitab yang diturunkan dari leluhur tersebut tidak ada wujudnya, 

Pujangga hanya menyampaikan apa yang leluhurnya dulu ajarkan. Sehingga 

peraturan yang tidak tertulis dapat dilanggar meski hanya sebatas cara untuk 

melaksanakan pernikahan dan untuk meminimalisir akbita dari yang timbul 

setelah menikah. 

                                                        
5 Ma’shum Zainy Al-Hasimy, Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah, 

(Jombang: Darul Hikmah, 2010), 156 
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Dilihat dari segi jangkauannya adat larangan ngalor ngulon ini sesuai 

dengan adat ‘urfiyyah khash adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan 

atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Tradisi jenis 

kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. 

Adat ‘urfiyyah khashshah bisa berbentuk ucapan (qawli) atau pekerjaan 

(fi‟li).6 Karena hanya berlaku pada laki-laki saja dan hanya terjadi pada arah 

ngalor ngulon. Hukum adat ini juga hanya berlaku bagi orang Jawa saja. 

  

 

  

                                                        
6 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, (Yogjakarta : 

Pustaka Pelajar, 2009), 291. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan diatas yang  dilakukan  peneliti  diatas  terkait  Larangan 

Pernikahan Adat Ngalor Ngulon di Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo Perspektif  ‘urf  dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Jika dilihat dari segi kebaikannya maka adanya pujangga ini bisa 

dikategorikan ‘urf qauli, peran Pujangga disini hanya sebatas 

mengarahkan baik atau buruknya  mengenai larangan nikah ngalor ngulon. 

Menurut tinjauan  ‘urf mengenai peran pujangga dalam pernikahan ngalor 

ngulon termasuk ‘urf shâhih. Karena pujangga hanya menjalankan hukum 

adat yang berlaku tanpa melanggar hukum islam. Pujangga mengarahkan 

masyarakat untuk melakukan hal baik menurut adat sehingga bisa 

menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan pernikahan. 

Jika ditinjau dari jangkauannya maka ‘urf khash (Khusus). Peran pujangga 

hanya berlaku bagi orang yang mempercayai adat hukum Jawa 

2. Adapun bila ditinjau dari ‘urf  dasar larangan adat nikah ngalor ngulon 

tergolong dalam kategori ‘urf fi’li karena adat larangan ini adalah 

menyuruh masyarakat untuk tidak memperbolehkannya laki-laki menikahi 

wanita yang rumahnya berada di sebelah barat laut dari rumah laki-

lakinya.. Menurut segi keabsahannya dasar larangan nikah ngalor ngulon  



 

 

tersebut tergolong pada ‘urf fasid tinjauan  ‘urf  mengenai  dari segi 

keabsahannya dasar larangan nikah ngalor ngulon  tersebut tergolong pada 

‘urf fasid. Akan tetapi jika melaksanakan adat ini akan menimbulkan 

maslahah dalam kehidupan bermasyarakat karena sejatinya adat larangan 

nikah hanya sebagai penghati-hatian dalam memilih calon pasangan dan 

juga terhindar dari kemadlratan, maka diperbolehkan. Segi jangkauannya 

adat larangan ngalor ngulon ini sesuai dengan adat ‘urfiyyah khash  Karena 

hanya berlaku pada laki-laki saja dan hanya terjadi pada arah ngalor 

ngulon. Hukum adat ini juga hanya berlaku bagi orang Jawa saja. 

B. Saran 

1. Penulis berharap masyarakat lebih memperdalam pengetahuan 

mengenai adat dan agama. Agar masyarakat bisa antara keyakinan dan 

penghati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang 

mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut 

dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah akan tetapi 

apabila hanya sebatas penghati-hatian dan tidak sampai 

meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja. 

2. Masyarakat  Jawa  dalam  kehidupannya,  harus  percaya  kepada  takdir  

Allah  Swt, dimana segala hal yang terjadi adalah sudah kehendak Allah 

Swt. Namun, manusia hanya bisa berusaha dan berdoa untuk 

menghindari hal-hal buruk yang terjadi. 
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