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ABSTRAK
Arifin, Muhammad Zainal, 2021. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama
Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa
Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Mughniatul Ilma, M.H.
Kata Kunci: Bubakan, Nahdlatul Ulama, Pernikahan, ‘Urf.
Di dalam tradisi Jawa memiliki banyak ritual ketika akan melaksanakan
pernikahan. Salah satu ritual dalam pernikahan Jawa di Indonesia adalah tradisi
Bubakan. Bubakan adalah tradisi yang dilakukan saat menikahkan putra maupun
putri pertamanya dengan tujuan rasa syukur dapat mengawali mantu serta
permohonan kepada tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani
dan rohani, ayem tentrem dan cepat di karuniai anak. Islam tidak pernah
mengajarkan tradisi tersebut, karena ketentuan mengenai pernikahan sudah
termaktub di dalam Al-Qur‟an maupun Hadis. Namun, bagi masyarakat
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tradisi Bubakan merupakan tradisi yang
harus dilakukan ketika menikahkan putra maupun putri pertamanya.
Penelitian ini memfokuskan pada analisis pandangan tokoh Nahdlatul
Ulama terhadap keharusan praktik Bubakan di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo sekaligus menganalisis sikap tokoh Nahdlatul Ulama
di Desa Pudak Wetan dalam menanggapi perbedaan pandangan tentang hukum
tradisi Bubakan.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi.
Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang
diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat
umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi Bubakan menurut
pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan Pudak dibagi menjadi dua
persepsi. Pertama, berpendapat bahwa Bubakan diperbolehkan selama tidak
bertentangan dengan syariat Islam dan telah mempertimbangkan kemaslahatannya
dari pada kemadharatannya. Kedua, berpendapat bahwa lebih baik tidak
melaksanakan Bubakan, karena di dalam Islam tidak mengenal adanya adat
Bubakan serta dapat menimbulkan kemusyrikan jika dipercayai dan diyakini
secara fanatik. Mereka lebih condong ke tradisi dibanding ajaran yang terkandung
di dalam tradisi tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkawinan merupakan sunnatulla>h, hukum alam yang berjalan
secara tetap dan otomatis di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia,
hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah kebutuhan
dasar manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah
SWT memberikan jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat
beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah
masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam
mewujudkan tujuan perkawinan. Manusia merupakan makhluk sempurna
yang berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya.
Sebagai makhluk yang sempurna, al-Qur’a>n telah mengatur segala sesuatu
tentang perkawinan dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan manusia
itu sendiri.1 Dalam al-Qur’a>n dinyatakan bahwa hidup berpasangpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah,
termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Dza>riya>t ayat
49:2

1

.Slamet Abidin, H. Aminudin, Fikih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

9.
2

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkalema,
2010), 522.
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Artinya:
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah SWT”. (Q.S. al-Dza>riya>t : 49)
Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasangpasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang
biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana
tercantum dalam Q.S. an-Nisa>‟ ayat 1:3

           

             

    

Artinya:
“Hai sekalian manusia, bertakwa lah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak”. (Q.S. an-Nisa>:1)
Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui
jenjang perkawinan. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam

3

Ibid., 522.

masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada
kesejahteraan keluarga.4 Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada
posisi yang tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan
agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab,
dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan
menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan
memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan
lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi
oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan itu sendiri.
Secara sederhana, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah akad
yang menghalalkan pergaulan (hubungan intim) dan membatasi hak dan
kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan
mahramnya.5 Perintah tentang perkawinan ini tertera dalam Q.S. an-Nisa>
ayat 3 yang berbunyi: 6

            

             

   

4

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 19.
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku I) (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.
6
Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 522.
5

Artinya:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan 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)
Nikah menurut bahasa adalah al-jam’u dan al-dhammu yang
artinya kumpul. Makna nikah (zaw>aj) bisa diartikan dengan aqdu tazwi>j
yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan (wath’u al-zaujah)
yang bermakna menyetubuhi istri.7
Menurut ulama mutaakhiri>n, nikah adalah akad yang memberikan
faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri)
antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi
batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Para
fuqaha>’ mengartikan nikah dengan: Akad yang ditetapkan oleh syara‟
bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang
dengan kehormatan istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. 8
Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan peraturan
perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun
dalam Undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa

7

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2009), 6.
8
Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),
23-24.

“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. 9
Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan
bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan
perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan
ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata
membawa akibat terhadap hubungan – hubungan keperdataan, seperti hak
dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan
kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat
istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan serta
menyangkut

upacara-upacara

adat

dan

keagamaan.

Begitu

juga

menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik
dalam hubungan manusia dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan
manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat
di dunia dan selamat di akhirat.10
Pada hakikatnya, dalam melaksanakan perkawinan, umat Islam
harus melaksanakan akad nikah. Akad nikah adalah pertalian yang teguh
dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antar suami-istri
dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baik pergaulan antara

9

Pasal 1, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi
Hukum Islam (Permata Press, 2014), 78.
10
H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007),
8.

suami dan istri, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga
kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan
sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan.
Akad nikah ini penting untuk dilakukan karena termasuk salah satu bagian
penting dalam rukun perkawinan. 11
Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari tradisi/adat istiadat ketika melakukan pernikahan. Secara teoritis, adat
memang tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam
pembentukan Hukum Islam. Namun demikian, peran adat tersebut justru
memainkan peranan yang sangat penting dalam kreasi Hukum Islam dari
berbagai persoalan hukum di negara Islam. Selangkah lebih maju, dalam
konteks hukum ke-indonesiaan yang sarat akan adat istiadat yang beraneka
ragam bentuknya. Keberadaan sebuah adat sering kali dipahami sebagai
local custom (tradisi lokal) yang mengatur interaksi masyarakat. Bahkan di
Jawa, adat mencakup beberapa aspek meliputi semua struktur sosial yang
kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem nilai yang dianut oleh
masyarakat jawa itu sendiri. 12Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang
dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. 13 Adat adalah
tradisi yang sudah melekat pada masyarakat yang diteruskan secara turun
temurun yang berasal dari nenek moyang.
11

Tatag Hendy Pratama, Tinjauan „Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Ngelewati
Segoro Getih Di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Skripsi (Ponorogo, IAIN
Ponorogo, 2018), 8.
12
Dody S. Turuna, dan Ismatun Ropi, Pranata Islam di Indonesia: Pergaulan Sosial,
Politik Hukum dan Pendidikan (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2002), 59.
13
M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Resky Putra,
2001), 227.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka
ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang
dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan
alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti
kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar diseluruh
kepulauan Indonesia. Salah satu kekayaan kebudayaan orang-orang Jawa
adalah upacara perkawinan adat Jawa. Adat istiadat perkawinan Jawa ini
merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari keraton yang
mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan luhurnya budaya orang
Jawa.
Salah satu tradisi dalam perkawinan Jawa di Indonesia adalah
tradisi Bubakan. Bubakan berasal dari kata mbukak (membuka) kawah
artinya air yang keluar sebelum kelahiran bayi, sedangkan bukak kawah
berarti membuka jalan mantu atau mantu yang pertama.14 Bubak adalah
tata cara pada pernikahan anak pertama. Artinya, orang tua baru
melangsungkan hajat pernikahan yang pertama dengan tujuan rasa syukur
dapat mengawali mantu serta permohonan kepada tuhan agar pengantin
diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, ayem tentrem dan cepat
dikaruniai anak. Hal ini juga bertujuan menunjukkan kepada kerabat tamu
bahwa ini adalah mantu yang pertama. Bubakan merupakan tradisi dalam
perkawinan dalam adat Jawa yang dilangsungkan sebelum acara
perkawinan. Seperti halnya adat dan tradisi budaya Jawa, ritual Bubakan
14

Namara, “Prosesi Upacara Bubakan”, dalam http://namaravideo.com/2013/05/prosesiupacara-adat-bubakan, (diakses pada tanggal 4 februari 2021, jam 23:03 WIB).

merupakan hasil dari perilaku dari manusia yang lebih mengarah pada
sistem Religi Jawa. Hasil dari kekuatan cipta, rasa, dan karsa manusia
digunakan

untuk

memenuhi

kebutuhan

hidupnya

dalam

rangka

berketuhanan. Artinya, masyarakat jawa dengan kesadaran yang tinggi
mengakui adanya Tuhan yang telah menciptakan dunia, alam semesta dan
isinya. Menyadari akan hal itu dalam keyakinannya terhadap roh.
Pemahamannya dalam melaksanakan persembahan syukur terhadap tuhan,
masyarakat jawa menciptakan suasana hening, aman, tanpa gangguan dari
siapa pun. 15
Dalam upacara Bubakan memerlukan perlengkapan sebagai
pendukung jalannya upacara. Upacara merupakan salah satu hasil
visualisasi simbol-simbol yang mengarah pada sesuatu yang paling baik,
sehingga melalui perlengkapan-perlengkapan yang digunakan dalam
prosesi merupakan doa yang akan direalisasikan dalam kehidupan nyata
oleh kedua pengantin. Dalam sebuah upacara juga terdapat penyebutan
atau memberi istilah untuk nama-nama tertentu, dan setiap perlengkapan
yang digunakan dalam upacara tersebut selalu mempunyai makna yang
berarti kebaikan. Begitu juga perlengkapan yang digunakan dalam upacara
Bubakan selalu ada makna dalam setiap simbol-simbolnya. Namun setiap
daerah memiliki ciri khas dalam penyebutan nama simbol berdasarkan
penutur dan budaya setempat, walaupun pada intinya sama saja.16 Dalam

15

Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin
Jawa (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), 150.
16
Sumarsono, Tata Upacara Adat Pengantin Jawa (Jakarta: PT Buku Kita, 2007), 110.

melakukan tradisi Bubakan juga diperlukan beberapa syarat yang diatur
dan ditetapkan oleh norma-norma tradisi. Apabila salah satu peristiwa
tidak diadakan upacara dengan kelengkapannya, maka pada umumnya
orang jawa tertentu menganggapnya ora ilok (tidak pantas) dan dapat
menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa tradisi Bubakan diwajibkan bagi masyarakat jawa khususnya warga
desa Pudak Wetan kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
Tradisi Bubakan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat
Pudak. Hal ini di karenakan tradisi tersebut sudah ada sejak nenek moyang
dan dilakukan secara turun-temurun. Realita tersebutlah yang mendasari
peneliti untuk melakukan penelitian yang menganggap hal ini sangat
rentan dengan kegiatan keagamaan dan juga kondisi sosial yang sangat
kompleks. Maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dan juga
mewawancarai beberapa tokoh agama yakni ulama NU (Nahdlatul Ulama)
tentang pandangan mereka terhadap adat Bubakan bilamana dihubungkan
dengan hukum Islam. Masyarakat pada khususnya golongan orang
Muhammadiyah sudah menolak tradisi atau adat dari awal sehingga tidak
terjadi perselisihan karena apapun bentuk adat mereka menolak karena
tidak ada dasar hukumnya. Adapun golongan Nahdlatul Ulama masih
menggunakan dan menghargai tradisi. 17

17

Sumartini, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten
Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki”, Skripsi
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Nahdlatul Ulama ialah organisasi Islam yang memiliki tradisi
intelektual moderat, apresiatif terhadap khazanah pemikiran masalalu
maupun budaya-budaya lokal. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan salah
satu organisasi yang memiliki jamaah terbesar di Indonesia. Di desa Pudak
Wetan sendiri mayoritas golongan Nahdlatul Ulama. Sangat strategis dan
menarik apabila permasalahan ini dikaitkan dengan organisasi tersebut.
Dari beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap tradisi Bubakan
yang dilakukan oleh warga masyarakat setempat. Sudah kita ketahui
bahwa dalam Hukum Islam tidak ada anjuran untuk melakukan ritual yang
harus dilakukan oleh calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang
merupakan anak pertama atau di dalam adat jawa dinamakan Bubakan.
Akan tetapi dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa Pudak
Wetan sudah menjadi tradisi dan menjadi suatu keharusan yang harus
dilakukan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam
terhadap adat istiadat masyarakat jawa khususnya mengenai praktik
Bubakan yang dilakukan di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keharusan
praktik Bubakan di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo?

