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ABSTRAK 

Hertanto, Rizki, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itungan 

Wetondalam Penentuan Hari  Pernikahan Di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I 

   

Kata kunci: Hukum Islam, Adat, Pernikahan 

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentu ada perbedaan. Perbedaan 

itu tentu dengan tujuan yang sama agar supaya menghindari kemafsadatan dan 

memperoleh kemaslahatan. Namun, perlu digaris bawahi suatu perbuatan dalam 

rangka menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan itu asalakan 

tidak bertentangan dengan hukum islam. Pada masyarakat desa baosan lor mereka 

memiliki ciri khas sendiri dalam mengatur pernikahan. Mereka masih menekan 

kan adat peninggalan nenek moyang mereka berupa sebuah perhitungan yang 

didasarkan pada primbon yang digunakan untuk mencari hari dan bulan yang baik 

dan buruk yang mereka gunakan sebagai patokan berkehidupan berumah tangga. 

Karena masyarakat menyakini jika pernikahan dilakukan pada hari yang baik akan 

menimbulkan dampak baik bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga. 

Namun, jika menikah dilakukan pada hari yang tidak baik akan menimbulkan 

dampak keburukan bagi rumah tangga nantinya. Pandangan ini tentu berbeda jika 

di lihat dari segi hukum islam. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:(1)Bagaimana Perspektif 

Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Itungan 

Weton di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo?.(2)

Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Cara Masyarakat Mensiasati 

Larangan Hari Pernikahan karena Itungan Weton di desa Baosan Lor Kecamatan 

Ngrayun  Kabupaten Ponorogo?. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunkan wawancara. 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. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan (1) Tradisi penentuan hari 

pernikahan yang di dasarkan dalam primbon jawa tersebut termasuk kedalam ‘urf 

fi’li dan termasuk kedalam ‘urf al-khas karena  tradisi tersebut merupakan adat 

atau kebiasan yang berlaku didesa baosan lor dan tidak berlaku pada tempat lain 

dan telah berlaku secara turun-tumurun. (2) Menurut  tinjauan hukum islam yaitu 

‘urf. ‘urf memandang bahwa bentuk atau cara masyarakat baosan lor dalam 

mensiasati agar dapat melakukan pernikahan pada hari yang dilarang tersebut 

dipandang shohih atau boleh karena tujuan dari adanya syarat tersebut tidak lain 

hanya sebagai bentuk rasa syukur mereka atas nikmat Allah Swt. Dengan tujuan 

agar didalam segala hajat yang mereka lakukan agar selalu diberikan keberkahan 

dan kelancaran. Meskipun praktek tersebut bukan termasuk ajaran syariat islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan 

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

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.1 Pernikahan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata diartikan hanya menyangkut hubungan-hubungan 

perdata.2 Perkawinan juga dapat diartikan sebagai hal kesepakatan sosial 

antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya  adalah hubungan 

seksual, musaharah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), 

meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan 

menempuh kehidupan bersama.3 Laki-laki tanpa didampingi seorang 

perempuan tidak akan lengkap kehidupanya begitupun sebaliknya. Dengan 

demikian suami adalah pasangan istri dan istri adalah pasangan suami.4 

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi diantaraya 

yaitu:5 

                                                             
1  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
2 R.Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata, (Jakarta: Pramudnya 

Paramita, 2009), 8. 
3 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 12. 
4 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academi & Tazzava, 2005), 

20. 
5 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5. 
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ُجِل  َواُج َشْرعاً ُهَو َعْقدٌ َوَضعَهُ الشَّاِرعُ ِليُِقْيدَ ِمْلَك اِْستِْمتَاعِ الرَّ الزَّ

ُجِل.  بِاْلَمْرأَة َِوِحلَّ اِْستِْمتاَع ِاْلَمْرأَةِ بِالرَّ

Artinya: Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan 

syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan 

perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dengan 

perempuan.  

 

Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshary men-definisikan:6 

ُن إِبَاَحةً َوْطٍئ بِلَْفِظ اِْنَكاحِ أَْو نَْحِوِه.   النَِِّكُح َشْرًعا ُهَو َعْقدٌ يَتًَضمَّ

Artinya: Nikah istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan 

hukum keabsahan hubungan seksual dengan بلفظ انكاح atau  dengan kata-kata 

yang semakna dengannya. 

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan 

pernikahan itu sendiri.7Allah berfirman dalam surah An-Nisa: Ayat 1 yang 

berbunyi; 

ِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها  ن نَّْفٍس َوَٰ أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّقُوا َربَُّكُم ٱلَِّذى َخلَقَُكم مِِّ يََٰ

َ ٱلَِّذى تََساَءلُوَن بِهِ  ۚ  َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًًل َكثِيًرا َونَِساًء   ۦَوٱتَّقُوا ٱَّللَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبً  ۚ  َوٱْْلَْرَحاَم  اإِنَّ ٱَّللَّ  

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

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

                                                             
6ibid., 7. 
7 Slamet Abidin Dkk, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, Cet. I, 1999), h 6. 
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Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi kamu.”  

Sedangkan hukum menikah itu ada ada lima macam, kadang hukum 

menikah itu wajib, terkadang bisa menjadi sunnah, haram, makruh dan 

mubah atau hukumya boleh menurut syari’at.8 

Negara Indonesia sendiri Negara yang memiliki banyak suku dan 

budaya, kebudayaan yang ada di seluruh wilayah indonesia tidak lepas dari 

tradisi turun-temurun yang diyakini dan diwarisi oleh nenek moyang sesepuh. 

Salah satu dari sekian banyaknya bentuk tradisi yang masih terjaga dan tetap 

ada di indonesia adalah sistem penanggalan tradisional yang ditinggalkan 

oleh leluhur bangsa indonesia. Dikalangan masyarakat jawa khususnya sistem 

penanggalan disebut pakuwon atau sering disebut dengan pimbon. 

Pengetahuan tentang sistem pertanggalan tradisional ini tidak jarang 

digunakan dalam penentuan hari baik dan buruk yang dikaitkan dengan 

peramalan atau nujum untuk berbagai macam tujuan dan kegiatan.  

Pernikahan pada masyarakat Jawa tidak dipandang semata-mata 

sebagai penggabungan dua jaringan keluarga luas, namun yang dipentingkan 

adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit berdiri sendiri. Istilah 

yang lazim untuk kawin ialah omah-omah, yang berasal dari kata omah atau 

rumah.9 Demikian juga dalam menentukan hari sakral seperti pernikahan, 

masyarakat jawa memliki hari-hari yang memiliki arti yang sangat penting 

karenanya dapat diketahui karakter seseorang berdasarkan hari lahirnya. Hal 

                                                             
8 Siti Zulaikha,Fiqih Minakahat 1, (Yogyakarta: Ideal Press, 2015), h. 8. 
9P. Haryono, Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural, cet ke-2 

(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1974), h. 46. 
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ini tentu tidak dapat dipungkiri karena masyarakat Jawa merupakan 

masyarakat yang sangat kaya akan budaya dan sakralitas kebudayaannya 

yang mengandung nilai filosifis yang tinggi. Sebagai bukti tingginya nilai 

filosofis dalam tradisi masyarakat Jawa, termuat dalam sajak atau aksara 

Hanacaraka data sawala pada jayanya magabathanga. Lirik aksara tersebut 

memiliki nilai filosofis yang tinggi yang mana jika dijabarkan satu persatu 

maka lirik tersebut mengandung makna yang dalam tentang hakikat hidup. 

Hidup memang dikendalikan oleh Tuhan(ingsun). Karena itu, manusia harus 

bersikap selalu eling kepada Tuhan. Orang yang selau ingat pada tuhan maka 

hidupnya akan selamat. Hidupsebaiknya mendahulukan watak utama, selalu 

baik terhadap sesama. Hal ini menjadi bekal kebahagiaan ahirat.10 

Aksara lain dikenal dalam masyarakat Jawa yang menjadi karya yang 

sangat penting dalam sejarah kehidupan masyarakat Jawa yaitu aksara yang 

berjudul Momana. Sastra Momana yaitu sastra yang memuat nama-nama 

tahun yang sekarang menjadi tahun Jawa sebanyak delapan dan disebut 

dengan tahun Windu. Nama-nama sastra Momana itu selanjutnya digunakan 

dalam perhitungan tahun Jawa, nama-nama tahun itu akan memberikan ciri 

tradisi Jawa dalam setiap aspek kehidupan, yang dikenal dengan sastra 

Rukmala dan sastra Candhisari karangan Prabu Giri Murti yang mana sastra 

Candhisari ialah: Radite ( ngaad), Soma (senen), Anggara (selasa), Buda 

(rebo), Respati (kamis), Sukra (jumuah), Saniscara (setu). Kemudian yang 

                                                             
10 Suwardi Endaswara, Filsafat Kejawen Dalam Aksara Jawa, ( Yogyakarta: Gelombang 

Pasang, 2006 ), h. 33 
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lebih populer lagi yaitu sastra pancawardana yaitu: Cemengan (wage), Mulya 

(kliwon), Manis (legi), Kenanga (paing), dan Limengan (pon).11 

Nama-nama sastra Candhisari itu, ditradisi Jawa sering dinamakan 

Dina Limo (hari lima) dan Dina Pitu (hari tujuh). Dalam perhitungan primbon 

sering disebut Pancawara dan Saptawara. Biasanya nama-nama hari yang 

berjumlah tujuh dan lima ini, sering digunakan dalam menentukan 

perhitungan apa saja dalam tahun Jawa. Inilah agaknya dalam tradisi jawa 

sekarang yang sering disebut dengan istilah Dino Pasaran atau petung Jawa. 

Perhitungan dino pasaran adalah salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat 

Jawa. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik 

pernikahan, mencari hari na’as/apes, mengetahui baik dan tidaknya 

pernikahan berdasar weton, patokan mendirikan rumah, rumus untuk 

memulai usaha, memulai bercocok tanam atau untuk mengetahui karakter 

seseorang berdasarkan hari kelahiran dan pasaran (weton).12 

Dalam tradisi perhitungan orang jawa, atau seringkali disebut 

petungan menjadi jati diri. Petungan begitu erat sekali dan sudah sangat sulit 

sekali dihilangkan dari benak mereka. Maka dari itu, segala hal seperti sikap 

dan prilaku oramg jawa selalu berkaitan erat dengan petungan.  

Banyak masyarakat dari kalangan suku jawa yang berpendidikan 

tinggi maupun minim pendidikanya masih  begitu memegang kukuh akan 

budaya petung weton, salah  satunya di desa baosan lor kecamatann ngrayun 

kabupaten ponorogo yang begitu kental sekali memegang adat ini. Mayarakat  

                                                             
11 Ibid, h. 15 
12 Ibid, h. 16 
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desa baosan lor sangat memegang erat yang namannya petung weton yang 

sering digunakan untuk melangsungkan pernikahan. 