2. Bagaimana sikap tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan dalam
menanggapi perbedaan pandangan tentang hukum tradisi Bubakan?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan keharusan praktik Bubakan di Desa Pudak Wetan
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan sikap tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak
Wetan dalam menanggapi perbedaan pandangan tentang hukum tradisi
Bubakan.
D. Manfaat Penelitian
Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan budaya
Jawa akan tradisi Bubakan pra nikah dalam adat Jawa menurut
pendapat tokoh Nahdlatul Ulama.
b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang sikap
tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan dalam menanggapi
perbedaan pandangan tentang hukum tradisi Bubakan.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi para
pihak yang melakukan praktik bubakan.

b. Bagi masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo diharapkan
dalam melaksanakan tradisi bubakan lebih selektif memilih tradisi
yang sesuai dengan syariat.
E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian terdahulu. Telaah pustaka ini merupakan pijakan awal dalam
melakukan penelitian sehingga dapat dikembangkan lebih jauh. Adapun
telaah pustaka yang terkait dengan penelitian ini diantaranya:
Pertama, skripsi Nur Afidin “Tradisi Pernikahan Adat Jawa di
Kecamatan Ponorogo Menurut Islam”. Skripsi tersebut membahas prosesi
dan tradisi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Ponorogo. Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana prosesi pernikahan
adat jawa di kecamatan Ponorogo dan bagaimana tradisi pernikahan adat
jawa di kecamatan Ponorogo menurut Hukum Islam. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian tersebut tergolong sebagai penelitian
kualitatif. Skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa dengan
berkembang pesatnya pengaruh Islam sangat terasa di kalangan
masyarakat, seperti dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh
masyarakat. Sahnya pernikahan tidak dipandang dari sisi adat saja namun
dipandang dari sisi hukum Islam. Bahwa adat istiadat dalam upacara
pernikahan adat jawa di Kecamatan Ponorogo sudah dapat dijadikan

sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan tradisi tersebut telah
mendapatkan legitimasi dari syara‟. 18
Kedua, skripsi Lia Mufidatul Musyarofah “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni
bagaimana pandangan masyarakat Desa Tulung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo terhadap adat yang mengiringi suatu perkawinan dan
bagaimana perspektif ‘Urf tentang adat yang mengiringi perkawinan Desa
Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut
tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat
kualitatif. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti
bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tradisi pasang sesajen,
tembus kembar mayang, bubak kawah serta ruwatan merupakan adat- adat
yang mengiringi perkawinan desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo. Adat-adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan ke dalam
„urf fa>sid dan ‘urf sahi>h.19
Ketiga, skripsi Sri Utami “Budaya Larangan Perkawinan
Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat di Desa Nambak
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini yakni bagaimana dampak terkait mitos budaya

18

Nur Afidin, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam,”
Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).
19
Lia mufidatul Musyarofah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa
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larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati Gunung Pegat
di Desa Nambak ditinjau dari segi historis dan bagaimana sikap/perilaku
masyarakat

Nambak

terhadap

budaya

larangan

perkawinan

mempertemukan pengantin melewati Gunung Pegat tersebut ditinjau dari
antropologi hukum. Penelitian tersebut tergolong ke dalam jenis penelitian
lapangan (field research) diskriptif eksploratif yang bersifat kualitatif.
Skripsi ini berkonklusi bahwa dampak terkait mitos budaya larangan
perkawinan mempertemukan pengantin melewati Gunung Pegat adalah
perceraian, gila, adanya cobaan, anaknya meninggal dengan tidak normal,
keluarga tidak harmonis, banyak hal mistik, dan perkembangan kehidupan
rumah tangganya bahagia. Sehingga, dalam hal ini menjadi sebuah budaya
yang turun-temurun dari generasi ke generasi masih diyakini adanya
(secara historis). Masyarakat meyakini budaya ini sebagaimana yang telah
diturunkan dari nenek moyang (menghargai budaya), meyakini budaya
agar tidak terjadi konflik keluarga, tidak meyakini karena budaya sudah
mulai menghilang begitu saja, dan tidak meyakini karena masyarakat
sudah paham ilmu agama. Maka, mengalami perubahan lambat (evolusi),
karena terjadi tanpa direncanakan dan inovasi karena adanya faktor yang
memengaruhi yang ada di masyarakat desa Nambak sendiri. 20
Keempat, skripsi Sumartini “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama
Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat
Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki”. Adapun rumusan
20
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masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pandangan tokoh NU
tentang adanya adat larangan pernikahan ngalor-ngulon bagi laki-laki di
Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan 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. Penelitian tersebut
tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat
kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun inti dari pembahasan
ini bahwa pandangan tokoh NU di kecamatan Margomulyo Kabupaten
Bojonegoro ada dua pendapat mengenai larangan menikah ngalor-ngulon
bagi laki-laki. Yang pertama yaitu berpendapat bahwa larangan itu
hanyalah sebuah mitos dan hendaknya dihilangkan dari keyakinan
masyarakat karena tidak ada larangan tersebut dalam aturan fikih
munakah}at. Yang kedua yaitu membolehkan ada larangan tersebut selama
tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah mempertimbangkan
kemaslahatan dan kemafsadatannya itu lebih banyak mana. 21
Kelima, skripsi Sayekti Gustina “Tinjauan „Urf Terhadap Tradisi
Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni
bagaimana tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten
Madiun menurut ‘urf dan bagaimana tradisi bubak kawah menurut teori
21
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interaksionisme simbolik. Penelitian tersebut tergolong ke dalam jenis
penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Sedangkan
teknik

pengumpulan

data

yang

dilakukan

adalah

menggunakan

wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang
Tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat
dikategorikan sebagai „urf sahi>h dan „urf fa>sid. Dikategorikan „Urf sahi>h
karena masyarakat tidak meyakini bahwa ketika melaksanakan tradisi
bubak kawah akan mendatangkan keselamatan, dan kelancaran rezeki.
Namun hanya menganggap peralatan tradisi bubak kawah sebagai simbol
bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Tradisi bubak kawah
dapat dikategorikan dalam ‘Urf fa>sid karena masyarakat meyakini dengan
melakukan tradisi bubak kawah maka akan mendatangkan keselamatan,
kelancaran rezeki, dan kebaikan kepada keluarga yang memiliki hajat
maupun kepada kedua mempelai. Makna yang diyakini oleh masyarakat
jika

melakukan

tradisi

bubak

kawah

dapat

dipahami

melalu

interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik, kehidupan manusia
pada umumnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbolsimbol untuk mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk
berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan
atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam
interaksi sosial. Dalam hal ini disepakati bahwa peralatan yang digunakan
dalam tradisi bubak kawah merupakan simbol bahwa seseorang telah
menikahkan putri pertamanya. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh

G. H. Mead yaitu manusia hidup dan berkembang seiring dengan
pertumbuhannya, dan dia menggunakan simbol-simbol dari kelompok dan
memberikan arti yang sama terhadap simbol ini seperti arti yang diberikan
oleh lingkungan kelompoknya. Sehingga, dalam pelaksanaan tradisi bubak
kawah masyarakat menggunakan peralatan bubak kawah sebagai simbol
dan memiliki makna tersendiri bagi yang melakukannya. 22
Berdasarkan penelusuran penelitian tersebut, penelitian tentang
pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap tradisi Bubakan belum pernah
dilakukan. Maka penulis berkonsentrasi pada penelitian terhadap
pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap tradisi Bubakan dalam
pernikahan adat Jawa di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo.
F. Kajian Teori
1. Konsep Perkawinan Dalam Islam
Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata
perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata
“kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan
lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah
“kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan
manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda
dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung
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keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut
agama. 23
Para ulama fikih pengikut madzab empat (Sha>fi‟i, Hanafi,
Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan
perkawinan ialah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang lakilaki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan
(diawali dalam akad) lafad nikah atau kawin, atau makna yang serupa
dengan kedua kata tersebut.24 Adapun rukun dari pernikahan ialah:
a) Calon laki-laki maupun perempuan
b) Wali
c) Saksi
d) Akad nikah
2. ‘Urf
Kata ‘urf berasal dari kata „arafa, ya’rifu (  )يعرف – عرفsering
diartikan dengan “al-ma’ru>f” ( )المعروفatau sesuatu yang dikenal.25
Sedangkan secara bahasa ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan
dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul
fiqh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi
dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan
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tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus
maupun yang bersifat umum.
Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan
atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi
untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat ‘urf sering disebut
dengan istilah adat.26 ‘Urf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1) ‘Urf s}ah}i>h, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang
tidak bertentangan dengan shara‟, mereka tidak menghalalkan yang
haram dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti mengadakan
lamaran sebelum dilangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang
baik dan telah diamalkan oleh masyarakat luas.
2) „Urf fa>sid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang
bertentangan dengan syara‟. Kebiasaan ini mengarah kepada
kebiasaan mengharamkan yang halal dan membatalkan yang wajib,
seperti kebiasaan memberikan sesajen kepada patung, atau
memberi sesajen di tempat yang dianggap keramat.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data
dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode
penelitian dapat terpecahkan suatu masalah.
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan (field research) merupakan kegiatan penelitian
yang dilakukan di masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat
deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang
diamati.27 Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi
mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang adat bubakan pra
nikah di desa pudak wetan kecamatan pudak kabupaten ponorogo.
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya
tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik,
atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.
Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai
atau makna yang terdapat dibalik fakta.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah
manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari
suatu realita sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan
positivismenya.

Peneliti

menginterpretasikan

bagaimana

makna

tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam
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latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan
(treatment) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.28
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam
penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat
dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti
yang menentukan seluruh skenarionya.29 Untuk itu dalam penelitian
ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus
sebagai pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berada di wilayah
Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini
dipilih dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Pudak
masih melakukan adat-adat yang ditinggalkan nenek moyang dalam
melaksanakan perkawinan. Adat yang dilakukan memiliki nilai
tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
4. Data dan Sumber Data
Data dan sumber data yang digunakan yaitu data yang bersifat
membantu atau menunjang penelitian. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
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a. Data Primer
Data primer adalah informasi secara langsung yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan
dan penyimpanan data. Dengan kata lain, sumber data yang
diperoleh

secara

langsung

dari

objek

penelitian

dengan

menggunakan alat ukur atau pengambilan langsung dari subjek
sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam
penelitian ini adalah kata-kata informan yang diperoleh melalui
pertanyaan tertulis atau wawancara, dan tindakan observasi dengan
melihat secara langsung prosesi acara bubakan di Desa Pudak
Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Adapun sumber
data dalam penelitian ini adalah para tokoh Nahdlatul Ulama di
Desa

Pudak

Pudak

Wetan

Kecamatan Pudak

Kabupaten

Ponorogo.Yang dimaksud tokoh di sini adalah orang-orang yang
berpengaruh di masyarakat lingkungannya dan masih sebagai
pengurus organisasi Nahdlatul Ulama. Para tokoh tersebut antara
lain:
1) Bapak KH. Suwanto.S.H. sebagai Dewan Tanfidiyah/Ketua
MWC.
2) Bapak Kyai Marwandi.S.Ag. sebagai Dewan Syuri‟ah.
3) Bapak Kyai Katiran.S.Pd.M.Pd. sebagai Sekertaris LAZIZNU.
4) Bapak Kyai Seni Wibowo sebagai Dewan Musytasyar.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan yaitu sumber data yang bersifat
membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat
data. Data sekunder baerasal dari bahan pustaka buku-buku yang
dapat memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti
dan dokumentasi serta informan tambahan dari tokoh-tokoh
Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data.
a. Observasi
Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan
metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara
tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.30 Observasi
adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang
diselidiki. Dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan
lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna
dari setiap perilaku yang nampak.31 Dalam penelitian ini yang akan
diamati peneliti adalah prosesi bubakan yaitu tradisi yang
30
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dilakukan ketika orang tua menikahkan anak pertamanya dengan
menggunakan beberapa perlengkapan di Desa Pudak Wetan
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
b. Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada
suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan
dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara
dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak
mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.32 Dalam
penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait
penelitian yaitu keluarga yang melaksanakan tradisi bubakan serta
tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya
monumental.33 Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang
digunakan untuk mendapatkan data berupa, gambar-gambar hasil
dari kegiatan bubakan.
6. Analisis Data
Analisa adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau
fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan
32
33

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, 160.
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atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan
karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih
jernih di mengerti duduk perkaranya. Data kualitatif merupakan
sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat
penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan
setempat.34
Menurut Miles dan Humberman analisis data kualitatif adalah
suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan, yaitu data reduction, data display, dan conclusing.
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang
memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan
yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula, dalam melakukan reduksi
data dapat mendiskusikan. Dengan demikian, data yang telah
direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan
mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Data
ini diperoleh dengan cara membandingkan wawancara kepada
tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo dengan teori yang telah ditentukan.
b. Data Display (Penyajian Data)
Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan
34

Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Alfabeta, 2017), 200.

sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart
dan sejenisnya. Adapun fungsi penyajian data disamping untuk
memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
difahami tersebut.
c. Conclusing (Kesimpulan)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat
berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi
jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau
teori.35
7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui
dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (realibilitas) serta
derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).36 Dalam
teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti
melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya
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peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.
Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu. Mathinson mengemukakan bahwa
nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk
mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau
kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi
dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih
konsisten,

tuntas

meningkatkan

dan

kekuatan

pasti.
data

Dengan
bila

triangulasi

dibandingkan

akan

lebih

dengan

satu

pendekatan. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada tiga, yaitu: 37
a. Triangulasi data, yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan
dengan

hasil

wawancara,

data

hasil

wawancara

dengan

dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil
perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data
yang diperoleh. Hasil wawancara dalam penelitian ini diperoleh
dari wawancara dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Desa
Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
b. Triangulasi metode, yaitu mencari data lain tentang sebuah
fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda,
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang
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diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan
disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. Pada
metode ini peneliti tidak melakukan dengan cara mencari data
dengan perspektif lain agar dapat disimpulkan, akan tetap peneliti
menfokuskan pada satu perspektif yakni melalui data hasil
wawancara dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak
Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
c. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan kebenaran suatu
fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat
dari dimensi waktu maupun sumber lain. Hal ini peneliti lakukan
dengan membandingkan tata cara pelaksanaan Bubakan yang
dilakukan oleh si pelaku dengan hasil wawancara atau data yang
diperoleh dari peneliti.
8. Tahapan-tahapan Penelitian
a. Tahap persiapan (minggu pertama) : melihat keadaan lapangan
atau mengamati keadaan lapangan.
b. Terjun ke lapangan (minggu kedua dan ketiga) : memahami dan
mendeskripsikan lapangan, pengumpulan data dengan observasi.
c. Pengolahan data (minggu keempat dan kelima) : melakukan
analisis data, melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara
melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam
praktek Bubakan tersebut.

d. Pengolahan data (minggu keenam sampai selesai) : laporan hasil
penelitian dalam bentuk skripsi.
H. Sistematika Pembahasan
Sebagai gambaran pada pemikiran penulis yang tertuang dalam
karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang
dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang
berkaitan antara satu dengan yang lain dan merupakan kesatuan yang utuh,
yaitu:
BAB I

: Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang
menjelaskan

mengenai

pokok

permasalahan

menimbulkan

dorongan

peneliti

untuk

yang

menganalisis

permasalahan ini. Kemudian, disusul dengan rumusan
masalah yang mengemukakan pertanyaan mendasar dalam
penelitian ini. Selanjutnya terdapat sub bab tujuan penelitian
dan juga sub bab manfaat penelitian. Kemudian, telaah
pustaka yang memaparkan penelitian penelitian terdahulu dan
perbedaannya dengan pembahasan yang diteliti. Selanjutnya
metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis
data, dan pengecekan keabsahan data dan sistematika
pembahasan.

BAB II

: Konsep Pernikahan Dalam Islam, Metode Istinbath
Hukum, dan ‘Urf
Bab ini membahas tentang landasan teori berisi paparan
mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini untuk
dilakukan dan menjadi dasar dalam melakukan analisis hasil
penelitian. Adapun teori tersebut antara lain: a) Pernikahan
dalam Islam, b) Istinbath hukum, c) Al-‘urf yang berkaitan
dengan pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf, syarat-syarat
‘urf, kehujjahan ‘urf.

BAB III : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi
Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Pudak
Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Bab ini berisi penyajian data hasil penelitian dan merupakan
objek pembahasan yang di dalamnya dibahas mengenai
pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keharusan
praktik Bubakan di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak
Kabupaten Ponorogo serta sikap tokoh Nahdlatul Ulama di
Desa Pudak Wetan dalam menanggapi perbedaan pandangan
tentang hukum tradisi Bubakan.

BAB IV

: Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama
Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa
Di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo
Bab ini berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian
tersebut serta menemukan tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap
keharusan praktik Bubakan di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo serta sikap tokoh Nahdlatul
Ulama di Desa Pudak Wetan dalam menanggapi perbedaan
pandangan tentang hukum tradisi Bubakan.

BAB V

: Penutup
Bab ini merupakan hasil akhir atau kesimpulan yang dapat
ditarik dari penelitian tersebut, serta kritik dan saran dari
hasil penelitian.

BAB II
KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM, METODE ISTINBATH
HUKUM, DAN ‘URF

A. Pernikahan Dalam Islam
1. Pengertian Pernikahan
Perkawinan merupakan sunnatulla>h yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhtumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan
bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 38
Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap
melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan
pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti
makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan
antara jantan dan betina secara tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk
menjaga kehormatan dan martabat

manusia,

maka

Allah SWT

mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.
Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur
secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa
pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada
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naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga
harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh
binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami istri
diletakkan di bawah naungan keibuan kebapaan, sehingga nantinya dapat
menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan
pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan
dalam islam untuk selamanya.39
Beberapa

penulis

menyebutkan

pernikahan

dengan

kata

perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata
“kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan
jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah “kawin”
digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan
menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah
hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara
hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. 40
Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masingmasing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara
lain sebagai berikut:
a) Ulama Hana>fiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang
berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. Artinya seorang laki39
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laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya
untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
b) Ulama Sha>fi‟iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad
dengan menggunakan akad nikah atau zauj, yang menyimpan arti
memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki
atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
c) Ulama Ma>likiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad
yang mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak
mewajibkan adanya harga.
d) Ulama Hana>bilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan
menggunakan lafad inkah{ atau tazwi>j untuk mendapatkan kepuasan,
artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasaan dari seorang
perempuan dan sebaliknya. 41
Dari beberapa pengertian nikah di atas dapat disimpulkan bahwa
pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita
atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh
pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan shara‟
untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama
lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam
berumah tangga.42
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Adapun

dalam

Undang-undang

Nomor

1

Tahun

1974

menyebutkan dengan jelas bahwa, 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.43
2. Hukum Pernikahan
Pada dasarnya golongan Fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa
menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Za>hiri mengatakan
bahwa menikah itu wajib. Para ulama Ma>liki muta’akhiri>n berpendapat
bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian
lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan
kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.
Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk
kalimat perintah dalam ayat dan hadis berikut serta hadis-hadis lainnya
yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib,
atau sunnah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah:

 ....         ....

Artinya:
“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau
empat..”. (Q.S an-Nisa>:3).44
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Dan hadis yang dimaksud adalah:

) ََتَ َ ُ ْوا َ َ َت ُ ْو ا َِ يِّن اُبَ ِه ْوي بِ ُ ُم ْواْلَُم ُم يََت ْو َم الْو ِقيَ َم ِة ( را ه عبد ال زاق
Artinya:
“Nikahilah kamu, perbanyaklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu
aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat”.
(H.R. Abdur Razzaq).45
Bagi Fuqaha yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi
sebagian orang dan sunnah untuk sebagian yang lain serta mubah bagi
sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu
bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum
pernikahan adalah sebagai berikut:46
a) Wajib
Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya
telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan.
Menjauhkan diri dari perbuatan haram hukumnya adalah wajib, maka
jalan terbaik dengan menikah.
Imam al-Qurtuby berkata, “Bujangan yang sudah mampu
menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk
menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan
maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah.
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Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi
istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya”.
Firman Allah SWT :
....          

Artinya:
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan mereka
dengan karunia-Nya”. (Q.S an-Nur: 33).47
Senada dengan pendapat ini, ulama Ma>likiyah mengatakan
bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut
dirinya akan terjerumus ke jurang perzinaan manakala ia tidak
menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Selanjutnya Ma>likiyah
memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah bagi
seseorang, yaitu: 48
1) Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
2) Apabila seseorang tidak mampu menahan hawa nafsunya.
3) Tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia.
Sedangkan ulama Ha>nafiyah mengemukakan bahwa menikah itu
hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat sebagai berikut:

47
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1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus ke dalam lembah
perzinaan.
2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
3) Tidak mampu menyatukan umat.
4) Mampu memberikan mahar dan memberi nafkah.
b) Sunnah
Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi
mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah
baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama dari pada
berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai orang
yang anti menikah sama sekali tidak dibenarkan dalam islam. 49
Perhatikan hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari Sa‟ad bin
Abi Waqas:

) اْلََ ِفي ِة الس ْوم َ ِة ( ر اه الطربا
اِن اهللَ اَبْو َدلََ بِ ل ْوهبَ نِي ِة ْو
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara
yang lurus lagi ramah (menikah) kepada kita”. (H.R.Tabrani). 50
Dalam hadis lain juga disebutkan:

ِِ
ِ
)  ( ر اه البيهقى.ص َرى
َ ََتَز ُج ا َِ يِّن ُم َ ثٌ بِ ُ ُم ْواْلَُم ُم ََْلَ ُ ْو نُ ا َ َ ْوهبَ نية ال
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Artinya:
“Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya
jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti
pendeta-pendeta nasrani.” (H.R.Al-Baihaqi). 51
Para ulama madzab berbeda pendapat mengenai hukum sunnah
pernikahan. Adapun ulama Ha>nafiyah maupun Hambaliyah, mereka
sependapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya,
tetapi tidak takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Ulama
Ma>likiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang
kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu
melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu
melakukan

hubungan

seksual.

Sedangkan

ulama

Sha>fi‟iyah

menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukan
dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan
keturunan.
c) Haram
Bagi orang yang tidak menginginkan karena tidak mampu
memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada
istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan
bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukumnya
menikah adalah haram.
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Al-Qurtuby berkata, “Bila seorang laki-laki tidak mampu
menafkahi istrinya atau membayar maharnya, serta tidak mampu
memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang
menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia
mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu juga kalau karena sesuatu
hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib
menerangkan dengan terus terang agar calon istrinya tidak tertipu
olehnya”. 52
Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak
mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang
menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya,
karena sakit jiwa atau sakit kusta atau karena penyakit kemaluaanya,
maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu
kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus
menerangkan keadaan barang-barangnya bila mana terdapat aib.
Kalau ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada
calonnya, maka ia berhak membatalkannya.53 Jika pihak perempuan
yang memiliki aib, maka suaminya boleh membatalkannya. Demikian
pula sebaliknya.
d) Mubah
Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang
mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia
52
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harus nikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan
bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan
untuk menikah.
e) Makruh
Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah
syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun
tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan
syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena
lemah syawat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau
menuntut suatu ilmu.
Para ulama dari kalangan Ma>likiyah mengatakan bahwa
menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki
keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya
kepada istrinya. 54
Adapun ulama dari kalangan Sha>fi‟iyyah mengatakan bahwa
menikah itu hukumnnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai
kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.
3. Syarat Perkawinan
Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan.
Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan
menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.
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Secara garis besar, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu: 55
a) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon
pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram
untuk sementara atau selamanya.
b) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.
Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat di
antara para mazhab fikih, yaitu sebagai berikut:
a) Ulama Ha>nafiyyah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat
pernikahan

berhubungan

dengan

shigat,

dan

sebagian

lagi

berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan
saksi. 56
1) Shigat, yaitu ibarat dari ijab kabul, dengan syarat sebagai berikut:
a) Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal shari>h, misalnya:
Tazwij  ز يجatau inkahun إنكاح.
Maupun dengan lafal kinayah, seperti: a) lafal yang
mengandung arti akad untuk memiliki, misalnya: saya
sedekahkan anak saya kepada kamu, saya hibahkan anak saya
kepada kamu, dan sebagainya, b) lafal yang mengandung arti
jual untuk dimiliki, misalnya, milikilah diri saya untukmu,
milikilah anak perempuan saya untukmu dengan Rp. 500.000,
55
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c) dengan lafad ijarah atau wasiat, misalnya, saya ijarahkan diri
saya untukmu, saya berwasiat jika saya mati anak perempuan
saya untukmu.
b) Ijab dan kabul, dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu
majelis
c) Shigat didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.
d) Antara ijab dan kabul tidak berbeda maksud dan tujuan.
e) Lafal shigat tidak disebutkan untuk waktu tertentu.
2) Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon
pengantin berakal, baligh dan merdeka.
3) Saksi, harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad
nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Dan tidak disyaratkan
keduanya harus laki-laki dan dua orang perempuan. Namun
demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka
nikahnya tidak sah.
Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:
a) Berakal, bukan orang gila.
b) Baligh, bukan anak-anak.
c) Merdeka, bukan budak.
d) Islam.
e) Kedua orang saksi itu mendengar.
b) Imam Sha>fi’i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada
yang berhubungan dengan shigat, ada juga yang berhubungan dengan

wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan
ada lagi yang berhubungan dengan saksi. 57
4. Rukun Perkawinan
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:
a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman
hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga
sebagai unsur masyarakat terkecil. Adapun firman Allah SWT:

       

Artinya:
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. az-Za>riyat: 49)
b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
Akad nikah akan sah apabila ada seorang wali atau wakilnya
yang akan menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam sebuah
hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

)(اخ جه اْلربعة اْل ال س ئ.ٌ اََمُّيَ ْوامََِ نَ َ َ ْو بِ َ ْوِ اِ ْو ِن َ لِييِّنَت َه َِ َ ُا َه بَ ِا
Artinya:
“Barang siapa di antara perempuan menikah tanpa seizin walinya,
maka pernikahannya batal”. (H.R. Empat Ahli Hadis, kecuali Nasa>i).
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c) Adanya dua orang saksi58
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang
menyaksikan akan nikah tersebut.
Nabi Muhammad SAW bersabda:

) (ر اه امحد. ٍ َْل نِ َ َا اِْل بَِِ َ َ ِه َد ْو َع ْود
Artinya:
“Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi”.
(H.R. Ahmad).59
d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin. 60
Akad nikah itu sah apabila diucapkan dengan menggunakan
fi’il mudari’ seperti inkahun

 ان اatau tazwi>j ز يج

atau yang searti

dengan keduaanya.
Imam Ma>lik berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
a) Wali dari pihak perempuan
b) Mahar (maskawin)
c) Calon pengantin pria
d) Calon pengantin perempuan
e) Sighat akad nikah
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Sedangkan Imam Sha>fi’i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam,
yaitu:
a) Calon pengantin laki-laki
b) Calon pengantin perempuan
c) Wali
d) Dua orang saksi
e) Sighat akad nikah
5. Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masingmasing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif.
Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh
semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh
kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan
kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci
dapat dikemukakan sebagai berikut:61
a) Melaksanakan libido seksualis
Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan
pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya
kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.
Adapun firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 223 yakni:
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Artinya:
“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam,
maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja
kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan
menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.
(Q.S. Al-Baqarah:223).62
b) Memperoleh keturunan63
Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria
maupun wanita. Keturunan yang shaleh/shalehah bisa membahagiakan
kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak
yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan
sebagainya yang bersifat kejiwaan. Nabi Muhammad SAW, bersabda:

ٍ ٍ إِ َا م ت ا ِإلنْوس ُن انْوَت َقطَع عْوه عملُه إِْل ِمن ثَالَثٍَة إِْل ِمن
ُ ََ ُ َ َ
َ ْو
ص َدقَة َج ِريَة َْو
ْو
َ َ َ
ِ ِعْول ٍم يَتْو َت َفع بِِه َ لَ ٍد
ُص ل ٍ يَ ْود ُع لَه
َ َ ُ َ ُ ْو
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Artinya:
“Apabila manusia mati maka amalnya terputus kecuali karena tiga hal:
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang
mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim). 64
c) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman65
Dalam

hidup

berkeluarga

perlu

adanya

ketentraman,

kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang
bahagia dan sejahtera akan dapat menghantarkan pada ketenangan
ibadah. Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. al-A‟raf ayat 189:

 ....          
Artinya:
“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya
Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya”. (Q.S.
al-A‟raf: 189).
d) Mengikuti sunnah Nabi
Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya untuk
menikah sebagaimana di sebutkan dalam hadis:

) (ر اه ابن م جه. اليِّن َ ُا ِم ْون ُ ِ ْو َ َم ْون َْو يََت ْوع َم ْو بِ ُس ِ ََتلَْوي َ ِم يِّن
Artinya:
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“Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa tidak mau mengikuti
sunnahku, dia bukan umatku”.(H.R. Ibnu Majah). 66
e) Menjalankan perintah Allah SWT
Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah
mampu. Adapun firman Allah tentang menjalankan perintahnya
terdapat pada Q.S. an-Nisa> ayat 3.
f) Untuk berdakwah67
Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama ialah
Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristiani,
katolik maupun hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah
menikah dengan pria kristen, katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar
pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya
dibanding dengan wanita. Di samping itu, pria adalah sebagai kepala
rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum Shadud
Dzari>ah.
B. Istinbath Hukum
1. Pengertian Istinbath Hukum
Istinbath hukum (استنبط االحكم
 ) اadalah kata majemuk yang tersusun
dari kata “Istinba>t}” dan “al-h{ukm”, kedua kata tersebut berasal dari bahasa
Arab. Kata Istinbat} menurut bahasa adalah اط
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استنبط – یستنبط – استنب

(mengeluarkan atau menetapkan), sedangkan menurut istilah berarti

mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung di dalamnya
dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriyah. 68
Dari nash tersebut terbagi dalam dua macam, yakni: 69
a) Lafdz{iyyah (berbentuk bahasa).
Perumusan kaidah-kaidah ushuliyyah berdasarkan kepada dalildalil atau nash-nash yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan
pembahasan mengenai asal-usul bahasa (secara kebahasaan). Namun
metode ini tidak membahas atau menghubungkan hukum-hukum
syara‟ yang dikaji dengan masalah-masalah furu’ atau masalahmasalah yang terjadi di masyarakat.
b) Ma’nawiyyah (tidak berbentuk bahasa).
Cara ini mengacu pada permasalahan-permasalahan yang
terjadi di masyarakat (furu’). Metode ini menetapkan kaidah-kaidah
bagi persoalan-persoalan praktis yang terjadi, caranya dengan merinci
masalah-masalah furu‟ (cabang) kemudian baru ditetapkan ketentuan
hukum terhadap permasalahan yang ada pada saat itu dan belum terjadi
pada masa sebelumnya.70
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Sedangkan kata al-h{ukm secara etimologi berarti memutuskan,
menetapkan, dan menyelesaikan. Kata hukum dan kata lain yang berakar
pada kata itu terdapat dalam 88 tempat pada ayat al-Qur’a>n, tersebar dalam
beberapa surat yang mengandung arti tersebut. Kata hukum itu sudah
menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Dalam arti sederhana
dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah
laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu Negara atau kelompok
masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya, akan tetapi
secara khusus dalam hal ini menyangkut dengan syariat. Maka hukum
didefenisikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah
tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta
mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 71
Kata istinbath bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan
oleh Muhammad bin„Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli Bahasa Arab dan
Fikih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur’a>n dan Sunnah dengan
jalan ijtihad. 72 Istinbath sesungguhnya sama dengan ijtihad. 73
Kata ijtihad berasal dari kata (jahada), yang berarti “pencurahan
segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan”. Secara
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bahasa berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti kemampuan,
potensi dan kapasitas.74
Ijtihad menurut bahasa adalah mengeluarkan segala upaya dan
memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal
yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan.
Para ahli usul fikih banyak memberikan definisi yang berbeda-beda
tentang konsep ijtihad itu sendiri. Definisi ijtihad secara terminologi
(istilah) yaitu upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hipotesa
terhadap hukum syariat. Definisi ijtihad lain yang dikemukakan oleh Abu
Zahrah adalah “Mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik
untuk mengistinbaṭkan hukum syara‟ maupun dalam penerapannya”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad ialah mencurahkan segala
tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara‟), melalui salah
satu dalil syara‟ dan dengan cara tertentu. Adapun yang menjadi obyek
ijtihad ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada naṣnya yang bersifat
ẓannī, ataupun yang belum ada nasnya sama sekali. Dapat didefinisikan
bahwa Istinbath hukum adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan
hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum
syara‟ yang bersifat z}anni>. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad tidak
berlaku dalam bidang teologi dan akhlak. 75
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Pada dasarnya tujuan utama dari ditetapkannya hukum adalah
untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik di dunia
maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit
disebutkan dalam al-Qur‟an dan Sunnah maupun yang dihasilkan melalui
ijtihad, harus mengacu pada tujuan tersebut. Dalam kajian ushul fiqh,
sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni mas}hadir al-ah{k>am al-muttafaq
alaih (sumber-sumber hukum yang disepakati) dan mas}hadir al-ah{k>am almukhtalaf alaih (sumber-sumber hukum yang tidak disepakati). Berikut
ini akan diuraikan mengenai dua pembagian sumber hukum yang
digunakan ulama di dalam berijtihad.76
a) Mas}hadir al-ah{k>am al-muttafaq alaih (sumber-sumber hukum yang
disepakati)
1) Al-Qur‟an
Al-Qur‟an adalah kitab suci agama Islam dan sumber utama
syariat serta ajarannya. Al-Qur‟an ialah kalam Allah SWT yang
diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril,
diturunkan secara mutawwatir, yang membacanya mempunyai
nilai ibadah, dan ditulis pada mushaf, serta diawali dari surat AlFatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
2) Sunnah
Kaum

muslimin

juga

bersepakat

terhadap

Sunnah

Rasulullah SAW, hanya kaum khawarij yang tidak memandang
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Sunnah sebagai sumber hukum sehingga memunculkan istilah
Inkar Sunnah. Para ulama ushul fiqh mengartikan sunnah sebagai
perkataan, perbuatan, maupun taqrir (diam) yang bersumber dari
Rasulullah SAW.
3) Ijma‟
Ijma‟ ialah kesepakatan para ulama dalam menetapkan
suatu hukum berdasarkan al-Qur‟an dan Hadis. Kehujjahan Ijma‟
sebagai sumber hukum Islam tertera pada al-Qur‟an surah An-Nisa
ayat 59.
4) Qiyas
Metode penetapan hukum dengan cara mempersamakan
antara furu’ (kasus yang tidak disebutkan dalam nash) dengan as}l
(kasus yang disebutkan dalam nash) dalam ‘illat yang ditemukan
dari hukum as}l.
b) mas}hadir al-ah{k>am al-mukhtalaf alaih (sumber-sumber hukum yang
tidak disepakati) 77
1) Istihsa>n

Istihsa>n secara etimologis adalah menganggap sesuatu baik.
Sedangkan menurut termologi, Istihsa>n adalah menggunakan qiyas
khafi dan mengesampingkan qiyas jali karena ada dalil yang
menuntutnya. Atau bisa juga diartikan sebagai pengalihan dari
hukum yang dikehendaki oleh dalil shar‟i atas suatu kasus kepada
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hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat dibanding dalil
pertama dan dalil yang menghendaki peralihan hukum.
2) Maslahah mursalah
Maslahah secara bahasa berarti keadaan yang baik dan
bermanfaat, dan mursalah berarti lepas atau netral. Maslahah
mursalah adalah setiap manfaat yang sesuai dengan ketentuanketentuan dan tujuan shari‟at, tetapi tidak ada dalil yang secara
tegas mendukung atau membatalkannnya.
3) Sad az}-z}ari’ah
Secara etimologis, Z>a>{ ri>’ah berarti “media yang digunakan
untuk sampai kepada sesuatu”. Menurut ushuliyyin, az{-z{ari>’ah
berarti “sesuatu yang bisa menghantarkan kepada hal yang dilarang
yang mengandung mafsadah”. Istilah az{-z{ari>’ah ini sering
digabung dengan kata „sad’ berarti “upaya untuk menutup dan
melarang jika perbuatan tertentu mendatangkan mafsadah.
Sehingga muncul istilah sad az{-z{ari>’ah. Sad az{-z{ari>’ah adalah
mencegah sesuatu yang menurut hukum aslinya adalah mubah
yang mengandung maslahat karena dijadikan sebagai sarana yang
bisa mendatangkan mafsadat.
4) Istis}ha>b

Istis}ha>b adalah menetapkan keadaan dan hukum suatu
peristiwa yang telah mempunyai landasan dalil untuk diterapkan
kembali sampai ada dalil lain yang merubahnya.

5) ‘Urf
‘Urf ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh
manusia dan telah menjadikannya sebagai aspek kehidupan. Dalam
kajian ushul fiqh, ‘Urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang
dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa
tentram.
6) Syar’u man qablana
Syar’u

man

qablana

adalah

hukum

shara‟

yang

disyariatkan Allah SWT kepada umat sebelum kita, melalui lisan
para Rasul mereka dan menyatakan bahwa hukum tersebut
diwajibkan atas umat setelahnya.
7) Maz{hab shahabi
Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sekelompok sahabat
yang mengetahui fiqh dan ilmu serta telah lama bersama
Rasulullah SAW dan faham akan al-Qur‟an dan hukum-hukumnya
dihadapkan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum
untuk kaum muslimin. 78
2. Dasar-dasar Istinbath
Sebagai landasan dasar ijtihad adalah:
a) Al-Qur‟a>n
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Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’a>n) dan
Rasul (sunnahnya)”. (QS. an-Nisa: 59).79
Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada alQur’a>n dan Sunnah. Berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum
yang disimpulkan dari al-Qur’a>n dan Sunnah Rasulullah, seperti
menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan
sesuatu yang disebutkan dalam al-Qur’a>n karena persamaan „illatnya.
Seperti dalam praktik qiyas (analogi). 80
b) Hadis
Diantara as-Sunnah ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh alBaghawi dan Mu‟adz bin Jabal yang artinya:
“Pada waktu Rasulullah mengutusnya (Mu‟adz bin Jabal) ke
Yaman, Nabi bersabda kepadanya: “Bagaimana kalau engkau
diserahi urusan peradilan?.” Jawabannya: “Saya tetapkan
perkaranya berdasarkan al-Qur’a>n.” Sabda Nabi lagi: “Bagaimana
kalau tidak engkau dapati dalam al-Qur’a>n?”. Jawabnya: “Dengan
Sunnah Rasul”. Sabda Nabi lagi: “Bila dalam sunnah pun tidak
engkau dapati?”. Jawabnya: “Saya akan mengerahkan
79
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kemampuan saya untuk menetapkan hukumnya dengan pikiran
saya”. Akhirnya Nabi pun menepuk dada Mu‟adz dengan
mengucap “Alhamdulillah yang telah memberi taufiq (kecocokan)
pada utusan Rasulullah (Mu‟adz)”.
Hadiṡ yang diriwayatkan dari Mu‟az bin Jabal. Ketika ia akan
diutus ke Yaman, menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia
memutuskan hukum, ia menjelaskan secara berurutan, yaitu dengan alQur’a>n kemudian dengan Sunnah Rasulullah, dan kemudian dengan
melakukan ijtihad.81
c) Dalil Aqli (Rasio)
Sebagaimana diketahui, bahwa agama yang dibawa Nabi
Muhammad SAW adalah agama yang terakhir dimana akan bermunculan
dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum. Jika ijtihad tidak
dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan naṣ-naṣ yang ada
jumlahnya terbatas. Maka manusia ini akan mengalami kesulitan dalam
menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Untuk mengatasi hal yang
semacam itu harus ada jalan keluarnya, yaitu ijtihad sebagaimana yang
telah dicontohkan oleh Mu‟adz bin Jabal tersebut.
3. Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926. Adapun
tokoh yang berperan dalam pembentukannya ialah K.H. Ha>syim Ash‟ari,
K.H. Wahab H}asbullah dan para ulama pada masa itu. Berdirinya
Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan
81
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ajaran ahlus sunnah wal jama>’ah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari alQur’a>n, Sunnah, Ijma‟(keputusan-keputusan para ulama‟sebelumnya) dan
Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur’a>n dan Hadits).82
Sejak pembentukannya pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama
menempati posisi sentral dan memainkan peranan sangat penting di
kalangan santri, terutama di masyarakat pedesaan. Organisasi non
pemerintahan ini didukung oleh ribuan pesantren yang memainkan
peranan vital sebagai lembaga sosial, agama, dan pendidikan dalam
masyarakat santri tradisional. 83
Dari beberapa bidang, ada salah satu yang menjadi konsen
Nahdlatul Ulama, yaitu sosial keagamaan. Untuk mengkaji dan
memecahkan persoalan sosial keagamaan, organisasi ini memiliki lembaga
yang disebut Lajnah Bahtsul Masa>‟il. Berdirinya lembaga ini diharapkan
mampu untuk mengakomodir dan menjawab tantangan yang telah atau
sedang terjadi.
Dalam proses Istinbat} suatu hukum, Nahdlatul Ulama tidak serta
merta menggunakan akal pikiran (ijtihad) sendiri, namun organisasi ini
mendasarkan kepada salah satu dari empat imam madzhab yang terkenal
yaitu H{anafi, Ma>liki, Sha>fi’i, dan H>{anbali. Sedangkan pemilihan dan
keterbatasan hanya kepada empat imam madzhab saja adalah kesepakatan
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yang dipilih pada muktamar ke-1 di Surabaya. Untuk membahas masalahmasalah yang muncul dan berkembang, baik pada masalah klasik maupun
masalah kontemporer, NU mempunyai forum khusus yang dikenal dengan
Bahtsul al-Masa>’il.
Sesuai dengan namanya, maka lembaga ini berkecimpung dalam
membahas/mengkaji permasalahan-permasalahan seputar keagamaan.
Tradisi Bahtsul Masa>‟il pada dasarnya telah berkembang di tengah kultur
masyarakat tradisional pesantren, jauh hari sebelum lahirnya NU. Pada
mulanya secara individual, fatwa diberikan kepada masyarakat khususnya
untuk menghadapi persoalan yang muncul dan berkembang. Dalam hal itu
Kyai bertindak secara individual sebagai penafsir hukum. 84 Adapun sikap
kemasyarakatan NU yang ditegakkan dan dikembangkan, di antaranya
yaitu:
a) Sikap tawassuth dan i’tid>al, yakni sikap moderat (tengah-tengah) yang
berintikan pada prinsip-prinsip hidup yang menjunjung tinggi
keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama.
Sikap dasar yang demikian, NU akan selalu menjadi kelompok
panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat
membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat
ekstrim.
b) Sikap tasamuh, yakni sikap toleran terhadap perbedaan pandangan
baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat
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furu’iyyah atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah
kemasyarakatan dan kebudayaan.
c) Sikap tawazun, yakni sikap seimbang (harmoni) dalam berkhidmah.
Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama
manusia