Desa bosan lor merupakan desa yang terletak jauh dari pusat kota 

ponorogo  yakni terletak di kecamatan ngrayun, yang mayoritas dari 

penduduk desa baosan lor bermata penceharian petani dan juga mayoritas 

beragama islam. Masyarakat di desa ini sudah banyak yang akan 

berpendidikan dan petani, dan juga masih banyak orang tua yang begitu kuat 

nya memegang warisan nenek moyang dan leluhurnya. 

Sebagian besar masyarakat desa baosan lor memang memiliki 

keyakinan bahwasanya perkawinan adalah hal yang sakral dan memerlukan 

kehati-hatian dalam persiapan seperti menentukan hari perkawinan. yang  

bertujuan tak lebih menghindari hal-hal yamg tidak diinginkan atau keapesan 

atau halangan yang mengganggu dikemudian hari. Masyarakat setempat 

mempercayai dan  menyakini  perhitungan weton tersebut dan digunakan 

dalam pegangan kehidupan berumah tangga mereka.13        

Banyak masyarakat di desa baosan lor yang tidak berani 

meninggalkan adat ini, masyarakat desa baosan lor memilliki keyakinan 

meninggalkan petung weton ini akan mendapatkan naas atau keapesan 

(musibah). Karena tidak patuh akan peninggalan leluhur sesepuh. 

Melihat uraian diatas di temukan adanya dialektika hukum islam 

dengan budaya jawa yang berimplikasi dalam melangsungkan pernikahan 

yang beda dengan hukum islam yang tidak ada aturan tertentu dengan 

                                                             
13 Hasil Wawancara bapak  parlan  pada tanggal  25 November 2021  
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mengenai petungan weton dalam perkawinan. Dominan budaya yang melekat 

pada masyarakat di desa baosan lor kec. Ngrayun kab. Ponorogo memang 

tidak  bisa lepas oleh adat tersebut, karena memang mayoritas masyarakat 

setempat masih memegang dan sangat patuh dan percaya akan petung weton  

tersebut.Tradisi inilah yang mendasari kenapa peneliti mengangkat tema 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Itunganweton Dalam 

Penentuan Hari  Pernikahan Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  

Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari 

Pernikahan Menggunakan Itungan Weton Di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Cara Masyarakat 

Mensiasati Larangan Hari Pernikahan Karena Itungan Weton Di Desa 

Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui lebih jelas Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi 

Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Itungan Weton Di Desa 

Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo? 



8 
 

 

2.  Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang Cara Masyarakat 

Mensiasati Larangan Hari Pernikahan Karena Itungan Weton Di Desa 

Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema 

yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya. 

b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman 

mengenai hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan 

supaya kedepannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

masyarakat dalam membuat dan menetapkan aturan. 

c) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) 

pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi penulis. 

Menambah wawasan tentang kebudayaan lokal dan juga keyakinan 

masyarakat Jawa dan masyarakat Dusun Baosan Lor terhadap budaya 

itungan weton. 
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b) Bagi pemuda. 

Supaya lebih mampu untuk menghargai pola pikir masyarakat sekitar 

dan tidak menyepelekan dan menolak tanpa alasan budaya warisan 

leluhur. 

c) Bagi masyarakat. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mengurangi pemikiran mistis 

yang ada didalam setiap kebudayaan jawa khususnya mengenai hal 

weton. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang tradisi 

penggunaan itungan weton dalam penentuan hari pernikahan, jikalau 

dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini 

tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih dominan 

persamaanya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah beserta 

kesamaan dan perbedaan terhadap peneliti sebelumnya: 

Annisa Sabilla, 2018dengan Judul “Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Dalam Bingkai Hukum 

Perkawinan”, dalam skripsi tersebut penelti memaparkan tiga rumusan 

masalah, yaitu bagaimana praktik penentuan waktu pernikahan,faktor-faktor 

yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta bagaimana praktik perhitungan 

waktu pernikahan dalam perspektif hukum perkawinan.Jenis penelitian ini 

ialah penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan 

yuridis normatif, dimana penelitian ini sering disebut dengan penelitian 
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doktriner, dimana data yang digunakan adalah sumber data sekunder.  Dari 

ketiga rumusan masalah diatas hasil analisa penulis adalah Rangkaian acara 

pra nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tajuk Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang di atas merupakan sebuah kearifan lokal yang menjadi 

warisan leluhur. Adat yang selama ini terbentuk ternyata dapat sesuai dan 

terserap dalam hukum perkawinan di Indonesia, seperti dalam Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ini 

menunjukkan bahwa adat istiadat yang ada di Desa Tajuk Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang sudah selaras dengan apa yang menjadi hukum 

perkawinan di Indonesia. Selain itu kekayaan makna yang terkandung dalam 

setiap prosesi yang dilaksanakan menunjukkan betapa hukum dan aturan 

yang mereka buat dan warisi memang benar-benar bertujuan untuk mencapai 

apa yang menjadi pesan Tuhan.14 

Perbedaan dari penelitian diatas dengan yang akan peneliti lakukan, 

fokus penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda yakni lebih ke penentuan 

hari pernikahannya. Jenis penelitian diatas dengan peneliti lakukan berbeda, 

penelitian diatas menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan  kualitatif deskriptif. Sedangkan teori yang 

digunakan berbeda penelitian diatas menggunakan hukum perkawinan 

sedangkan peneliti lakukan lebih ke perspektif ‘urf. Lokasi penelitian yang 

bebedaAnnisa Sabilla melakukan penelitian di Desa Tajuk Kecamatan 

                                                             
14Annisa Sabila, Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum 

Pernikahan, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018) 
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Getasan Kabupaten Semarang  sementara dalam penelitian ini dilakukan di 

Desa Baosan Lor Kecamatann Grayun Kabupaten Ponorogo. 

Lutfi Nur Aenni, 2020 dengan judul “Hukum Tradisi Perhitungan 

Weton  (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam Perkawinan di Desa 

Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul 

Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan”, dalam skripsi tersebut penulis 

memaparkan rumusan masalah yakni Bagaimana praktik tradisi perhitungan 

weton (hari kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan dan Apa 

persamaan dan perbedaan  pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum tradisi perhitungan weton (hari 

kelahiran dengan pasarannya) dalam perkawinan di Desa Primpen, 

Kecamatan Bluluk. Kabupaten Lamongan, dari pemaparan rumusan masalah 

tersebut hasil analisis penulis adalah menggunakan ‘urf dapat disimpulkan 

bahwa tradisi perhitungan weton termasuk dalam kategori ‘urf ‘amali, ‘urf 

a’mm sekaligus ‘urf khas dan termasuk dalam ‘urf sahih jika dilakukan tanpa 

memiliki niat yang buruk dan termasuk dalam ‘urf fa’sid jika melakukan 

tradisi tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan akan hitungan weton 

tersebut atau menyekutukan Allah Swt. Sedangkan pandangan antara tokoh 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan sepakat mengatakan 

bahwa sama-sama tidak boleh dilakukan apabila dilakukan dengan niat 

menyekutukan Allah Swt atau penuh keyakinan atas hitungan weton tersebut. 

Perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di 

Lamongan yaitu dari segi hukum, dasar hukumdan metode istinbat yang 
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digunakan. Segi hukum tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat boleh dilakukan 

dengan  syarat tidak memiliki niat menyekutukan Allah Swt dan tidak 

bersuuzan kepada-Nya dan tokoh Muhammadiyah berpendapat sebaliknya. 

Dasar hukum yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama yaitu berupa hadis 

sedang tokoh Muhammadiyah menggunakan dalil al-qur’an. Dan dari metode 

istinbat, tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan metode manhajiy dan tokoh 

Muhammadiyah menggunakan metode Bayani.15 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti akan 

angkat, penelitian diatas lebih berfokus menjelaskan tentang hasil hitungan 

weton yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan ke 

jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan dan boleh tidaknya, sedangkan 

yang akan peneliti lakukan lebih kepenggunaan weton untuk mencari hari 

baik dan buruk untuk menentukan hari pernikahan. Dari jenis penelitian 

berbeda penelitan diatas menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan studi kasus (case 

study), dari segi teori yang digunakan penelitian Lutfi Nur Aenni lebih 

keperspektif  kalangan tokoh  Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di lamongan,  

sedangkan penelitian yang akan peneliti  lakukan lebih ke tinjauan 

‘urf.Lokasi penelitian yang bebeda Lutfi Nur Aenni melakukan penelitian di 

desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, sementara dalam 

                                                             

15Lutfi Nur Aenni, Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarnya) 

Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten LamongaMenurut Tokoh 

Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan, Skripsi, (Surapaya: UIN Sunan Ampel, 

2020) 
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penelitian ini dilakukan di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

Miftah Nur Rohman, 2016 dengan judul “Perhitungan Weton 

Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di 

Desa Bribrik Kec. Jiwan Kab. Madiun). Dalam penelitian digunakan 

metodologi penelitian dengan menggunakan mitode pendekatan kualitatif. 

penulis dalam skripsi tersebut memaparkan rumusan masalah bagaimana 

praktik pernikahan dengan perhitungan weton dan bagaimana perspektif 

maslahah terhadap perhitungan weton pernikahan menurut adat jawa. Dari 

pemaparan skripsi tersebut hasil analisis penulis adalah dalam perspektif 

maslahah perhitungan weton tersebut tidak bertentangan dengan agama, 

selagi prakteknya tidak menjadikan masyarakat jatuh kedalam 

kemusyirikkan. Karena tujuan dari adat tradisi tersebut adalah untuk menjaga 

kemaslahatan dan melindungi tujuan maqashid syar’i, serta sebagai bentuk 

kehati-hatian dalam menjalani kehidupan.16 

Perbedaan dengan peneltian yang peneliti akan angkat, penelitian 

diatas mengangkat perhitungan weton yakni lebih menfokuskan kepada 

dampak yang ditimbulkan dari perhtungan weton pernikahan, berbeda dengan 

yang akan peneliti lakukuakan lebih ke perhitungan weton untuk mencari hari 

baik dalam akad pernikahan. Dari metode dan jenis peneitian yang digunakan 

berbeda, peneliti diatas menggunakan field research dan metode penelitian 

                                                             

16Miftah Nur Rohman, Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam 

Perspektif Maslahah, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2016) 
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kualitatif fenomenologis sedangkan penelitian penulis lakukan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian case study, meskipun 

sama-sama menggunkan hukum islam dalam teorinya, penelitian diatas lebih 

keperspektif maslahahnya, sedangkan penelitian yang akan peneliti  lakukan 

lebih ketinjauan ‘urf. Lokasi penelitian bebeda Miftah Nur Rohman 

melakukan penelitian di desa Bribrik Kecamatan Jiwan KabupatenMadiun, 

sementara dalam penelitian ini dilakukan di desa Baosan Lor Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Ahmad Faruq, 2019 Jurnal dengan judul “Pandangan Islam Terhadap 

Perhitungan Weton Dalam Perkawinan” dalam jurnal ini menggambarkan 

tentang perhitungan weton sebelum perkawinan dapat dikatakan sebagai 

bentuk usaha untuk mengurangi keraguan juga digunakan sebagai 

pertimbangan bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin.17 

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah tinjauan hukum yang digunakan berbeda, dalam jurnal ini 

menggunakan tinjauan hukum islam secara lebih luas, sedangkan untuk 

penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih kecil lingkupnya yaitu tinjauan 

‘urf. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

                                                             
17Ahmad Faruq, Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan, 

Jurnal 1 2019. 
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.18 Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini 

peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian 

dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan 

peneliti. Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang 

diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. 

Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan 

diatas. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (case 

study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu 

“kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, 

peristiwa.19 Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk 

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus 

tersebut. 

Jenis penelitian Studi Kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti 

terkait dengan Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi 

Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Itungan Weton Di Desa Baosan 

Lor Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana Perspektif 

Hukum Islam Tentang Cara Masyarakat Mensiasati Larangan Hari 

Pernikahan Karena Itungan Weton Di Desa Baosan Lor Kecamatan 

Ngrayun  Kabupaten Ponorogo. 

                                                             
18 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2001), 3 
19 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 64 
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang 

yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia 

sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen.20 Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai 

penunjang.  Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi 

secara langsung dengan subyek penelitiannya. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah 

Dusun Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo karena 

lokasi tersebut merupakan daerah yang mempunyai tradisi penggunaan 

itungan weton dalam penentuan hari pernikahan dan Kepercayaan 

mengenai adat tersebut sangat kuat. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah: 

1) Tentang Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan 

Itungan Weton Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  

Kabupaten Ponorogo?  

                                                             
20Ibid.,13. 
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2) Tentang Cara Masyarakat Mensiasati Larangan Hari 

Pernikahan Karena Itungan Weton Di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo? 

b. Sumber Data  

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca atau bertanya tentang data.21 Adapun 

sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber 

asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini 

tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam 

bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau 

dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita 

jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai 

sarana mendapatkan informasi ataupun data.22 Adapun yang 

menjadi data primer yaitu Penelitian di Dusun Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Yaitu Bpk. Parlan 

(Kepala Desa), Sdr. Jaimun (Pegawai Desa), Mbah. Gamar 

(Pujangga), dan pasangan yang menikah menggunakan tradisi 

tersebut serta masyarakat yang mengetahui tentang tradisi 

tersebut. 

                                                             
21 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116. 
22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet 

Ke-VII, 1996), 81. 
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2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau 

telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Seperti data 

penduduk, data pekerjaan penduduk, data yang menikah 

secara adat jawa, data yang melakukan tradisi itungan weton. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada wawancara terstruktur dan 

dokumantasi resmi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses penggalian informasi sedalam-

dalamnya dan sejelas jelasnya melalui pertanyaan yang sudah 

disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan agar sang peneliti 

paham dan mengetahui dengan jelas agar mendapatkan jawaban 

dari orang yang diwawancarai.23 Yaitu Bpk. Parlan (Kepala  Desa), 

Sdr. Jaimun (Pegawai Desa), Mbh gamar (Pujangga), dan pasangan 

yang menikah menggunakan tradisi tersebut serta masyarakat yang 

mengetahui tentang tradisi tersebut. 

 

b. Dokumentasi 

                                                             
23ibid., 194, 



19 
 

 

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.24 Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari 

dokumen ataupun data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara yang berupa catatan buku, transkrip, buku, majalah, 

jurnal, notulen dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini. 

Seperti data jumlah penduduk, data batas wilayah, dan struktur 

organisasi desa. 

6. TeknikAnalisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria  kredibilitas  yang  dapat  ditentukan  dengan  

beberapa  teknik  agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik 

Triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

                                                             
24 Basrowi  & Suwandi,  Memahami  Penelitian  Kualitatif,  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  

2008),158. 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.25 Dalam penelitian ini, 

dalam hal ini digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                             
25 ibid., 178. 
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Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian 

ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang 

dipaparkan secara sistematis yaitu: 

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Berisi serangkaian teori atau landasan teori yang diambil dari 

berbagai literatur. Pada bab ini dideskripsikan mengenai gambaran 

umum perkawinan dalam islam, tradisi weton pada adat jawa dan 

urf’. 

BAB III: Dalam bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

atau observasi yang di olah berdasarkan teknik pengolahan data. 

BAB IV: Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena berisi analisa 

data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni Bagaimana 

Praktek Tradisi Penggunaan Weton Terhadap Penentuan Hari 

Pernikahan Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun  Kabupaten 

Ponorogo serta Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Masyarakat Desa Baosan Lor Terhadap Adat Menentukan Hari 

Pernikahan Dengan Menggunakan Hitungan Weton. 
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BAB V: Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil peneliti. 
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BAB II 

ADAT JAWA, PERNIKAHAN DAN KONSEP ‘URF 

 

A. Tradisi Petung Dalam Adat Jawa 

Memilih pasangan hidup maupun menentukan hari di dalam proses 

pernikahan sangatlah amat penting ketika seseorang akan melangsungkan 

perkawinan. Sehingga di dalam kebudayaan masyarakat jawa ada yang 

dinamakan itungan atau sering di kenal dengan petung weton. Weton bisa 

diartikan sebagai perhitungan hari kelahiran kedua calon mempelai baik laki-

laki maupun perempuan. Namun petung weton ini, bukanlah menjadi penentu 

apakah calon menantu dapat  diterima atau tidak. Apabila petung weton jatuh 

pada suatu kebaikan maka akan menjadi doa dan harapan dari orang tua. 

Apabila petung jatuh pada hitungan yang kurang beruntung atau tidak baik 

diharapkan kedua mempelai lebih waspada dan memanjatkan doa 

keselamatan dan tawakal kepada Allah Swt agar diberikan keselamatan dunia 

maupun akhirat.1 

Kalender jawa mempunyai arti dan fungsi bukan hanya sebagai 

petunjuk hari maupun tanggal sebagaimana umumnya, akan tetapi menjadi 

dasar dan memilki suatu hubungan dengan apa yang disebut dengan petung 

jawa. Sedangkan petung jawa mempunyai arti yaitu perhitungan baik atau 

buruk yang masuk kedalam lambang watak yang dilihat melalui hari, tanggal, 

bulan, tahun, Pranata Mangsa, wuku dan lain-lainnya. keberadaan dalam 

                                                             
1 Gesta Bayuadhy, Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa, (Yogyakarta:Dipta, 

2015),. 46 



 

 

penggunaan petung jawa sendiri merupakan tradisi, adat-istiadat 

yangtelahditurunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. 

Pengaplikasian petung weton didalam menentukan hari pernikahan 

adalah suatu tindakan yang bersifat sosial, yang menjadi tuntutan kebiasaan 

dan tradisi masyarakat jawa, adapun nama-nama hari, bulan, dan tahun yang 

sering digunakan didalam perhitungan weton untuk menentukan hari 

pernikahan yakni sebagai berikut:2 

Tabel 2.1 

Nama Pasaran 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Nama Hari dan Neptu 

                                                             
2 R. Gunasasmita, Kitab Primbon Jawa Serbaguna, (Yogyakarta: Narasi, 2019), 1. 

No Nama Pasaran Nilai 

1 Kliwon 8 

2 Legi 5 

3 Pahing 9 

4 Pon 7 

5 Wage 4 

NO Nama Hari Neptu 

1 Ahad 5 

2 Senen 4 

3 Selasa 3 



 

 

   

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 

Nama Bulan dan Neptu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Rebo 7 

5 Kemis 8 

6 Jumuah 6 

7 Setu 9 

No Nama Bulan Neptu 

1 Sura 7 

2 Sapar 2 

3 Rabiul awal 3 

4 Rabiul akhir 5 

5 Jumadil awal 6 

6 Jumadil akhir 1 

7 Rajab 2 

8 Ruwah 4 

9 Puasa 5 

10 Syawal 7 

11 Zulkaidah 1 

12 Besar 3 



 

 

Tabel 2.4 

Nama Tahun dan Neptu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penentuan Waktu Baik Pernikahan Dalam Adat Jawa 

Penentuan waktu yang dianggap baik pada masyarakat jawa biasanya 

dilakukan dengan mencari hari yang dianggap paling baik. Hari-hari yang 

paling baik itu nantinya digunakan untuk mengadakan poroses pernikahan. 

Adapun caranya yakni mencari, hari, tanggal, serta bulan yang harus di 

hindari, sebagaimana yang telah tertuang kedalam rumus-rumus hari serta  

bulan yang harus dihindari untuk melaksanakan suatu proses pernikahan 

yakni sebagai berikut:3 

 

 

                                                             
3Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, Kitab Betalemur Adammakna, (Yogyakarta: Cv 

Buana Raya), 17. 

No Nama Tahun Neptu 

1 Alip 1 

2 Ehe 5 

3 Jimawal 3 

4 Je 7 

5 Dal 4 

6 Be 2 

7 Wawu 6 

8 Jimakir 3 



 

 

1. Dino olo atau hari yang tidak baik 

Jumadilakir, rejeb, ruwah yakni pada hari jumat, puasa,sawal, 

dulkaidah hari sabtu dan ahad. besar, suro, sapar hari senin dan selasa, 

rabiul awal, rabiul akhir dan jumadil awal hari rabu dan kamis. Padahari-

hari tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan pesta pernikahan dan 

acara yang lainya. 

2. Sangare Tanggal 

Adapun yang dimaksud dengan tanggal sangar atau sangare tanggal 

disini adalah tanggal dimana seorang tidak dianjurkan untuk melaksanakan 

hajat. Khususnya hajat perniakahan, adapun tanggal-tanggal sangar 

tersebut yaitu, (tanggal 18 sura, 10 sapar, 8 rabiul awal, 28 rabiul akhir, 28 

jumadil awal, 18 jumadil akhir, 18 rajab, 26 ruwah, 24 puasa, 2 syawal dan 

28 zulkaidah). 

3. Bangas Padewan  

Adapun yang dimaksud dengan bangas padewan adalah tanggal-tangal 

yang dilarang untuk melakukan hajat, seperti menikah dan acara lainnya. 

jika dilanggar maka akan mendatangkan kesusahan dan bahaya. Adapun 

yang termasuk tanggal dan bulan bangas padewan disini adalah (tanggal 

11 sura, 20 sapar, 1 , 15 rabiul awal, 10, 20 rabiul akhir, 11,  10 jumadil 

awal, 10, 14 jumadil akhir, 13, 27 rajab, 4, 28 ruwah, 7, 9, 20 puasa, 2, 22 

zulkaidah, 6, 20 besar). 4 
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4. Taliwangke 

Adapun yang dimaksud taliwangke adalah hari-hari larangan untuk 

melakukan hajat termasuk pernikahan. Apabila dilanggar maka akan 

mendatangkan kesukaran dan bencana. Adapun taliwangke itu adalah:  

a. Senin Kliwon Bulan Jumadil Awal Dan Zulkaidah 

b.  Hari Selasa Legi Bulan Jumadil Akhir Dan Besar 

c.  Hari Rabu Pahing Bulan Sura  Dan Rajab 

d.  Hari Kamis Pon Bulan Sapar Dan Ruwah 

e. Hari Jumat Wage Bulan Rabiul Awal Dan Puasa 

f.  Hari Sabtu Kliwon Bulan Rabiul Awal Dan Syawal5 

5. Dina Sangaring Sasi/Hari Yang Menakutkan Dalam Bulan 

Ramadan, Syawal, Dzulhijjah: (Jum’at), Dzulka’dah, Muharam, Safar: 

(sabtu, minggu), Maulid, Rabiulawal, Jumadil ahir: (senin, selasa), Jumadil 

ahir, Rajab, Syaban: (rabu, kamis). Pada hari-hari diatas tersebut tidak 

digunakan untuk malaksanakan  pesta pernikahan atau acara hajat lainya. 
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6. Naasing Tanggal 

Bulan Tanggal 

Sura 

Sapar 

Rabiulawal 

Rabiulakir 

Jumadilawal 

Jumadilakir 

Rejeb 

Ruwah 

Puasa 

Sawal 

Dulkaidah 

Besar 

11, 6 

1, 20 

10, 20 

10, 20 

1, 11 

10, 14 

2, 14 

12, 13 

9, 20 

10, 20 

12, 13 

6, 10 

Keterangan, pada tanggal diatas juga tidak boleh digunakan untuk 

melaksanakan pesta pernikahan dan acara lainya.6 

7. Bulan Baik Dan Tidak Baik Melakukan Pernikahan 

a. Muharam: Sering berantem, dapat kesusahan, (jangan dilanggar). 

b. Safar: Kekurangan, banyak hutang (boleh dipakai). 

c. Maulid: Mati salah satunya (jangan dilanggar). 

d. Rabiul akhir: Sering  dijelekkan orang dan mendapat penilaian 

buruk (jangan dilanggar). 

                                                             
6Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, Kitab Betalemur Adammakna,(Yogyakarta: Cv 

Buana Raya), 19. 



 

 

e. Jumadil awal: Sering kehilangan, ketipu (bisa dipakai). 

f. Jumadil ahir: Banyak harta (dianjurkan). 

g. Rajab: Banyak anak dan selamat (dianjurkan). 

h. Syaban: Sejahtera semuanya (dianjurkan). 

i. Ramadan: Celaka besar (jangan dipakai). 

j. Syawal: Kekurangan, banyak hutang (jangan di pakai). 

k. Dzulhijjah: Miskin, sering dapat kesulitan (jangan dipakai). 

l. Dzulkadah: Kaya, mendapat kesejahteraan( sangat dianjurkan). 

Bulan yang terdapat keterangan yang baik-baik yang dianjurkan untuk 

melaksanakan hari pernikahan, sedangkan yang tidak baik hendaknya 

untuk dihindari. Dari sekian banayak  hari, bulan dan tanggal diatas, 

semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat jawa, khusunya 

sebelum melangsungkan sebuah hajat termasuk dalam pernikahan.7 

C. Perkawinan Dalam Islam 

1. Pengertian  

Pernikahan atau disebut juga pekawinan adalah langkah awal bagi 

seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah 

kelompok yang disebut dengan keluarga, dari pernikahan inilah kemudian 

akan tercipta satu unit keluarga yang pada akhirnya nanti, menjadi sebuah 

komunitas masyarakat sosial. 
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Pengertian perkawinan atau pernikahan sebagai barikut, jika 

perkawinan di lihat dari segi etimologis dalam bahasa arab berarti nikah 

atau Zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari 

orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Al-nikah 

mempunyai arti Al-Wathi, Al-Dhommu, Al-Jam’u Atau Ibarat An Al-Wathi 

Wa Al-Aqd yang memiliki arti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, 

jima’dan akad.8 Sedangkan di dalam bahasa indonesia, perkawinan 

bearasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa meiliki arti membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh.9 

Perkawinan didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan, 

bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 

Pengertian yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini 

mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana Fitrah 

seorang manusia yang hidup bermasyarakat.10 Sedangkan perkawinan di 

dalam Komplikasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

                                                             
8Mardani, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), 4. 
9Https://Kbbi.Web.Id/Kawin. Html (Diakses Pada 14 November 2021 jam: 14. 23). 
10Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam,(Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10. 

https://kbbi.web.id/Kawin.%20Html


 

 

sangat kuat atau mitssaqan ghalizan untuk metaati perintah Allah dan 

melaksanakanya merupakan ibadah.11 

Adapun menurut Hukum Islam terdapat definisi tentang perkawinan 

atau pernikahan diantaranya adalah:12 

َواُج َشْرًعا ُهَوَعْقدٌ َوَضعَهُ الشَّاِرعُ ِليُِقْيدَ ِمْلَك اِْستِْمتَاعِ  الزَّ

ُجِل بِ  اْلَمْرأَةِ الرَّ  

ُجلِ   .َوِحلَّ اِْستِْمتَاعِ اْلَمْرأةِ بِالرَّ

Artinya:”Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetakan 

syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan 

perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan 

laki-laki”.  

Sedangkan Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefisikan. 13 

ُن إِبَاَحةً وَ   .ْطٍئ بِلَْفِظ اِْنَكاحِ أَْو نَْحِوهِ النَِِّكُح َشْرًعا ُهَو َعْقدٌ يَتًَضمَّ  

Artinya:”Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung 

ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau 

dengan kata-kata yang semakna denganya”. 

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari 

satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan 

                                                             
11Kementrian Agama Ri Direktorat Jendral Bimbingan  Masyarakat Islam Direktorat Bina 

Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018 (Diakses 15 November 2021 jam:16.00). 
12 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5. 
13ibid 



 

 

seorang perempuan yang semula dilarang menjadi di bolehkan, padahal 

setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun 

pengaruhnya. Muhammad Abu Israh memeberikan definisi yang lebih 

luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat, yaitu: 

ُجِل  نُُهماَ َويَُحدُّ َماِلَكْيِهَما َعْقدٌ يُِقْيدُ َحلَّ اْلعُْشَرةِ بَْيَن الرَّ َواْلَمْرأةِ َوتَعَاوَّ

 .ِمْن ُحقُْوِق َوَما َعلَْيِه ِمْن َواِجبَاتٍ 

Artinya:”Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 

mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan 

mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya 

serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”. 

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, 

melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-

menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di 

dalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah 

Swt.  

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam, merujuk 

pada ai-quran, ai-hadist, ijma’ ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan 

bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan 



 

 

Rasullulah. Sebagaimana di dalam firman Allah Swt, yaitu surat An-

Nisaa’ ayat 1 dan surat Ar-Ruum ayat 21 .14 

أَيَُّها ٱلنَّاُس ٱتَّ  ِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها يََٰ ن نَّْفٍس َوَٰ قُوا َربَُّكُم ٱلَِّذى َخلَقَُكم مِِّ

َ ٱلَِّذى تََساَءلُوَن بِهِ  ۚ  َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًًل َكثِيًرا َونَِساًء   ۦَوٱتَّقُوا ٱَّللَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا ۚ  َوٱْْلَْرَحاَم  إِنَّ ٱَّللَّ  

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

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”  

 

Di sebutkan juga di dalam ayat lain yakni surat Ar-Ruum ayat 21 yang 

berbunyi:  

َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم 

ِلَك ََليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ  ۚ  َمَودَّةً َوَرْحَمةً  إِنَّ فِي ذََٰ  

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

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 

Sedangkan di dalam sebuah hadist Nabi mengenai perkawinan yang 

berbunyi: 

                                                             
14Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: Universitas Muhammadiyah  Malang, 

2020), 4.  



 

 

ْج، فَإِنَّهُ أََغضُّ ِلْلبََصِر  يَا َمْعَشَر الشَّبَاِب َمِن اْستََطاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ

ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاءٌ َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فَعَلَْيِه بِ  الصَّ . 

Artinya:“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian 

berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih 

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

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

karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, 

Tirmidzi, dan lainnya)”. 

Sebagaimana yang telah terurai di atas ayat al-quran dan hadist 

dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama 

(mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya 

hukumnya adalah sunnah. Ulama malikiyah muta’akhirin memiliki 

pendapat bahwa perkawnan, hukumnya bisa bermacam-macam, hukumnya 

sebagian bisa wajib, sebagian bisa lagi jadi sunnah dan mubah.  Adapun 

ulama syafi’iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan 

ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh. 15 

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah 

hal yang disyari’atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar 

perkawinan yakni sunnah. Namun, dasar hukumnya bisa berubah 

berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Sedangkan hukum perkawinan 

berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al-ahkam 

al-khamsa yakni sebagai berikut:16 

                                                             
15 Ibid,.6. 
16 Ibid 



 

 

a. Wajib, pekawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang 

telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memeiliki rasa 

takut jika terjrumus kedalam perbuatan zina. 

b. Sunnah (dianjurkan), perkawinan menjadi sunnah apabila 

seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun 

immateril tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat 

mengendalikan nafsunya dengan kata lain, ia tidak khawatir 

terjerumus dalam perbuatan zina, namun menurut imam syafi’i, 

jumhur ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka 

baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan 

perkawinan, karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah 

agama sesuai sabda Nabi Muhammad Saw yakni:17 

ْينِ  َل نَْصَف الدِِّ َج العَْبدُ فَقَْد َكمَّ قِي، فَْليَتَِّق هللاَ فِي النِِّْصِف البَا إِذَا تََزوَّ  

Artinya:“Jika seseorang menikah, maka ia telah 

menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah 

pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)”. 

c. Mubah ( boleh), mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat 

netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah 

bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun 

dilarang. Oleh sebab itu, perkara mubah memungkinkan seorang 

memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam 

bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan, kaidah uhsul fiqh 

                                                             
17Ibid,.9. 



 

 

mendefinisikan mubah yakni hukum asal sesuatu itu mubah hingga 

ada dalil yang mengharamkan. sedangkan jika dikaitkan dengan 

perkawinan, seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia 

tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat 

zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak menyianyiakan 

istrinya. 

d. Haram, haram merupakan suatau bentuk laranagan yang bersifat 

mutlak. jika orang yang beragama islam menaati aturan hukum 

islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika 

melanggarnya maka ia bedosa.perkara haram ini adalah kebalikan 

halal, jaiz dan mubah. menyatakan sesuatu haram haknya, namun 

yang jelas terdapat pada al-quran dan hadist. Karenanya seorang 

mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan 

suatu yang haram terhadap yang bersifat kontenporer.   