serta

kepada

lingkungan

hidupnya,

menyelaraskan

kepentingan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa yang akan
datang.
d) Amar ma’ruf nahi munkar, yakni selalu memiliki kepekaan untuk
mendorong perbuatan yang baik, bermanfaat bagi kehidupan bersama,
serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan
dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.
C. Al-‘Urf
1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu ( )يعرف – عرفsering
diartikan dengan “al-ma’ru>f” ( )المعروفatau sesuatu yang dikenal. 85
Sedangkan secara bahasa ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan
dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh,
„urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam
kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut
dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun
yang bersifat umum. Dalam Risalah Al-‘urf, Ibnu Abidin menerangkan
bahwa “Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata Al-muawwadah, yaitu:
85
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mengulang-ulangi, maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali
jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tidak ada
hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan ‘urf searti
walaupun berlainan mafhum”. 86
Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan
atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk
melaksanakannya. Di kalangan masyarakat ‘urf sering disebut dengan
istilah adat.
Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan
„urf tersebut, kedua kata itu sinonim. 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. Sedangkan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya
suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik
buruknya suatu perbuatan tersebut. Jadi, kata adat ini berkonotasi netral,
sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. Definisi adat yang
diungkapkan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh
cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh
manusia dalam pergulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.87
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Jika kata adat mengandung konotasi netral maka ‘urf digunakan
dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui,
diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata ‘urf
mengandung konotasi baik.88
‘Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqih adalah
sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah
mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan „urf itu adalah sesuatu
yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terusmenerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.89
2. Macam-macam ‘Urf

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku
norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung
lama yang diesbut dengat adat. Adat tersebut diterima dari generasi
sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan
bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.
Sebagian dari adat lama tersebut ada yang selaras dan ada yang
bertentangan dengan syara‟ yang datang kemudian. Pertemuan dengan
adat dan shara‟ tersebut terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembaruan
antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses
penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.
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Adapun yang dijadikan dalam pedoman dalam menyeleksi adat itu adalah
kemaslahatan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut adat dibagi menjadi
empat kelompok sebagai berikut:90
a) Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena
dianggap baik oleh hukum syara‟ dinyatakan berlaku untuk umat
Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur’a>n maupun
mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diyat
tebusan darah sebagai pengganti hukum q}}i>s}a>s telah berlaku ditengah
masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Qur’a>n untuk
dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya
diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam Al-Qur’a>n.91
b) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat
tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan
Islam sebagai sumber terlarang. Seperti kebiasaan berjudi, minum
khamr dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama
bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
c) Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap
menjadi hukum Islam, namun tidak ada shara‟ yang melarangnya.
Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum
shara‟. Untuk itu berlaku kaidah fiqh  العادة محكمةyang berarti adat itu
dapat menjadi dasar hukum. 92
90

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 416.
Ibid, 416.
92
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 71-73.
91

d) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur
mas}lahah (tidak

mengandung unsur

mud}arat), namun dalam

pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini
dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya
mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang z}ihar
yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan
ibunya sendiri. 93
3. Pembagian ‘Urf

Pembagian macam-macam ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi: 94
a. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu:
1) ‘Urf s}ah}i>h, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang
tidak bertentangan dengan shara‟, mereka tidak menghalalkan yang
haram dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti mengadakan
lamaran sebelum dilangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang
baik dan telah diamalkan oleh masyarakat luas.
2) „Urf fa>sid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang
bertentangan dengan shara‟. Kebiasaan ini mengarah kepada
kebiasaan mengharamkan yang halal dan membatalkan yang wajib,
seperti kebiasaan memberikan sesajen kepada patung, atau
memberi sesajen di tempat yang dianggap keramat.
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b. Ditinjau dari segi dari segi lingkup penggunannya, dibagi menjadi dua
bagian, yaitu: 95
1) ‘Urf ‘a>m, yaitu kebiasaan yang berlaku untuk umum yang
mencakup semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi
hadiah kepada seseorang yang telah memberi jasa, mengucapkan
terimakasih kepada yang telah menolong dan sebagainya.
2) ‘Urf khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di tempat tertentu, masa
tertentu dan keadaan tertentu. Seperti halal bihalal setelah puasa
bulan Ramadhan yang didakan oleh umat Islam hanya berlaku dan
menjadi kebiasaan Bangsa Indonesia, sedangkan bangsa-bangsa
lain tidak melakukannya. 96
c. Ditinjau dari segi sifatnya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua bagian. 97
1) ‘Urf lafd}i, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan,
seperti perkataan “walad”. Menurut bahasa, walad berarti anak
laki-laki dan perempuan, tetapi walad yang digunakan dalam
sehari-hari oleh masyarakat, kata walad hanya dipergunakan untuk
anak laki-laki saja, anak perempuan tidak termasuk didalamnya.
Kata “lah}mun” (daging) menurut bahasa, semua daging termasuk
dalam pengertian lahmun, tetapi pengertian yang digunakan
masyarakat hanya daging darat saja, sedang daging laut tidak
termasuk didalamnya.
95
96

178.
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2) ‘Urf ‘amali>, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti
kebiasaan dalam masyarakat bertransaksi jual beli yang tidak
mengucapkan sighat jual beli. Padahal menurut shara‟ sighat jual
beli termasuk salah satu rukun jual beli, yang tidak sah jual belinya
jika tidak memenuhi syarat rukunnya.
4. Syarat-Syarat ‘Urf

Dalam menetapkan hukum menggunakan ‘urf harus memenuhi
persyaratan di antaranya sebagai berikut:
a) Tidak bertentangan dengan syara‟.
b) Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan mas}lahah.
c) Telah berlaku umum dikalangan umat muslim.
d) Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
e) ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah
satu patokan hukum.
f) Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan
dengan jelas.
g) ‘Urf itu bernilai mas}lahah dalam arti dapat memberikan kebaikan
kepada umat

dan menghindarkan umat

dari kerusakan dan

keburukan. 98
h) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan
kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad
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telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum
maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.99
5. Kehujjahan ‘Urf

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf s}ah}i>h
sebagai salah satu dalil shara‟. Akan tetapi diantara mereka terdapat
perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini,
ulama H{anafiyah dan Ma>likiyah adalah yang paling banyak menggunakan
‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Sha>fi’iyah dan H{ana>bilah.
Ulama H{anafiyah dan Ma>likiyah berpendapat bahwa teori ‘urf dapat
dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum atau ber-istinbath alh}ukm asyshar’i. Dasarnya adalah:
a) Firman Allah SWT dalam Q.S. al-A’ra>f ayat 1999.100

       

Artinya:
“Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. alA’ra>f:199).
Melalui ayat diatas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin
untuk mengerjakan yang ma’ru>f. Sedangkan yang disebut sebagai

ma’ru>f itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai
99
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kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan
watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum
ajaran Islam.
b) Ucapan sahabat Rasulullah SAW yakni ‘Abdulla>h bin Mas’u>d:

ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َم َراَهُ الْو ُم ْوسل ُم ْو َن َا َسً ََت ُه َ عْو َد اهلل َا َس ٌن َ َم َراَهُ الْو ُم ْوسل ُم ْو َن َ ْويأً ََت ُه
.ٌ ِعْو َد اهللِ َ ْوي
Artinya:
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi
Allah”. 101
Ungkapan ‘Abdulla>h bin Mas’u>d di atas, baik dari segi redaksi
maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik
yang telah berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan
tuntunan umum ajaran Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik
di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan
yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan.
Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil
hukum maka ulama terutama ulama H{anafiyah dan Ma>likiyah
merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain
berbunyi:

ٌاْو َلع َا ُ َُ َمة
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Artinya:
“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.102

ال بِ ُ ثَ بِ ٌ بِ َدلِْوي ِ َ ْو ِعي
Artinya:
“Yang berlaku berdasarkan „urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil
syara‟”. 103

ِ ال بِ ُ بِ لْو ُع ْو ِ َ ل بِ ِ بِ ل
Artinya:
“Yang berlaku berdasarkan „urf seperti berlaku berdasarkan nas}h”.104

ِ ُ َمُّي م را بِِه الل مطْولَ ًق َْل بِ ً لَه ِي ِه َْل ِ اللَمُّي َ ِة يَت جع ِي ِه اِ َ الْوع
َ َ ُ ُ ْو
َََ َ
ُْو َ ُ ْو
ُ ْو
َ ُ ْو
Artinya:
“Semua ketentuan shara‟ yang bersifat mutlak dan tidak ada
pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi
kabahasaan maka pemberlakuannya dirujukkan kepada „urf”. 105
Sedangkan ulama Sha>fi’iyah dan H{ana>billah berpendapat bahwa
teori ‘urf tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum. Adapun
untuk mengetahui kedudukan „urf sebagai salah satu patokan hukum, para
ahli beragam dalam memeganginya sebagai dalil hukum:
a) Abu H{anifah: al-Qur’a>n, Sunnah, ijma‟, qiyas, istih}sa>n, dan ‘urf
masyarakat.
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b) Imam Ma>lik: al-Qur’a>n, Sunnah, ijma‟, qiyas, istis}ha>n, istis}h}a>b,
mas}lah}ah-mursalah}, sadud dhari>’ah dan ‘urf.
c) Ma>likiyah, membagi ‘urf menjadi tiga:
1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nas}h menunjukkan
hal tersebut.
2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau
mengabaikan shara‟.
3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
d) Imam Sha>fi’i>yah tidak mempergunakan ‘urf sebagai dalil, karena
beliau berpegangan pada al-Qur’a>n, Hadis, dan ijtihad yang hanya
dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah diambil
oleh Imam Sha>fi’i>yah dalam wujud Qawl Jadi>d, merupakan suatu
penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Bagdad dalam wujud

Qawl Qadi<m.106
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BAB III
PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
TRADISI BUBAKAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA
DI DESA PUDAK WETAN KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo
1. Profil Desa Pudak Wetan
Sejarah Desa Pudak Wetan berasal dari zaman kerajaan
Majapahit. Pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit yang terdesak oleh
Demak, saat itulah para punggawa kerajaan yang patuh terhadap raja
Majapahit akhirnya meninggalkan kerajaan. Beberapa punggawa
tersebut mengembara sampai di wilayah hutan Gunung Wilis, beliau di
antaranya adalah Ki Sepetaking, Ki Tumenggung Alap Alap, dan Ki
Palang. Akhirnya ketiganya membuka hutan belantara (babat alas).
Saat babat alas, hutan tersebut banyak ditumbuhi pepohonan pandan
yang sedang berbunga, dan saat mereka bertiga istirahat, mereka
bermusyawarah untuk nama desa yang mereka bangun. Atas hasil
musyawarah mereka bertiga, desa tersebut diberi nama Desa Pudak.
Pudak diambil dari nama Bunga Pandan yang kala itu banyak tumbuh
di sekitar hutan yang mereka babat. Lalu untuk mempercepat
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pembangunan, Ki Tumenggung Alap-Alap dan Ki Palang menempati
sebelah timur maka dinamakanlah Pudak Wetan (Pudak Timur)
sedangkan

Ki

Sepetaking

menempati

sebelah

barat

maka

dinamakanlah Pudak Kulon (Pudak Barat).
Desa Pudak Wetan dibagi menjadi 4 (empat) Dusun, yaitu :
a) Dusun Ngelo
b) Dusun Bakalan
c) Dusun Pudak Kidul
d) Dusun Pandansari
Adapun jarak tempuh menuju Ibu Kota Provinsi Jawa Timur
sekitar 198 KM, sedangkan menuju pusat kota Ponorogo sekitar 33
KM.
Para pejabat Kepala Desa Pudak Wetan semenjak berdirinya
Desa sebagai berikut:107
Tabel 3.1
No.