Sedangkan dasar hukum perkawanin lainya terdapat dalam 

KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 

menjelaskan mengenai pengertian dan azas-azas perkawinan. sedangkan 

untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung  dari keputusan 

ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini tetap mengutaman 

kemaslahatanya. 18 

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan 

a. Rukun perkawinan 
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Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkain pekerjaan (ibadah) itu.19 Seperti adanya calon mempelai laki-

laki dan perempuan dalam melangsungkan pernikahan dan lain 

sebagainya. Semua itu merupakan rukun yang harus ada dalam suatu 

pekerjaan (ibadah). Oleh karena itu apabila sesuatu rukun itu tidak ada, 

maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu, menurut jumhur ulama bahwa 

rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, 

baik yang merupakan bagaimana maupun diluar itu. Sedangkan 

beberapa ulama berpendapat mengenai rukun perkawinan antara lain:20 

1). Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni 

ijab kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai 

perempuan dan wali. 

2). Menurut Al-Zubali bahwa dari sekian rukun nikah yang ada hanya 

ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fiqih, yakni ijab 

dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat 

perkawinan. 

3). Menurut Al-Gimati Al-Malik bahwa rukun perkawinan adalah 

shighat 

4). Menurut An-Nawawi adalah rukun perkawinan perkawnan ada 

empat yakni ijab dan kabul, calon mempelai laki-laki dan 

perempuan, saksi dan dua orang saksi. 
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Pratama, 2021), 33. 
20Ibid 



 

 

5). Menurut Al-Shirazi adalah rukun perkawinan tidak disebutkan 

secara tegas hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi 

untuk sahnya perkawinan yaitu harus ada wali, saksi, dua mempelai 

laki-laki dan perempuan serta ada akad. 

b.   Syarat Perkawinan 

Mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat 

pada kalangan ulama diantaranya:21 

1). Menurut kalangan Ulama Hanafiyah adalah dalam pernikahan 

di kenal beberapa macam syarat yaitu: 

a). Syarat Al-In’iqad yaitu syarat yang menentukan 

terlaksanakanya suatu akad perkawinan. Hal ini karena 

kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, sehingga 

syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila 

syarat-syarat itu belum terpenuhi akad pernikahan di 

anggap tidak sah atau batal. 

b). Syarat As-Sihhah adalah suatu yang keberadaanya 

menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi 

untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat-

syarat itu belum terpenuhi akad pernikahan di anggap 

tidak sah atau batal. 

c). Syarat An-Nufuz adalah syarat yang menentukan 

kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat 

                                                             
21Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung:Arjasa 

Pratama, 2021), 35. 

 



 

 

hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan 

tergantung pada adanya syarat-syaratitu , sehingga apabila 

syarat itu belum terpenuhi maka dapat menyebabkan 

fasdanya perkawinan. 

d). Syarat Al-Luzum adalah syarat yang mentukan kepastian 

suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya 

suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga 

dengan terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan 

yang sudah berlangsung dibatalkan. 

2). Menurut Al-Zuhaili bahwa syarat  perkawinan ada sepuluh hal, 

yakni halal menikah antara para calon tidak saling 

menghalangi untuk menikah, adanya ijab dan kabul (shighat), 

adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri,adanya 

kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon 

suami istri tidak sedang melakukan haji maupun umroh, 

adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri 

(mahar), akad perkawinan tidak di sembunyikan atau akad 

nikahnya jelas, tidak memilki penyakit yang membahayakan 

diantara keduanya dan ada walinya.22 

3). Menurut Fuqaha’ adalah syarat sahnya perkawinan antara lain 

harus terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya 
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semua syarat nikah dan tidak melanggar larangan perkawinan 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara’. 

Sedangkan didalam Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 

Tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat pernikahan harus 

meliputi, perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum dan 

agama kepercayaan, tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calim mempelai, perkawinan di 

izinkan jika calon laki-laki sudah berumur 19 tahun dan calon 

perempuan berumur 16 tahun, serta perkawinan dilarang antara du 

orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, 

semenda, hubungan saudara dengan istri dalam hal seorang suami 

beristri lebih dari seorang.  

4. Tujuan Pernikahan 

Didalam Pasal 3 Komplikasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan 

dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, wawadah dan warohmah. Sedangkan tujuan pengertian 

pernikahan sendiri menurut Undang-Undang, perkawinan adalah untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya tujuan dari pernikahan jika 

dilihat dari isi undang-undang perkawinan serta komplikasi hukum islam 

memiliki kesamaan didalam tujuan perkawinan. Tujuan pernikahan untuk 

mambentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan rahma, suatu 



 

 

rumah tangga yang didalamnya terjalin kerharmonisan diantara suami istri 

yang saling mengasihi dan saling menyayangi sehingga masing-masing 

pihak merasa damai dalam menempuh sebuah kehidupan berumah tangga, 

dan dapat terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.23 

Selaian itu, tujuan dari disyariatkannya sebuah perkawinan, untuk 

mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. 

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri 

yang baikdari segi agamanya sehingga dapat melahirkan keturunan yang 

dapat diharapkan untuk agama dan negara.24 

D. Penentuan Hari Baik Pernikahan Dalam Islam 

Menjadi hal menarik jika berbicara tentang hari dalam Islam yang 

dikaitkan dengan hari pernikahan. Pada dasarnya jika diliat dari sudut 

pandang dalam Islam mengenai hari yang di anggap baik, karena di dalam 

islam sendiri semua memaknai semua hari adalah baik, karena Allah Swt 

menciptakan hari semua sama. Baik buruknya hari-hari dalam seminggu itu 

tergantung pada perbuatan dan tingkah laku  yang dilakukan oleh manusia 

sebagai hambanya, ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan 

baik pada hari apapun itu dalam seminggu maka hari itu baik, namun jika 

sebaliknya jika setiap harinya digunakan untuk melakukan seseuatu yang 

merugikan orang lain dan tidak memiliki kemaslahatan maka hari itu 

dianggap buruk.   

                                                             
23 Jamaluddin, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sumatra: Unimal Press, 2016), 46 
24Ibid 



 

 

Sedangkan jika hari  dikaitkan dengan hari di dalam pernikahan maka, 

apapun harinya boleh digunakan untuk melakukan akad nikah. Walaupun 

demikian Allah Swt memberikan isyarat bahwa ada satu hari yang paling 

utama yaitu hari Jum’at yang sering disebut syaidul ayyam (pemimpinya 

hari).25 Hari Jum’at disebut dengan istilah lain hari berkumpul karena hari 

Jum‟at merupakan hari yang agung di dalamnya terdapat ibadah yakni salat 

Jum’at yang mana ibadah itu telah disebutkan di dalam Al-quran surat al-

jumu’ah ayat 9 sebagaimana didalam firman Allah Swt sebagai berikut: 

َمنُوْ ۚ  يَٰ  ى ۚ  اَيَُّها الَِّذْيَن اَٰ وةِ ِمْن يَّْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا اِلَٰ لَٰ ا اِذَا نُْوِدَي ِللصَّ

ِ َوذَُروا اْلبَْيعَ  ِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم اِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمْونَ  ۚ  ِذْكِر ّٰللاه ذَٰ  

Artinya:  " Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru 

untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu 

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui".26 

Sedangkan jika kaitkan mengenai pernikahan dalam Islam maka tidak 

ada keterangan khusus yang menybutkan bahwa hari senin, selasa atau hari 

lain merupakan hari untuk melaksanakan pernikahan. Ini berarti semua hari 

boleh digunakan untuk melangsungkan pesta pernikahan maupun 

melangsungkan prosesi akad pernikahan, oleh karena itu biasanya berkaitan 

dengan hari pernikahan maka sering kali dilakukan berdasarkan adat atau 

                                                             
25 Anwar Hakim, Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten 

Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam, Tesis (Bengkulu: Iain Bengkulu, 2019), 42 
26 M. Quraish Shihab, Al-Quran Dan MaknanyaSurat Al-Jumu’ah Ayat 9 



 

 

kebiasaan masyarakat. Pada prinsipnya asal tidak memberatkan dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan 

maka upaya apapun  untuk menentukan hari pernikahan dibolehkan dalam 

Islam, hal ini merujuk pada suatu kaidah fiqhliyah yaitu: 

 اَْلعَادَةُ ُمَحَكَمةٌ  

“Adat atau kebiasaan bisa menjadi dalil penetapan hukum”27. 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa muamalah seseorang meskipun 

di dalamnya terdapat nilai ibadah, sehingga didalam menetapkan hari 

pernikahan pun tidak disebutkan secara khusus dalam Islam maka berlakulah 

kaidah fiqhliyah tersebut: 

  لَّ  دَِلْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمَهاْلَْصُل فِي الُمعَاَملَِة اإِلبَاَحةُ اًلَّ أَْن يَدُ 

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaaffan, tidak ada yang 

diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Swt”. 

Ada beberapa ulama yang mengkhususkan mengenai hari tertentu 

boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu, namun tidak berarti menjadi dasar 

yang mutlak bahwa itu merupakan hari yang pasti maupun bisa dilakukan 

atau dihindari, akan tetapi bisa menjadi pertimbangan dalam menetapkan 

hari-hari yang baik yang dapat memberikan kenyamanan bagi seseorang yang 

ingin melaksanakan pernikahan serta menjadi upaya atau ihtiar mendapatkan 

kebaikan (kemaslahatan) dan menolak keburukan (kemudharatan). 
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Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Quratul Uyun Syarah Nazham karya 

Ibnu Yamun. Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dihindari 

ketika memasuki pernikahan yaitu: tinggalkan hari Rabu, dan jangan 

digunakan jika hari Rabu itu jatuh pada akhir bulan, demikian pula tanggal 

tiga, lima, dan tiga belas, dua belas, dua satu, dua empat, serta enam belas. 

Dijelaskan hendaklah untuk menghindari hari tertentu ketika akan memasuki 

pernikahan yaitu hari Rabu terahir dari setiap bulan, karena ada hadist hari 

Rabu terahir setiap bulan selamanya adalah hari naas.28 

Termasuk hari yang juga harus dihindari adalah hari Sabtu karena 

telah ditanyakan kepada Nabi saw tentang hari tersebut, beliau menjawab 

“hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat, karena pada hari Sabtu 

itulah orang Quraisy berkumpul dibalai pertemuan guna mencari cara untuk 

membunuh Nabi saw. “begitu pula hari selasa adalah hari berdarah, karena 

pada hari itu Sayyidah Aisyah r.a mengeluarkan darah haid, hari terbunuhnya 

Ibnu Adam oleh saudaranya Jirjis, Zakaria dan Yahya as, juru sihir Raja 

Fir‟aun, Asiyah Binti Nazahin (istri Fir’aun) serta disembelihnya sapi bani 

Israil.29 Dikarenakan alasan itulah Nabi Saw dengan tegas mencegah 

melakukan canduk pada hari Sabtu, Nabi bersabda “pada hari Sabtu terdapat 

saat tidak dialirkan darah dan pada hari Sabtu neraka Jahannam diciptakan, 

Allah memberikan kuasa pada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak 
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(Jakarta:Bintang Terang, 2012),. 10 
29 Ibid,.11 



 

 

cucu Adam serta Nabi Ayyub menerima cobaan dari Allah Swt, serta Nabi 

Musa dan Nabi Harun a.s wafat. 

Sedangkan Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari 

Imam Malik, bahwa tidak ada halangan melakukan pijat dengan minyak  dan 

melakukan cantuk pada hari itu, begitu pula bepergian dan melakukan akad 

nikah, karena semua hari itu milik Allah Swt.  Sedangkan dari uraian diatas 

tidak melihat dilarangnya melakukan aktifitas pada hari itu merupakan 

persoalan yang besar. Ibnu Yunus bahkan mengingkari adanya hadis yang 

menerangkan tentang hal itu, ketika beliau ditanya hal itu maka beliau 

menjawab, kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan 

memusuhi kamu. Artinya jangan meyakini bahwa hari-hari itu akan 

memberikan bahaya bagikamu, kalaupun benar-benar terjadi, hal itu karena 

kebetulan bertepatan dengan kehendak Allah Swt30 

Sedangkan menurut Syeikh Khalil dalam kitab Jami’nya dengan nada 

keras memperingatkan, jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk 

melakukan suatu amalan, karena semua hari adalah milik Allah Swt. tidak 

memberi bahaya dan manfaat. Imam Nawawi mengatakan menjauhi hari 

Rabu karena keyakinan akan kejelekan berdasarkan kepercayaan pada ahli 

perbintangan merupakan perkara yang haram, sebab semua hari adalah milik 

                                                             
30 Ibid,.12. 



 

 

Allah Swt, tidak dapat memberi manfaat melainkan hari-hari itu sendiri, 

begitu juga menjauhinya tidak memberikan bahaya dan tidak perlu ditakuti.31 

Perbedaan pandangan kalanagan ulama di dalam menilai keterangan 

di atas merupakan isyarat bahwa pada dasarnya tidak ada keterangan yang 

secara khusus menerangkan tentang hari tertentu dalam Islam untuk 

melaksanakan pernikahan, akan tetapi bahwa ada khabar tentang hari-hari 

yang harus dihindari sebagai upaya untuk mencari kemaslahatan memang 

benar adanya. 

E. Urf (Adat Kebiasaan) 

1. Pengertian ‘Urf 

‘Urf  ialah suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

Sebagian ulama usul fiqh, ‘urf di sebut adat, atau kebiasaan. Sekalipun 

dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat 

kebiasaan). Dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 

‘urf dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian 

‘urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat 

disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bisa dikerjakan oleh 

kalangan masyarakat. Adat merupakan hukuman tidak tertulis, sehingga 

ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.32 
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Sedangkan kata ‘urf  العرف  berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف-يعر) 

sering diartikan dengan, Al-Ma’ruf yang berarti “sesuatu yang dikenal”, 

arti ‘urf secara harfiyah adalah sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau 

ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakan atau meninggalkannya.33 Dikalangan masyarakat ‘urf ini 

sering sebagai adat. 

Dari berbagai definisi tersebut ‘urf terdiri dari beberapa unsur: 

b. Berupa kebiasaan 

c. Dikenal dan berlaku dikalangan masyarakat 

d. Berupa tindakan atau ungkapan 

e. Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi karena 

ia sekedar kebiasaan (adat).34 

Walaupun ada yang membedakan ‘urf dengan adat yang sama-sama 

bisa diartikan kebiasaan tapi para ulama secara umum tidak 

membedakannya. Namun tetap penting dicatat bahwa ‘urf pada dasarnya 

lebih spesifik dari adat. Karena ‘urf merupakan kebiasaan yang berlaku 

umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan 

pengalaman. Sedangkan adat adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku 

umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta 

juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya 

                                                             
33Amir Syaifuddin, Usul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 363. 
34Ach Mimun “Memperkuat ‘Urf Dalam Pengembangan”Al-Hikam Hukum Islam, Vol12,1 

Juni 2017, 24. 



 

 

matahari. Maka dalam beberapa kasus, adat juga bisa menjadi dasar 

hukum.35 

2. Macam-Macam ‘Urf 

Jika dilihat dari segi ilmu usul fiqh ‘urf terdiri dari  dua macam, yaitu 

‘urf sahih dan ‘urf fasid (rusak). ‘urf sahih adalah sesuatu yang telah 

saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syar’a, 

tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. 

Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak 

borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang 

diakhirkan. Begitu juga bahwa bahwa istri tidak boleh menyerahkan 

dirinya kepada suaminya sebelu ia menerima sebagian dari maharnya. Juga 

tentang sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon 

istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai kaidah dan 

bukan merupakan sebagian dari mahar.36 

Adapun ‘urf  fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, 

tetapi bertentangan dengan syar’a, atau menghalalkan yang haram dan 

membatalkan yang wajib37.  Sedangkan Hukum  yang didasarkan pada 

adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah 

baru bisa berubah sebab perubahan asal. Dalam memahami dan 

mengistinbatkan hukum, menetapkan  beberapa persyaratan untuk 

menerima 'urf tersebut, penggolongan dan macam-macam adat atau 'urf itu 

                                                             
35 Ibid,. 27. 
36 Misbahuddin, Usul Fiqh 1, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 141. 
37Ibid 



 

 

dapat dilihat dari beberapa segi di antaranya dari segi materi, segi ruang 

lingkup  penggunaan serta dari segi penilaianya, yakni: 

a. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, 'urfdi bagi dua yaitu: 

1) . 'Urf qawli (عرف  قوىل) yaitu kebiasaan yang berlaku 

dalampenggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam 

kebiasaan('urf)  sehari-hari  yang  arab,  kata  walad  itu  digunakan 

hanyauntuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga 

dalam memahami kata walad kadang menggunakan 'urf qawli38 

2) . 'Urf fi'li (فعل عرف) yaitu kebisaan yang berlaku dalam perbuatan. 

Contoh seperti kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah 

dan kurang bernilai), transaksi antara penjual dan pembeli cukup 

hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa 

ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. 

Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa 

yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian 

dilakukan secara terus menerus dan di pelihara pelaksanaanya tanpa 

adanya aturan tertulis yang mengikatnya. 

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaanya, 'urf jenis ini terbagi 

menjadi dua yakni: 

1) .  Al-'urfal-‘a>m (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf 

yang telah dikenal dan di praktekkan masyarakat dari berbagai lapisan 
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seluruh negeri pada suatumasa,'urf jenis ini juga dapat pula di 

artikan:39 

َرفَهُ النَّاُس فِى َوْقِت ِمَن اًْلَْوقَاِت َعلَى اْختََِلِف  َوُهَو َما تَعَا

 اَْعَماَرُهْم َوفِئَا تَُهْم َواَْعَملَُهمْ 

“Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu 

tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan mereka”. 

Dalam aplikasianya sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya 

dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan menggunakan kepala sebagai 

tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya akan 

menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. 

Atuaran seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di negara 

manapun, tidak memiliki batasan waktu, berlaku kepada semua orang 

tanpa memandang umur, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang 

yang mengerjakannya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua 

orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang 

berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang 

berlaku. 

2) .  Al-'urf  al-khas (kebiasaan yang bersifat  khusus)  adalah kebisaan 

yang hanya di kenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat 
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tertentu saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang 

hanya dikenal sebagian kelompok dan sukubangsa tertentu.40 

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi dua yakni: 

1). 'Urf  sahih (عرف الصحيح)yaitu adat atau kebiasaan yang berulang-

ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak tidak bertentangan 

dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Contoh mengadakan 

acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.41 

ًما َوُهَو  َما تَعَا َرفَهُ النَّاُس َوًَل يَُخا ِلُف دَِلْيًَل َشْرِعيًّا َوًَل يُِحلُّ ُمَحرَّ

 َوًَل يُْبِطُل َواِجبًا

“Sesuatu yang telah saling di ketahui manusia, tidak bertentangan 

dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga 

membatalkan perkara yang wajib”. 

'Urf  jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang 

berlaku  untuk  umum  ('urf 'amm)  atau  bahkan  'urf  yang  berlaku 

untuk  satu  daerah  saja  ('urf  khas), yang  berupa  ucapan  ('urf 

qawli) ataupun  perbuatan ('urf fi'li).' Urf jenis ini lebihmengutamakan 

pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga 

tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah 

ada. 

                                                             
40ibid 
41 Syarifuddin, Ushul Fiqh, 368. 



 

 

2).‘Urf fasid (عرف فاسد) atau ‘urf yang rusak yakni adat atau kebiasaan 

yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksananya namun 

bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan 

santun.42Abdul  Wahab  Khallaf  mendefinisikan  'urf  fasid  sebagai 

berikut: 

ُم اْو َما تَعَا َرفَهُ النَّاُس َولَِكنَّهُ يَُخا ِلُف دَِلْيًَل َشرْ  ِعيًّا اَْو يُِحُل الُمَحرَّ

 يُْبِطُل الَواِجَب 

Artinya:”Suatu adat atau kebiasaan yang terjadi dalam 

masyarakat, tetapi dalam pelaksanaanya menyalahi atau 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara', menghalalkan 

perkara haram atau membatalkan perkara wajib”. 

Contohnya seperti adat masyarakat jawa dalam meyakini akan 

terjadinya malapetaka yang menimpa orang yang menikah dengan 

arah ngalor ngulon. Tradisi ini berlaku di daerah Jawa Tengah 

khususnya Solo dan sekitanya. Sebagaimana diketahui Syirik adalah 

perbuatan, anggapan atau itikad menyekutukan Allah Swt. Dengan 

yang lain, seakan-akan ada yang Maha kuasa di samping Allah Swt. 

3. Dasar Hukum ‘Urf 

Para ulama sepakat bahwa ‘urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah 

selama  tidak bertentangan dengan syara’. Ulama malikiyah terkenal 

dengan pernyataan mereka bahwa ‘amal ahli madinah dapat dijadikan 

                                                             
42 ibid 



 

 

hujjah. Ulama hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat 

dijadikan hujjah. Imam al-shafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul 

jadid-nya, sebab ada suatu kejadian karena perbedaan ‘urf dan adat, tetapi 

beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih di 

makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di mesir (qaul jadid). 

Hal ini menunjukan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. 

Dalam hal ini ‘urf fasid mereka tidak menjadikan sebagai dasar 

hujjah.43Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘urf.44 Diantara kaidah-

kaidah Fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf, ialah: 

a.  ٌاَْلعَادَةُ ُمَحَكَمة 

“Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”. 

b. اْستْعَماُل النَاس ُحَجةٌ يَجُب اْلعََمَل بَها 

“Artinya:Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal 

dengannya”. 

c. ًَليُْنَكُر تَغَيَُراْ ْلَْحكاَم بتَغَيُر اْْلْزَمان 

“Artinya:Tdak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) 

deingan perubahan masa/waktu”. 