107

Nama

Masa Jabatan

Keterangan

1

Ki Palang

Periode tahun

Kades Pertama

2

Suro Dimejo

Periode tahun

Kades Kedua

3

Eka Dimejo

Periode tahun

Kades Ketiga

4

Suro Drono

Periode tahun

Kades Keempat

5

Karjo Oetomo

1925-1960

Kades Kelima

6

Saeran

1960-1965

Kades Keenam

7

Slamet

1965-1966

PJ Lurah

8

Saeran

1966-1967

Kades Ketujuh
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9

Mangun Darmo

1967-1986

Kades
Kedelapan

10

Warno

1986-1988

Kades
Kesembilan

11

Soeparni

1988-1998

Kades
Kesepuluh

12

Suwanto

1998-2006

Kades
Kesebelas

13

Lono

2006-2007

PJ Lurah

14

Suwanto

2007-2013

Kades
Keduabelas

15

Purna Irawan ,AMd

2013-2019

Kades
Ketigabelas

16

Hadi Suparnun

2019-Sekarang

Kades
Keempatbelas

2. Letak dan Keadaan Geografis
Lokasi penelitian ini berada di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo. Kecamatan ini terletak kurang lebih 33
KM arah timur dari pusat kota Ponorogo dan merupakan Kecamatan
yang paling timur di Kabupaten Ponorogo. Letak Kecamatan ini untuk
wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko, untuk wilayah
barat berbatasan dengan Kecamatan Pulung, untuk wilayah utara dan
timur dibatasi dengan pegunungan. Adapun Kecamatan Pudak
memiliki tujuh desa, yaitu:108
a) Desa Mbareng
108

Profil Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.

b) Desa Tambang
c) Desa Krisik
d) Desa Pudak Wetan
e) Desa Pudak Kulon
f) Desa Banjarejo
Adapun letak Desa Pudak Wetan sebelah selatan berbatasan
Desa Banjarejo, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pudak Kulon,
sebelah barat berbatasan dengan Desa Krisik.
3. Demografi
a) Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur
Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan
penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data
penduduk menurut golongan umur di Desa Pudak Wetan dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2
Golongan

Jumlah Penduduk

umur
0 Bln - 12 Bln

L

Jumlah

P

11

12

23

13 Bln - 04 41

48

89

32

57

108

194

60

124

Thn
05 Thn - 06 25
Thn
07 Thn - 12 86
Thn
13 Thn - 15 64

Thn
16 Thn - 18 59

61

120

82

150

100

186

115

230

57

146

65

147

126

152

278

852

892

1.744

Thn
19 Thn - 25 68
Thn
26 Thn - 35 86
Thn
36 Thn - 45 115
Thn
46 Thn - 50 89
Thn
51 Thn - 60 82
Thn
61Tahun
Keatas
Jumlah

b) Jumlah Penduduk Menurut Agama
Tabel 3.3
AGAMA

JUMLAH (Orang)

Islam

1743

Kristen

1

Katolik

0

Hindu

0

Budha

0

Jumlah

1744

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun
2019

c) Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Tabel 3.4
No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk

1

Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah

805

2

SD

344

3

SLTP

315

4

SLTA/SMK

231

5

Perguruan Tinggi

49

Jumlah

1744

d) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tabel 3.5
No. Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk

1

Petani

733

2

Pegawai Negeri

13

3

Peternak

371

4

Pengrajin

1

5

Buruh Tani

31

6

Pensiunan

3

7

Pedagang

39

8

Lain-Lain

7

Jumlah

Keterangan

1744

Sumber data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun
2019
4. Keadaan Sosial Ekonomi
Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pudak Wetan
bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul
berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya

lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan
penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Ponorogo. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam
pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan
kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit
sebagai modal untuk pengembangan usaha khusus di bidang
perdagangan.
Tingkat angka kemiskinan Desa Pudak Wetan yang masih tinggi
menjadikan Desa Pudak wetan harus bisa mencapai peluang lain yang
bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.
Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Pudak Wetan seperta Remaja
Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma Wanita,
Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat
untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses
pembangunan desa pada masyarakat.109
Tabel 3.6
No

Uraian

Jumlah

1

Jumlah Penduduk Sangat Miskin

2

Jumlah Penduduk Miskin

245 KK

3

Jumlah Penduduk Sedang

250 KK

4

Jumlah Penduduk Kaya
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2 KK

3 KK

5. Keadaan Sosial Keagamaan
Adapun mayoritas penduduk Desa Pudak Wetan beragama
Islam, serta banyak yang ikut Ormas Nahdlatul Ulama yang berfaham
ahlus

sunnah

mempertahankan

wal

ja>ma’ah.

budaya

serta

Karena
tidak

faham

ini

meninggalkan

cenderung
nilai-nilai

keagamaan. Hal ini sangat cocok bagi mereka karena enggan untuk
meninggalkan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang. Kegiatan
keagamaan yang sering dilakukan antara lain setiap malam jum‟at
mengadakan yasin/tahlilan, sholawatan, TPQ di masjid-masjid dan lain
lain.
B. Praktik Tradisi di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo
1. Sejarah Bubakan di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo
Upacara

Bubakan

adalah

suatu

bentuk

upacara

yang

dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra sulung, di daerah
Ponorogo khususnya di desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak. Upacara
Bubakan sudah sejak zaman dulu dilaksanakan dan sampai sekarang
masih berjalan. Konon budaya ini telah ada sejak tahun 1875. Meski
budaya ini terdesak oleh budaya modern yang lebih menarik dan lebih
singkat serta mudah dilaksanakan, namun demikian masih banyak
yang melakukan.

Diangkatnya upacara Bubakan dalam festival upacara adat
daerah dikandung maksud agar bisa diterima oleh generasi muda dan
disetujui oleh pejabat yang berwenang yang akhirnya upacara adat
daerah Bubakan ini bisa berkembang dan orang-orang disekitar bisa
menerima adanya Bubakan. Salah satu keunikan prosesi upacara
Bubakan yakni orang yang membubak itu harus mandi besar dulu agar
badannya bersih dari hadats dan dilaksanakan sekitar jam 11 malam. 110
Hal ini merupakan suatu kententuan yang sudah menjadi persyaratan
Bubakan dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang terdahulu.
Menurut pendapat Mbah Samuri tradisi Bubakan adalah suatu tradisi
yang tidak bisa ditinggalkan karena tradisi mbubak itu wajib. Jika
calon pengantin anak pertama tidak melaksanakan tradisi tersebut
keluarga pengantin tidak akan bahagia.111
2. Jenis Peralatan Upacara Bubakan di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo
Mbah Samuri selaku berjangga di Desa Pudak Wetan
Kecamatan Pudak memberikan pendapatnya tentang tradisi Bubakan.
“Bubak kawah itu berasal dari leluhur kita yang meninggalkan
pesan dengan wujud kendil yang terdiri dari kendil mulia dan
kendil kencana. Pesannya adalah jangan membuka kendil itu
jika belum menikahkan anaknya yang pertama. Isi kendil mulia
adalah syahadat yaitu urusan agama, sedangkan isi dari kendil
kencana yang diisi beras, kedelai, dan ketan bermakna sandang
pangan atau untuk kehidupan”. 112
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Peralatan atau sesaji terdiri atas kemarang, berisi pisang raja
setangkep, gula kelapa setangkep, kelapa satu butir, ayam yang masih
kecil, cok bakal, kinarigan, tikar yang masih baru dan dilapisi kain
mori putih, kendhil/klenting sebanyak tiga buah (Kendhil pertama
berisi: beras ketan, beras merah, dan berisi dua butir telur. Kendhil
kedua berisi: buah-buahan dan kue. Kendhil ketiga berisi: kelapa muda
berisi santan dan kembar mayang).
3. Tata Cara Pelaksanaan Upacara Bubakan di Desa Pudak Wetan
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
Di berbagai daerah akan berbeda dalam pelaksanaan upacara
bubakan ini. Di Desa Pudak Wetan, prosesi upacara bubakan dimulai
dari Bapak dan Ibu pengantin akan keluar dengan menggendong dua
kendhil yang lengkap dengan penutupnya atau sering disebut dengan
daringan kebak, kemudian daringan kebak ditaruh di meja bersama
semua uba rampe (sesajen) untuk bubakan.
Kemudian Bapak atau Ibu membuka daringan kebak masingmasing. Pawang atau tetua akan menerangkan isi daringan kebak
tersebut. Adapun isi daringan kebak yang digendong si Bapak adalah
syahadat, fatihah, panetep pranata gama. Ini mempunyai arti sebagai
hubungan vertikal antara manusia dan Allah sang maha pencipta dan
mengingatkan kita agar selalu bertaqwa dan menjalankan kewajiban
terhadap Sang Pencipta sesuai agama yang kita anut.

Adapun isi daringan kebak yang digendong si Ibu adalah
kacang kawak, kedelai kawak atau semua yang tersimpan serba
lama. 113 Ini mempunyai arti doa dan permintaan kepada Yang Maha
Kuasa semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani
bahtera rumah tangga hingga usia tua. Setelah itu Tetua akan meminta
paseksen/kesaksian dari hadirin semua bahwa bapak atau ibu yang
mempunyai hajat sudah melaksanakan upacara bubakan.
C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Keharusan Praktik
Bubakan di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo
Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang masih
menghargai tradisi dalam mengembangkan agama di Jawa. Ormas
Nahdlatul Ulama ini mendominasi di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo. Beberapa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama
terhadap tradisi Bubakan di Desa Pudak Wetan berbeda-beda, yakni ada
yang mengharuskan untuk dilakukan dan tidak mengharuskan untuk
dilakukan. Adapun orang yang berpendapat membolehkan ialah bapak
Suwanto yang menjabat sebagai Ketua MWC kecamatan Pudak dan bapak
Seni Wibowo yang menjabat sebagai Dewan Musytasyar kecamatan
Pudak. Sedangkan orang yang berpendapat melarang ialah bapak
Marwandi yang menjabat sebagai Dewan Syuri‟ah kecamatan Pudak dan
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bapak Katiran yang menjabat sebagai Sekertaris LAZIS-NU kecamatan
Pudak. Diantaranya sebagai berikut:
1. Pendapat Yang Membolehkan
Menurut bapak Suwanto yang menjabat sebagai Ketua MWC
Kecamatan Pudak, beliau berpendapat bahwa:
“Bubakan itu artinya memberi nasihat dari orang tua kepada
anaknya tentang asal mula manusia di dunia. Dasarnya adalah
hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:telah bersabda Rasulullah
Saw dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya
seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya
(kejadiannya) dalam rahim ibunya selama empat puluh hari.
Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan
segumpal darah. Kemudian selama itu juga (empat puluh hari)
dijadikan segumpal daging. Kemudian diutuslah beberapa
malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya (untuk menuliskan
atau menetapkan) empat kalimat rezekinya, ajalnya, amalnya,
dan buruk baiknya. (HR. Bukhari Muslim)”. 114
Hadis tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan Bubakan
yang mengandung arti untuk menasehati anak. Bapak Suwanto juga
memberikan pendapatnya terhadap tradisi Bubakan yang berkembang
di masyarakat.
“Jadi tradisi Bubakan di masyarakat sini perpaduan antara
budaya Jawa dengan agama Islam. Di dalam adat jawa
memberikan nasihat orang tua kepada anaknya dengan
menggunakan sesajen itu untuk simbol, sedangkan menurut
agama Islam memberikan nasihatnya dengan doa. Bubakan
yang saya lakukan di kalangan masyarakat cukup dengan
memberitahukan niatnya yang memiliki hajat dan disaksikan
banyak orang. Setelah itu acara doa dengan harapan agar
diberikan keselamatan dan kebahagiaan”.115
Menurut bapak Seni Wibowo yang menjabat sebagai Dewan
Musytashar di Kecamatan Pudak, beliau berpendapat bahwa:
114
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”Seperti halnya adat dan tradisi budaya jawa, upacara Bubakan
merupakan hasil perilaku dari manusia yang lebih mengarah
pada sistem religi Jawa. Hasil dari kekuatan cipta, rasa dan
karsa manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
dalam rangka berke-Tuhanan. Artinya masyarakat Jawa dengan
kesadaran yang tinggi mengakui adanya Tuhan yang telah
menciptakan dunia, alam semesta dan isinya. Menyadari akan
hal itu dalam keyakinan terhadap roh, maka dalam rangka
sistem religinya masyarakat Jawa tidak mengabaikan roh yang
dimaksud sebagai sesama makhluk Tuhan. Pemahamannya
dalam melaksanakan persembahan syukur terhadap Tuhan,
masyarakat Jawa menciptakan suasana hening, aman tanpa
gangguan siapapun. Yang paling utama keikhlasan terhadap
Tuhan, karena hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita
menyembah, bersyukur dan memohon. Seperti halnya tradisi
Bubakan, apabila di niati sebagai bentuk rasa syukur terhadap
Allah SWT karena telah menikahkan anak pertamanya, maka
bagi saya itu hal yang baik. Berkaitan dengan alat-alat yang
digunakan dalam upacara Bubakan itu menurut saya
merupakan bentuk tafaulan atau simbol yang memiliki makna
kebaikan dengan harapan agar kelurga yang akan dibangun
menjadi keluarga yang bahagia”. 116
Untuk memperkuat pendapat yang disampaikan oleh Bapak
Suwanto dan Bapak Seni Wibowo, peneliti mencari subyek lain untuk
mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi Bubakan yang
dilakukan di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak. Peneliti
mewawancarai Bapak Jemarin sebagai warga yang melaksanakan
tradisi Bubakan.
“Saya hanya mengikuti tradisi yang dari dulu ada, jadi ya saya
percaya saja. Namun semuanya saya serahkan kepada Yang
Maha Kuasa. Bubakan adalah adat yang berasal dari nenek
moyang dan sudah dilestarikan. Namun, apabila tidak
melakukan Bubakan sebenarnya juga tidak apa-apa. Semuanya
kita pasrahkan kepada Allah SWT”.117
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Mbah Seri selaku warga yang melaksanakan tradisi Bubakan
juga memberikan pendapatnya.
“Menurut saya Bubakan itu harus dilakukan, karena bagi saya
Bubakan bermakna Mekarne Kembang atau diartikan sebagai
perwujudan rasa syukur karena telah menikahkan anak
pertama. Adapun tata caranya menyiapkan alat-alat juga seperti
memakai kembar mayang. Tradisi ini sudah dilestarikan dan
dilaksanakan dari zaman dahulu dan tidak bisa ditinggalkan. 118
Ibu Warsi selaku warga yang melaksanakan tradisi Bubakan
juga memberikan pendapatnya.
“Saya sangat senang dan setuju dengan adanya tradisi
Bubakan, karena bagi saya dengan dilaksanakan Bubakan dapat
mengingatkan kita akan mendidik anak sebelum menikah dan
kemudian anak tersebut akan hidup bersama pasangannya.
Ketika prosesi saya terharu dan merasa bersyukur telah
menikahkan anak saya”.119
Ibu Jami selaku warga yang melaksanakan tradisi Bubakan
juga memberikan pendapatnya.
“Adanya Bubak bisa bersedekah pada orang-orang tetangga,
karena di malam itu banyak orang-orang yang datang serta
membantu dalam pembuatan perlengkapan yang digunakan
saat upacara Bubakan. Setelah selesai pembuatan baru
diadakan Bubak pada jam 11 malam. Disitu juga ada ingkung
dan makanan yang lain. Setelah acara selesai, kita makan
bersama-sama”. 120
Bapak Warni selaku warga yang melaksanakan tradisi Bubakan
juga memberikan pendapatnya.
“Tradisi bubakan itu baik dan tidak melanggar aturan islam.
Hanya orang-orang saja yang mengartikannya salah. Mereka
118
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lebih condong ke tradisi dibanding rukun dan syarat
perkawinan dalam islam”.121
2. Pendapat Yang Melarang
Menurut Bapak Marwandi yang menjabat sebagai Dewan
Syuri‟ah di Kecamatan Pudak, beliau berpendapat bahwa:
“Tradisi Bubakan tersebut memang dilaksanakan pada
masyarakat Pudak Wetan, akan tetapi mbubak bukan salah satu
syarat perkawinan di dalam Islam, kita sebagai orang Islam
harus menegakkan kebenaran bukan menganut adat yang tidak
sesuai dengan ajaran Islam, kebahagian kelurga itu bukan dari
diadakan tradisi bubak itu tadi. Akan tetapi semua itu dari
Allah, kita percaya pada Allah keluarga akan menjadi keluarga
sakinah mawadah warohmah”. 122
Menurut Bapak Katiran yang menjabat sebagai Sekertaris
LAZIS-NU di Kecamatan Pudak, beliau berpendapat bahwa:
“Tradisi Bubakan itu memang tidak ada didalam islam, itu
hanyalah adat kejawen yang diperoleh dari nenek moyang
dahulu yang kebanyakan belum memahami tentang hukum
islam. Jadi, umat islam seharusnya tidak menyakini hal tersebut
apabila tidak melaksanakan maka keluarga nantinya kurang
bahagia dan khawatir dapat mendatangkan bencana. Keyakinan
tersebut harus dihilangkan karena dapat merusak akidah kita
dan sama halnya tidak percaya kepada Allah SWT. Hal itu
hanyalah sebuah sugesti bagi seseorang, yang menjadikan
seseorang tersebut selalu memiliki pikiran negatif sehingga
dikabulkanlah oleh Allah SWT karena ucapan dan keyakinan
tersebut merupakan doa”.123
Menurut Bapak Warnu selaku warga yang tidak melaksanakan
upacara Bubakan, beliau berpendapat bahwa:
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“Jaman sekarang sudah maju dan serba modern, kenapa cari
yang rumit. Yang terpenting niat kita dan tidak meninggalkan
syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Bagi saya
segala ketentuan itu Allah yang kehendaki, bukan dari tradisi
tersebut”.124
Menurut Bapak Misni selaku warga yang tidak melaksanakan
upacara Bubakan, beliau berpendapat bahwa:
”Memang Bubak sudah ada sejak zaman dulu dan sudah
dilestarikan, yang ingin melaksanakan ya dipersilahkan dan
yang tidak ya silahkan. Saya sendiri pas waktu mengawinkan
anak pertama saya cuma mengadakan syukuran, makan-makan,
dan doa bersama tanpa menggunakan alat-alat bubak”.125

D. Sikap Tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan Dalam
Menanggapi Perbedaan Pandangan Tentang Hukum Tradisi Bubakan
Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada alQur‟an, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas dengan menggunakan pendekatan
bermadzab. Secara akidah, mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy‟ari dan
Imam Manshur al-Maturidi dan secara fikih mengikuti salah satu dari
mazhab empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Imam
Ahmad bin Hanbal). Pada bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam alJunaidi al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nahdlatul Ulama di Desa Pudak
Wetan menegaskan bahwa tradisi Bubakan memang tidak ada di dalam
hukum Islam. Akan tetapi, di antara dari mereka ada yang mengharuskan
untuk dilakukan dan ada juga yang tidak mengharuskan untuk dilakukan.
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Dalam menanggapi perbedaan pandangan ini, mereka memiliki dasar
masing-masing di dalam menguatkan argumennya, di antaranya yaitu:
1. Pendapat Yang Membolehkan
Menurut Bapak Suwanto yang menjabat sebagai Ketua MWC di
Kecamatan Pudak, beliau berpendapat:126
“Sebenarnya bubakan itu tidak menyalahi aturan agama Mas.
Bubakan juga tidak diwajibkan bagi orang yang menikahkan anak
pertamanya namun dianjurkan. Karena ya tadi, bubakan itu
memberikan nasihat kepada anaknya tentang asal mula manusia
terjadi agar manusia selalu ingat kepada yang Maha Kuasa.
Adapun kaitannya dengan sikap kita dalam menanggapi perbedaan
pandangan dari tokoh yang lain, yakni kita harus mengedepankan
sikap tawasuth atau tengah-tengah. Tidak usah menyalahkan satu
sama lain. Kalau saya sendiri berpendapat tetap melaksanakan
bubakan, akan tetapi tidak usah terlalu fanatik”.
Menurut Bapak Seni Wibowo yang menjabat sebagai Dewan
Musytasyhar di Kecamatan Pudak, beliau berpendapat:127
“Ya sebenarnya perbedaan pendapat itu wajar, Mas. Akan tetapi,
sikap yang harus kita dahulukan ialah menghargai satu sama lain.
Tidak usah saling menyalahkan. Mereka hanya memiliki cara
pandang sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi tetap melaksanakan,
karena dalam bubakan itu mengandung nilai-nilai kebaikan.
diantaranya kita dapat bershodakoh, mempererat hubungan sosial
dan menjaga kerukunan satu sama lain. Selagi niatnya baik dan
tetap berharap kepada Allah, menurut saya tidak masalah”.
2. Pendapat Yang Melarang
Menurut Bapak Marwandi yang menjabat sebagai Dewan Syuri‟ah
di Kecamatan Pudak, beliau berpendapat bahwa:128
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“Menurut saya pribadi, berbeda dalam menanggapi suatu hal itu
suatu yang wajar ya Mas. Akan tetapi, hendaknya kita harus lebih
selektif dalam memahami adat yang ditinggalkan oleh nenek
moyang dahulu. Saya khawatir pemahaman-pemahaman terhadap
tradisi seperti itu dapat menjerumuskan pada kemusyrikan.
Bubakan itu sebenarnya tidak ada dalam fikih munakahat. Kita
tahu bahwa semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta
teknologi dapat membuat cara berfikir masyarakat semakin maju
dan rasional.”
Menurut Bapak Katiran yang menjabat sebagai Sekertaris LAZISNU di Kecamatan Pudak, beliau berpendapat bahwa:129
“Memang setiap orang memiliki cara pandang masing-masing,saya
tidak menyalahkan dan tetap menghargai. Saya sendiri berpendapat
lebih baik tidak melakukannya karena tidak ada di dalam fikih
munakahat serta dikhawatirkan menimbulkan sikap fanatisme serta
ekstrimisme, seolah-olah orang enggan untuk meninggalkannya.”
Dari beberapa informasi yang peneliti peroleh melalui pendapat
Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pudak dapat disimpulkan bahwa
Bubakan secara hukum memang tidak ada di dalam Islam. Akan tetapi,
pendapat yang membolehkan menyatakan kita harus bersikap tawasuth
atau tengah-tengah. Artinya, kita menghargai tradisi yang telah ada, serta
memasukkan nilai-nilai religius didalamnya karena di dalam bubakan
tersebut juga mengandung nilai-nilai kebaikan, antara lain dapat
bersedekah, mempererat hubungan sosial dan menjaga kerukunan satu
sama lain. Sedangkan pendapat yang melarang menyatakan bahwa
bubakan lebih baik tidak dilakukan, karena bubakan tidak ada di dalam
fikih munakahat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan sikap fanatisme
serta ekstrimisme yang dapat menjerumuskan pada kemusyrikan.
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BAB IV
ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TERHADAP
TRADISI BUBAKAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA
DI DESA PUDAK WETAN KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi
Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Pudak Wetan
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Masyarakat Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak mayoritas masih
melakukan tradisi bubakan ketika akan menikahkan anak pertamanya.
Upacara bubakan tersebut berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan.
Sebagian besar masyarakat melakukan bubakan karena mengikuti para
leluhur mereka. Mereka percaya dengan melaksanakan upacara tersebut
dapat mendatangkan kebaikan dan harus dilakukan. Umumnya, upacara
bubakan tersebut dilaksanakan pada malam hari dan dilakukan di
kediaman masing-masing calon yang akan melangsungkan pernikahan.
Adapun bubakan yang dilakukan di Desa Pudak Wetan biasanya
dilaksanakan sekitar jam 11 malam sebelum melangsungkan pernikahan.
Bubakan adalah tata cara pada pernikahan anak pertama. Artinya,
orang tua baru melangsungkan hajat pernikahan yang pertama dengan
tujuan rasa syukur dapat mengawali mantu serta permohonan kepada
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tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani,
ayem tentrem dan cepat dikaruniai anak. Hal ini juga bertujuan
menunjukkan kepada kerabat tamu bahwa ini adalah mantu yang pertama.
Dalam upacara bubakan memerlukan perlengkapan sebagai
pendukung jalannya upacara. Upacara merupakan salah satu hasil
visualisasi simbol-simbol yang mengarah pada sesuatu yang paling baik,
sehingga melalui perlengkapan-perlengkapan yang digunakan dalam
prosesi merupakan doa yang akan direalisasikan dalam kehidupan nyata
oleh kedua pengantin. Dalam sebuah upacara juga terdapat penyebutan
atau memberi istilah untuk nama-nama tertentu, dan setiap perlengkapan
yang digunakan dalam upacara tersebut selalu mempunyai makna yang
berarti kebaikan. Begitu juga perlengkapan yang digunakan dalam upacara
bubak selalu ada makna dalam setiap simbol-simbolnya. Oleh karena itu,
dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh NU di
kecamatan Pudak dalam menanggapi masyarakat yang melaksanakan
tradisi Bubakan dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yakni:
1. Pendapat Yang Membolehkan
Tokoh NU yang membolehkan adanya bubakan menggunakan
landasan atau dasar ilmu fikih munakahat serta menggunakan
pendekatan antara tradisi dengan „urf. Mereka sepakat bahwa tradisi
bubakan tidak ada dasar hukumnya di dalam Islam, akan tetapi boleh
dilakukan dengan alasan sudah diterima di masyarakat serta tidak
menimbulkan kemafsadatan. Dari segi rukun dan syarat di dalam fikih

munakahat, tradisi tersebut diperbolehkan karena tidak mengganggu
keabsahan rukun maupun syarat sah pernikahan. Di dalam rukun serta
syarat perkawinan dijelaskan bahwa apabila keduanya sudah terpenuhi,
maka perkawinan sah dilakukan. Sedangkan, bubakan merupakan
tradisi yang mengiringi prosesi pernikahan dan dipandang baik oleh
adat maupun ‘urf, bukan menjadi salah satu dari rukun maupun syarat
perkawinan itu sendiri.
Bubakan memiliki tujuan yang baik dan merupakan bentuk rasa
syukur kepada Allah SWT karena telah menikahkan anak pertamanya
serta direalisasikan dalam bentuk doa dengan harapan agar terhindar
dari bahaya dan keluarga yang dibangun kelak menjadi keluarga yang
sakinah. Tradisi bubakan di dalam ‘urf dikategorikan sebagai ‘urf
khas, yaitu ‘urf yang berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu
saja. Tradisi ini dilakukan pada masyarakat tertentu yakni masyarakat
Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan tradisi
ini dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika akan menikahkan anak
pertamanya. Selain itu, juga dikategorikan sebagai ‘urf shah{ih, yaitu
kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang tidak bertentangan
dengan syara‟, karena upacara bubakan yang dilakukan direalisasikan
dalam bentuk doa kepada Allah SWT agar diberikan kebaikan.
2. Pendapat Yang Melarang
Para tokoh NU yang melarang pelaksanaan praktek Bubakan
hanya menggunakan pendekatan ilmu fikih munakahat tanpa

menggunakan pendekatan antara tradisi dengan „urf, sehingga
menjadikan pendapat tersebut bertentangan walaupun tidak menentang
secara keras, akan tetapi dalam keyakinan mereka tradisi yang
mendekati

kemusyrikan

harus

dihilangkan.