 

                                                             
43  Ahmad Yasin, Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam, (Surabaya, 2013), 

119. 
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4. Syarat-Syarat ‘Urf 

‘Urf  dapat dijadikan suber penemuan Hukum Islam harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang 

dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai metode penemuan 

Hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus 

merupakan ‘urf  yang mengandung kemaslahatan dan ‘urf yang di pandang 

baik, maka dari itu para ahli Metodologi Huku Islam (ahli usul) 

mensyaratkan beberapa syarat yaitu: 45 

a. ‘Urf  itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang besifat 

perbuatan atau ucapan) berlaku secara uum, artinya ‘urf itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat. 

b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum 

itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 

c. ‘Urf  itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 

suatu transaksi. artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak 

                                                             
45Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan SumberPenemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No. 1, 

Januari 2015, 32. 



 

 

telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘urf itu 

tidak berlaku lagi. 

d. ‘Urf  itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath’i dalam syara’. 

sehingga ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak 

ada nash qath’i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang 

telah menjadi kebiasaan dalam mayarakat. Contohnya, kebiasaan 

masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang di sertai 

mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana. ‘Urf yang demikian 

itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-quran surat al-

maidah ayat 90:46 

َمنُوْ ۚ  يَٰ   َواْلَمْيِسُر َواًْلَْنَصاُب َواًْلَْزًَلُم ا اِنََّما اْلَخْمرُ ۚ  اَيَُّها الَِّذْيَن اَٰ

ِن فَاْجتَنِبُْوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحْونَ  ْن َعَمِل الشَّْيطَٰ  ِرْجٌس ِمِّ

Artinya:”wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman 

keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 

anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. 

Apabila dengan mengamalkan ‘urf tidak berakibat batalnya nash, 

bahkan dibenarkan oleh nash syar’i atau dapat dikompromikan antara 

keduanya, maka ‘urf tersebut dapat dipergunakan. Dengan persyaratan 

tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-‘urf sebagai 

sumber  Hukum  Islam, tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa 

                                                             
46Ibid,.34. 



 

 

alasan, tetapi persoalan Teologis, dan Sosio-Historis-Antropologis, 

menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan 

antara al-‘urf dengan nas al-quran sulit untuk menentukan siapa ulama 

yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-‘urf sebagai 

sumber hukum. 
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BAB III 

TRADISI PENENTUAN HARI PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT 

DESA BAOSAN LOR  KECAMATAN NGRAYUN 

 

A. Pemaparan Data Umum 

1. Sejarah Desa 

Menurut sumber cerita sesepuh desa, bahwa terjadinya desa baosan 

lor adalah sebagai berikut: 

Pada zaman belanda desa Baosan Lor merupakan bagian dari desa 

Baosan. Karena wilayah desa Baosan sangat luas maka perlu pemecahan 

desa. Maka desa Baosan dibagi menjadi 2 bagian yaitu, untuk baosan 

sebelah setelah selatan menjadi Baosan Kidul dan sebelah utara menjadi 

desa Baosan Lor.1 

Demikian kurang lebihnya cerita para sesepuh tentang terjadinya 

Desa Bosan Lor. Adapun desa Baosan Lor terdiri dari 3 dukuhan yaitu: 

a. Dukuh Krajan 

b. Dukuh Ngembel 

c. Dukuh Galih 

Adapun para pejabat, Lurah/Kepala Desa semenjak berdirinya desa 

Baosan Lor adalah sebagai berikut: 
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No Nama Masa Jabatan Keterangan 

1. Rono Puro -1908  

2. Suryo Mejo 1908-1948  

3. Suro Darmo 1948-1986  

4. Sukarno 1986-1992  

5. Suyoto 1992-1997  

6. Parlan 1997-2013  

7. Jarot Trihandono,SH 2013-2018  

8. Parlan 2019-2025 Priode Sekarang 

 

2. Letak Geografis 

Secara geografis Desa Baosan Lor terletak pada posisi -

805’21.036”S Lintang Selatan dan 111024’53.856”E Bujur Timur. 

Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 

836 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten 

ponorogo tahun 2019, selama tahun 2018 curah hujan di desa Baosan 



 

 

Lor rata-rata mencapai 1.393 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada 

bulan januari hingga mencapai 462 mm.2 

Secara administratif, Desa Baosan Lor terletak di wilayah 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Slahung Kec. Slahung, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Mrayan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baosan Kidul 

sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngrayun. 

Jarak tempuh Desa Baosan Lor ke ibu kota Kecamatan (Kec. Ngrayun) 

adalah 5,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit 

dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota 

kabupaten adalah 60 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 1 jam.  

3. Gambaran Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, 

jumlah penduduk Desa 7.326 jiwa adalah terdiri dari 2.383 KK, dengan 

jumlah total penduduk 7.326 jiwa, dengan rincian 3.662 laki-laki dan 

3.704 perempuan.3 
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Tabel 2.5 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 

1. 0-4 319 288 647 5,5% 

2. 5-9 218 241 459 6,3% 

3. 10-14 232 232 464 6,3% 

4. 15-19 275 165 440 6,0% 

5. 20-24 263 273 536 7,3% 

6. 25-29 258 263 521 7,1% 

7. 30-34 266 276 542 7,4% 

8. 35-39 249 304 553 7,5% 

9. 40-44 253 251 504 6,9% 

10. 45-49 292 295 587 8,0% 

11. 50-54 261 246 507 6,9% 

12. 55-59 253 257 510 7,0% 

13. >60 811 791 1.602 17,7% 

Jumlah total 3.991 3.882 7.873 100% 



 

 

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 

20-49 tahun Desa 2019 sekitar 3.209 atau hampir 44,4 %. Hal ini 

merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan 

SDM.Tingkat kemiskinan di Desa Baosan Lor termasuk cukup tinggi. 

Dari jumlah 2.383 KK diatas, jumlah 996 KK tercatat sebagai Pra 

Sejahtera; 513 KK tercatat keluarga Sejahtera I; 352 KK tercatat keluarga 

Sejahtera II; 261 KK, tercatat keluarga Sejahtera III; 191 KK sebagai 

sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra sejahtera dan KK golongan I di 

golongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 65,2 % KK Desa 

Baosan Lor adalah keluarga miskin. 

4. Gambaran Kelembagaan 

Struktur pemerintahan Desa Baosan Lor dalam penyusunan 

organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan 

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang 

pengangkatan dan pemberentian perangkat desa dan Peraturan Bupati 

Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata 

pemerintahan desa. 

5. Gambaran Infastruktur 

Pembangunan desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana 

dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana dibidang 

Transportasi, Pendidikan dan Kesehatan menjadi hal yang sangat penting 

demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui 



 

 

agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai 

dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.4 

Tabel 2.6 

Sarana Dan Prasarana Transportasi 

Data: Panjang jalan Tahun 2019 

No Uraian Panjang (Km) Keterangan 

A. Jenis Permukaan   

1 Jalan Aspal 10 Km Jalan PU 

2 Jalan Rabat 45 Km Jalan Desa 

3 Jalan Makadam 20 Km Jalan Desa 

4 Jalan Tanah 15 Km Jalan Desa 

B. Kondisi Jalan   

1 Rusak 5   Km Jalan PU 

2 Baik 40 Km Jalan Desa 

3 Rusak 25 Km Jalan Desa 

4 Rusak Parah 15 Km Jalan Desa 
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Tabel 2.7 

Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

Data: Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019 

No Lembaga Sekolah Jumlah Keterangan 

1 SD/MI 6 Baik 

2 SMP/MTs 3 Baik 

3 SMA/MA 1 Baik 

4 TK 4 Baik 

 

Tabel 2.8 

Sarana Dan Prasarana Kesehatan 

No Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan 

1 Posyandu 6  

2 Polindes 1  

 

 

 

 



 

 

6. Masalah Desa 

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuanya harus 

tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut 

menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi 

kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut 

meliputi:5 

a. Masih Rendahnya Pendapatan Petani Dan Produktifitas Pertanian 

Desa Baosan Lor termasuk daerah agaris sehingga mayoritas 

masyarakat bermatapenceharian sebagai petani/buruh tani atau bekerja 

di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas 

utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi 

harga produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih 

rendah. 

b. Masih Rendahnya Aksesibilitas, Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan 

Aksesibilitas dan kualitas bibang pendidikan bisa diartikan 

kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap 

penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan 

berkualitas.  

Aksesibilitas bidang pendidikan secara umum sudah cukup 

memadai, program wajib belajar 9 tahun sudah terpenuhi, akan tetapi 
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masih ada anak yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah 

menengah atas, karena terbentur biaya. 

Kualitas pendidikan dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional tahun 

2017/2018 untuk tingkat SD di Desa Baosan Lor menunjukkan adanya 

kenaikan, namun untuk siswa-siswi dari Desa Baosan Lor di tingakat 

SLTP mengalami kenaikan di banding dengan nilai-nilai tahun 

sebelumnya. Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan di tahun 2017-2018 secara umum sudah menunjukkan 

perbaikan, namun demikian masih kurang berfungsi Polides Desa 

karena keterbatasan alat kesehatan yang ada di Polides, dan sebagian 

masyarakat miskin belum terlayani 100%. 

c. Belum Memadainya Pembangunan Infrastruktur 

Keberadaan sarana dan prasarana insfrastruktur yang baik mutlak 

sangat diperlukan dalam pembnagunan di desa, sehingga akses 

informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat 

dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua 

masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan 

antar dusun. 

Kondisi jalan pada saat ini sudah ada peningkatan yang cukup 

signifikan, akan tetapi perbaikan jalan belum diimbangi dengan 

peningkatan kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal. 



 

 

d. Masih Rendahnya Perhatian Dan Pembinaan Terhadap Usaha Kecil 

Dan Masih Tinggi Jumlah Pengangguran Terbuka 

Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan 

perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan 

pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap 

kebutuhan tenga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih 

cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian. 

e. Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBDes 

Sumbangan PAD terutama dari pendapatan BUM DESA terhadap 

APBDes masih rendah, oleh karena itu optimalisasi BUM DESA perlu 

dilakukan, untuk meningkatkan pendapatan Desa. 

7. Potensi Desa 

Desa Baosan Lor memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber 

daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. 

Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar 

optimal diberdayakan.6 

a. Potensi kelembagaan dan aparatur pemerintah 

1) Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang 

cukup baik. 

2) Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

3) Makin tertatanya kelembagaan pemerintah Desa. 
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b. Potensi Ekonomi 

1) Lahan pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan 

produksinya. 

2) Terdapat UMKM baik bergerak di bidang kerajinan tangan 

maupun olahan makanan ringan yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi belum termanfaatkan. 

c. Potensi Sosial Budaya 

1) Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan 

aset potensial dalam pembangunan. 

2) Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar 

dalam pembangunan. 

3)  Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan 

kerja di berbagai lapangan pekerjaan. 

4) Cukup tinggi potensi kependudukan untuk menggerakan 

ekonomi perdesaan. 