Tradisi

bubakan

sebenarnya tidak ada dasarnya di dalam hukum Islam. Para ulama
sepakat hukum suatu tradisi menjadi boleh apabila sudah diterima oleh
masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta lebih
banyak kemaslahatannya dari pada kemafsadatannya. Akan tetapi,
sebagian Tokoh NU di kecamatan Pudak berbeda dalam menanggapi
tradisi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Pudak Wetan,
karena mereka lebih fokus ke tradisi dibanding ajaran yang terkandung
di dalam tradisi tersebut. Mereka terlalu meyakini hal-hal yang negatif
jika tidak melakukan tradisi tersebut serta terlalu fanatik jika
melakukan dapat mendatangkan kebaikan, sehingga Tokoh NU
melarang tradisi tersebut

karena keyakinan masyarakat

yang

mendekati kemusyrikan. Jadi, tradisi tersebut hukumnya boleh apabila
kemaslahatannya lebih banyak dari kemafsadatannya, sebaliknya jika
lebih condong terhadap kemafsadatannya maka dilarang/haram.
Sebagian Tokoh NU di kecamatan Pudak berpendapat bahwa
tradisi tersebut tergolong sebagai ‘urf fa>sid, yaitu kebiasaan yang
dilakukan oleh orang banyak yang bertentangan dengan syara‟ dan
mereka kebanyakan enggan untuk meninggalkannya. Sebenarnya
tujuan dari tradisi tersebut adalah baik, salah satunya agar memiliki

keluarga yang bahagia dan sejahtera kelak. Jadi, secara keseluruhan
ditinjau dari tujuan pernikahan menurut fikih munakahat, tradisi
bubakan sama-sama bertujuan untuk mencapai pernikahan yang
sakinah, yang membedakan yaitu tujuan agar terhindar dari celaka
inilah yang menjadikan bubakan dapat merusak akidah karena
mendahului kehendak Allah SWT dan dapat menjerumuskan pada
kemusyrikan karena lebih mempercayai hal-hal mistik.
Analisis di atas membuktikan bahwa dalam Islam tidak ada
pernyataan untuk melaksanakan bubakan. Meskipun ada sedikit perbedaan
dalam pendapat tersebut, namun mereka memiliki dasar masing-masing
dalam menguatkan argumen mereka. Adapun pendapat yang cenderung
membolehkan mengungkapkan bahwa bubakan boleh dilakukan selama
tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta telah mempertimbangkan
kemaslahatannya dari pada kemadharatannya. Sedangkan pendapat yang
cenderung

melarang

mengungkapkan

bahwa

lebih

baik

tidak

melaksanakan bubakan, karena tradisi tersebut tidak ada di dalam Islam
serta menganggap bahwa mereka lebih condong ke tradisi dibanding
ajaran yang terkandung di dalam tradisi tersebut, sehingga dapat
menimbulkan kemusyrikan jika dipercayai atau diyakini secara fanatik.
B. Analisis Sikap Tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan Dalam
Menanggapi Perbedaan Pandangan Tentang Hukum Tradisi Bubakan
Nahdlatul Ulama dalam menyelaraskan suatu tradisi bersikap
bijaksana dan mampu membedakan mana tujuan dari pelaksanaan tradisi

tersebut

yang

lebih

membawa

kemaslahatan

bagi

orang

yang

menjalaninya, serta memberikan masukan-masukan positif tentang
pemahaman makna dari pelaksanaan tradisi yang dilakukan sesuai dengan
syariat Islam. Adapun sikap tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan
dalam menanggapi perbedaan pandangan tentang hukum tradisi bubakan,
yakni:
1. Pendapat Yang Membolehkan
Menurut tokoh yang membolehkan beranggapan bahwa tradisi
memang harus dipertahankan. Akan tetapi, tradisi yang harus
dipertahankan haruslah yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak
bertentangan serta harus mengedepankan sikap tawassuth atau tengahtengah yang artinya tidak terlalu fanatik. Sehingga dalam kehidupan
masyarakat akan menggunakan hukum Islam dalam berpedoman
menikah, dan akan menggunakan adat hanya dalam pelaksanaan
resepsi sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman tradisi
dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan sikap kemasyarakatan NU
yang ditegakkan serta dikembangkan, di antaranya yaitu:
e) Sikap tawassuth dan i’tid>al, yakni sikap moderat (tengah-tengah)
yang berintikan pada prinsip-prinsip hidup yang menjunjung tinggi
keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan
bersama. Sikap dasar yang demikian, NU akan selalu menjadi
kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu

bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan
yang bersifat ekstrim.
f) Sikap tasamuh, yakni sikap toleran terhadap perbedaan pandangan
baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat
furu’iyyah atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah
kemasyarakatan dan kebudayaan.
g) Sikap

tawazun,

yakni

sikap

seimbang

(harmoni)

dalam

berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah
kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya,
menyelaraskan kepentingan kepentingan masa lalu, masa kini dan
masa yang akan datang.
h) Amar ma’ruf nahi munkar, yakni selalu memiliki kepekaan untuk
mendorong perbuatan yang baik, bermanfaat bagi kehidupan
bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat
menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.
2. Pendapat Yang Melarang
Pendapat tokoh yang melarang mengungkapkan bahwa tradisi
bubakan lebih baik tidak dilakukan karena tidak ada di dalam fikih
munakahat

serta

dikhawatirkan

menimbulkan

fanatisme

serta

ekstrimisme yang dapat menjerumuskan pada kemusrikan. Selain itu,
masyarakat lebih selektif dalam memahami adat yang ditinggalkan
oleh nenek moyang dahulu yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam
kehidupan sosial serta dengan semakin berkembangnya ilmu

pengetahuan serta teknologi dapat membuat cara berfikir masyarakat
semakin maju dan rasional. Hal ini didasari pada fenomena mayoritas
masyarakat Desa Pudak Wetan yang masih meyakini akan hal-hal
negatif apabila tidak melaksanakan tradisi bubakan. Sehingga mereka
berkeyakinan apabila melaksanakan sama dengan menolak bala’ atau
musibah.
Sebenarnya keyakinan mayoritas masyarakat dengan datangnya
keburukan jika tidak melaksanakan tradisi tersebut tidaklah benar dan
hanya berdasarkan kejadian di masa lalu yang kebetulan terjadi yang
sering disebut sebagai mitos yang pada kenyataannya pada masa
sekarang hal itu tidak terjadi, sehingga ada yang tidak melaksanakan
adat tersebut dan tidak terlalu fanatik atau mempercayainya, yang
kenyataannya hingga saat ini keluarganya masih rukun dan tidak ada
petaka yang terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh nenek moyang
dahulu.
Pendapat tersebut juga menyatakan bahwa orang yang sudah
menjadi muslim dan ia masih meyakini hal-hal mistik yakni percaya
datangnnya keburukan jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka
orang itu belum memahami agama Islam dengan baik. Keyakinan yang
begini yang nantinya akan merusak akidah seseorang dan menjadikan
seseorang mendahului kehendak Allah SWT. Hal ini juga bertentangan
dengan hukum adat yang sebenarnya yaitu hukum yang mengatur
kehidupan manusia dari penciptannya.

Pendapat tersebut juga menyatakan bahwa sebagai umat Islam
khususnya bagi masyarakat Pudak Wetan, agar tidak secara serta merta
menerima apa yang dilarang maupun apa yang harus dilakukan
menurut apa yang dikatakan kakek, nenek, atau orang tua. Namun,
harus menyaring setiap perkataan apakah hal tersebut sesuai dengan
hukum Islam atau tidak, dan jangan pula secara langsung menolak
karena tidak ada dasar hukumnya namun juga harus mengkaji dari segi
pendekatan ilmu yang lain. Selain itu, dengan memberikan
pemahaman secara perlahan mengenai ilmu agama. Pemahaman
tersebut dapat diberikan melalui pendidikan pra nikah maupun
pendidikan formal khususnya bagi generasi muda, agar dapat
menghilangkan pikiran negatif sehingga menjauhkan dari hal-hal yang
buruk. Pikiran negatif yang merasuk pada jiwa yang kemudian
diyakini maka akan menjadi sugesti dan menjadi kenyataan. Selain itu,
menanamkan keyakinan pada diri bahwa musibah datangnya dari
Allah SWT dan musibah tersebut datang bukan karena hikmah, tentu
ada pelajaran yang dapat diambil dari ujian tersebut serta selalu
berfikir positif bahwa Allah SWT memberikan ujian pada seseorang
adalah bentuk kerinduan Allah SWT kepadanya.
Menurut gambaran al-Qur’a>n, ide yang baik, pikiran yang
otentik adalah bagaikan pohon yang baik, akarnya menghujam di
dalam bumi (ada kesinambungan dengan masa lalu), absah atau valid,
dan itu adalah yang dimaksud dengan pemikiran yang memiliki akar

pada tradisi dan budaya. Lalu, al-Qur‟a>n menegaskan pula bahwa “wa
far’uha> fi> as-sama>’” (dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit).
Maksudnya, pemikiran tersebut harus mampu memahami zaman yang
paling kini. Permisalan al-Qur‟a>n tersebut mengisyaratkan bahwa alasha>lah (keaslian dan orisinalitas) dan mu’a>sharah (menzaman, up to
date) merupakan dua hal yang sangat penting bagi ketangguhan suatu
pemikiran. Maka dari itu, ide yang benar adalah yang memiliki akar
pada tradisi, mengandung orisinalitas dan bersifat relevan. Adapun
pemikiran yang buruk adalah sebaliknya, yakni pemikiran yang lepas
dari akar-akar tradisi dan kultural, dan pemikiran seperti ini tidak akan
dapat berdiri kokoh dan tidak pula bisa berkembang.
Analisis di atas membuktikan bahwa secara umum mereka saling
menghargai terkait perbedaan pandangan tentang hukum bubakan. Mereka
beranggapan bahwa suatu perbedaan pendapat merupakan rahmat dari
Allah SWT. Sekaligus mengingatkan bahwa ilmu itu apabila dijabarkan
secara luas memiliki arti yang berbeda-beda. Adapun sikap tokoh NU
yang cenderung membolehkan mengungkapkan bahwa tradisi memang
harus dipertahankan. Akan tetapi, tradisi tersebut harus sesuai dengan
syariat Islam, serta harus mengedepankan sikap tawassuth atau tengahtengah. Di samping itu, tradisi bubakan mengandung nilai-nilai kebaikan,
antara lain bersedekah, mempererat hubungan sosial, dan menjaga
kerukunan satu sama lain. Sedangkan sikap tokoh NU yang cenderung
melarang mengungkapkan bahwa hendaknya masyarakat lebih selektif

dalam memahami adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulu yang
mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial serta dengan
semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi dapat membuat
cara berfikir masyarakat semakin maju dan rasional. Sehingga, dapat
mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang maupun yang
harus ditinggalkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan Kecamatan
Pudak Kabupaten Ponorogo ada dua pendapat mengenai tradisi
Bubakan. Pertama, berpendapat bahwa tradisi Bubakan tersebut boleh
dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam serta telah
mempertimbangkan bahwa lebih banyak kemaslahatannya daripada
kemadharatannya.

Sekaligus

di

dalam

Bubakan

itu

sendiri

mengandung nilai-nilai kehidupan yang salah satunya merupakan
nasehat kepada anaknya yang akan membangun rumah tangga baru.
Kedua, berpendapat bahwa lebih baik tidak melaksanakan Bubakan,
karena di dalam Islam tidak mengenal adanya adat Bubakan serta
dapat menimbulkan kemusyrikan jika dipercayai dan diyakini secara
fanatik. Mereka lebih condong ke tradisi dibanding ajaran yang
terkandung di dalam tradisi tersebut.
2. Sikap tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pudak Wetan dalam
menanggapi perbedaan pandangan tentang hukum Bubakan dibagi
menjadi dua. Pertama, berpendapat bahwa harus mengedepankan
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sikap tawassuth atau tengah-tengah. Artinya, tradisi tetap di jaga dan
dilestarikan, serta menghindari sikap fanatik dan segala bentuk
tindakan yang bersifat ekstrim. Kedua, berpendapat bahwa hendaknya
masyarakat lebih selektif dalam memahami adat yang ditinggalkan
oleh nenek moyang dahulu serta dengan semakin berkembangnya ilmu
pengetahuan serta teknologi dapat membuat cara berfikir masyarakat
semakin maju dan rasional.
B. Saran
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, perlu kiranya peneliti
memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian ini,
yaitu:
1. Diharapkan bagi masyarakat Desa Pudak Wetan yang memegang
teguh hukum adat, jangan sampai keteguhan tersebut menyebabkan
pemahaman yang menjerumuskan pada kemusyrikan, serta lebih
mendalami ajaran yang terkandung dalam agama Islam. Sehingga,
dalam melaksanakan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang lebih
selektif dan terarah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran
Islam.
2. Bagi generasi penerus khususnya para pemuda dan seluruh masyarakat
agar lebih kritis dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat
mensiasati permasalahan dengan tata cara yang lebih mengedepankan
ajaran Islam.
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