Data: Potensi Sumber Daya Alam 

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

1 Material 

a. Batu 

b. Pasir 

 

630 

750 

 

m3 

m3 

2 Lahan Pertanian 149 Ha 



 

 

3 Lahan Perkebunan - Ha 

4 Lahan Perumahan 79 Ha 

5 Hutan Desa 125 Ha 

 

Data: Potensi Sumber Daya Manusia 

No Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan 

1. Penduduk dan Keluarga 

a. Jumlah penduduk laki-laki 

b. Jumlah penduduk perempuan 

c. Jumlah KK laki-laki 

d. Jumlah KK perempuan 

 

3.735 

3.881 

2.188 

195 

 

Jiwa 

Jiwa 

KK 

KK 



 

 

2. Sumber penghasilan penduduk 

a. Pertanian 

b. Perikanan 

c. Perkebunan 

d. Pertambangandan penggalian 

e. Industri pengolahan 

f. Perdagangan 

g. Angkutan 

h. Jasa 

i. PNS 

j. TNI 

k. Guru 

l. Bidan 

 

4.873 

- 

12 

- 

- 

221 

13 

- 

27 

2 

20 

4 

 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

 



 

 

3. Tenaga kerja berdasarkan latar 

belakang pendidikan: 

a. Lulusan S1, S2 

b. Lulusan SLTA 

c. Lulusan SLTP 

d. Lulusan SD/MI 

e. Tidak Tamat SD 

f. Tidak Sekolah 

 

 

629 

1.428 

1.260 

984 

1.436 

1.256 

 

 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

 

 

B. Pemaparan Data Khusus 

1. Bentuk Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Pada Primbon Jawa di 

Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.  

Masyarakat Indonesia sangat beragam Adat-Istiadatnya, setiap 

suku Budaya Bangsa memiliki ciri khas tersendiri dalam istiadatnya 

masing-masing. Salah satunya adalah masyarakat adat jawa. Mereka 

memiliki sejarah panjang tentang perkawinan atau yang berhubungan 

dengan perkawinan. Hampir setiap daerah memiliki kepercayaannya 

masing-masing, mungkin dalam hal anjuran dan larangan atau tabu. Hal 

ini dapat dimaklumi, karena diketahui bahwa orang jawa memiliki pikiran 



 

 

dan perasaan yang dalam. Pikiran dan perasaan seperti itu biasanya 

didasarkan pada ilmu titen yaitu mengamati peristiwa yang berulang untuk 

menarik kesimpulan. 

Sebuah Tradisi lain didalam masyarakat jawa yaitu, tradisi 

penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada itungan Weton pada 

Primbon Jawa yang dilakukan oleh kedua calon penganten baik  laki-laki 

maupun perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan. Tradisi 

tersebut merupakan salah satu tradisi yang secara tidak langsung sudah 

dijadikan adat dan kebiasaan oleh masyarakat adat Jawa dalam mencari 

hari yang baik untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Adapun 

pelaksanaan tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan Weton dalam 

Primbon Jawa. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari Data dengan turun 

langsung  ke lapangan untuk menemui beberapa Narasumber diantaranya 

berasal dari kalangan Tokoh adat setempat, Tokoh Agama dan pelaku 

yang melakukan praktek tersebut serta Masyarakat yang mengetahui 

Tradisi tersebut. Dari hasil wawancara peneliti, mendapatkan jawaban 

wawancara yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Bapak Parlan selaku Kepala Desa Baosan Lor 

memaparkan terkait kondisi mayarakat setempat yakni sebagai berikut:7 

“ Sekarang ini memang kita harus prihatin dalam arti orang jawa 

gak tau jawanya. Karena maklum dituntut oleh jaman, namun bukannya 

orang jawa ketinggalan jaman mestinya adat jawa ya di pakai biar jawa itu 
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tidak kehilangan jati dirinya. Kemajuan ya kita ikuti, namun  jangan 

sampai terus orang jawa ilang jawane. Pada umumnya mas, masyarakat 

Ngrayun khusunya di Baosan Lor ini masih menggunakan hitungan jawa 

atau weton dalam melakukan sebuah pernikahan dikarenakan sudah 

menjadi adat masyarakat kami. Seperti mencarikan hari pernikahan 

anaknya, biasanya dari pihak laki-laki dan perempuan ada usaha mencari 

hari yang dituju. Ya kebanyakan orang tua sudah memiliki hari sendiri, 

namun tetap mencarikan bantuan orang lain yang lebih tau seperti yang 

disepukan didesa (pujangga) ”. 

 

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai 

berikut. Bahwa mayoritas masyarakat Jawa didaerah Ngrayun khususnya  

yang ada didesa Basoan Lor masih sangat erat dengan Adat-istiadat 

jawanya. adat jawa sudah menjadi tuntunan diberbagai hal kegiatan 

maupun tingkah laku masyarakat khususnya dalam pernikahan, 

masyarakat masih menggunakan hitungan weton yang berdasarkan pada 

primbon untuk dijadikan dasar didalam pelaksanaan sebuah perkawinan 

atau pernikahan seperti  mencarikan hari yang baik untuk menikahkan 

putra-putrinya.  

Kedua, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Gamar 

selaku Pujangga didesa Baosan Lor menjelaskan terkait sejarah 

penggunaan Weton dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:8 

“ Riyen niku sangkeng pini sepuh mas, inggih mboten saget jelaske 

maksudte pripun inggih jenenge itungan jawi niku inggih memang anu’ 

nopo zaman turun-tumurun niko sampun wonten inggih trus cerane niku 

dinten engkang rahayu kangge calon dawupe pinanganten niku dipendet 

sangkeng dinten pasarane lek nek riyen wonten sangkeng primbon.” 

 

“ Artinya: Dulu itu dari pini sepuh mas, ya tidak bisa menjelaskan 

maksudnya bagaimana ya namanya itungan jawa itu ya memang apa ya 

sudah sejak  zaman turun-tumurun itu sudah ada. ya kalau caranya itu hari 
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yang paling baik untuk calon pengatin itu diambil dari weton kelahiranya 

atau kalau dulu itu dari primbon.”  

 

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai 

berikut. Bahwa adat penggunaan weton yang dijadikan dasar dalam 

pernikahan itu sudah terjadi sejak Zaman turun-tumurun yang telah di 

wariskan oleh orang tua terdahulu yang masih dilakukan sampai sekarang 

sebagai bentuk perhatian mereka terhadap anak keturunanya dalam hal 

pernikahan dengan bentuk pitungan hari yang baik untuk melakukan 

pernikahan yang termuat didalam sebuah Primbon. 

Bapak Gamar juga menjelaskan terkait penggunaan weton dalam 

pernikahan yang sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:9 

“ Ingantawesipun Primbon meniko engkang dipun diwastani dinten 

pitu pekenan gangsal wuku tigang doso sasi rolas taun wolu windu 

sekawan niku enten  nopo niku enten maknane piyambak-piyambak dados 

nek seng kangge wewaler seng umpaminipun dinten engkang diwastani 

nopo niku tanggale taun niku sog inggih mboten diengge utowo telune 

tanggal nganti pate tanggal. Umpamane dinten, tanggale umpaminipun 

dinten senen dadi senen, sesolo, rebo, kemes niki pate taun dadi pas pate 

tanggal niku mboten kenek dienggenaken.Trus wonten maleh engkang 

dipun wastani uas, uas niku dipendet sangkeng wukunipun.Dadi 

umpaminipun wuku sinto niku uasse kemes dadi uas kemes niku nek 

jaman riyen engkangdipun diwastani uas niku nek wewalere tiang sepuh 

niku mboten kengeng dingge nikah aken putro putri, dadi niku uas.Wonten 

maleh engkangdipun wastani petak, petak niku inggih mboten kengeng 

dipun engge ngijabne ngijab qobulne putro putri. Dadi inggih niku 

wewaler.Niku umpamane engkang diwastani negijab qobulne putra-

putrine inggih niku golek dinten engkang rahayu kangge daupe manten 

sekalian. Niki mendet sangkeng kelahirane engkang putri utawi mendet 

kelahirane engkang kakung, dadi niku wewaler seng garis gedine mawon 

inggih niku, nek pate manten wedok inggih mboten kenek dingge, pate 

manten lanang inggih mboten kenekdingge. Engkang diwastani uas, petak, 

arean trus nogo taun, jati ngarang. Dadi sakbarakane engkang diwastani 
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kang lumebet wonten primbon joyo boyo dadi niku enten wewaler 

engkang maton. Dadi mulane engkang diwastani pados dinten niku inggih 

dikepung poro pini sepuh dadi mayoritas pinisepuh engkang sak bapak 

kulo meniko sedoyo ubenge dino niku sampun ngerti. Dadi niku sepakat 

dinten pundi kangge daupe manten niku inggih, niku engkang dipun pilih. 

Dadi pilihane manten niku mengke wonten jarak mriku utawi wonten 

wewaler-wewaler niku seng poko mboten nerak wewaler niku kengeng 

kangge ngijabne manten niku”. 

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai 

berikut. Bahwa tradisi penentuan hari nikah menurut adat jawa merupakan 

perhitungan yang didasarkan pada primbon jawa. Yang dimana primbon 

jawa yaitu sebuah perhitungan yang meliputi hari tuju, pasaran lima, wuku 

tiga puluh, bulan dua belas, tahun delapan, windu empat, yang digunakan 

sebagai patokan untuk perhitungan tersebut. yang mana pada hari, pasaran, 

wuku, bulan,tahun dan windu tersebut memiliki sifat dan makna masing-

masing karena didalamnya terdapat pantangan atau larangan pasti yang 

terdapat pada Primbon Joyo Boyo yang tidak boleh digunakan untuk 

melakukan sebuah hajat pernikahan. Bentuk pantangan atau larangan 

tersebut meliputi Was dan Petak. Karena menurut Pini Sepuh orang jawa 

dulu, jika melakukan hajat atau acara pada pantangan atau larangan 

tersebut dapat menimbulkan suatu kejadian besar yang dapat terjadi bagi 

kedua mempelai tersebut. Didalam proses penentuan hari nikah dilakukan 

dengan mengambil hari kelahiran atau pasaran dari calon mempelai laki-

laki dan perempuan yang nantinya ditentukan melalui Primbon. 



 

 

Bapak Gamar  juga menjelaskan tekait bulan dan hari yang di 

haramkan atau dilarang dalam pernikahan yang dipaparkan sebagai 

berikut:10 

“ Enten maleh engkangdipun wastani wulan utowo sasi niku suro. 

Suro niku engkang diwastani hukum islam utowo sasi islam niku rakyo 

muharom, tegese sasi utowo wulan engkangdipun harom aken wiwit jaman 

nabi riyen, nopo maleh kog ngijabne putro-putri selagine perang mawon 

dikendelne. Iku dadi muharom utowo suro pancen mboten kenek dingge 

kedah damel mantu utawi ngijab qobulne putrane. Mengke sak maleh 

wonten maleh sapar, mulud inggih mboten kengeng inggih rodok 

disengkirne. Dadi wulan niku engkang mboten sae kangge ngijab qobulne 

putro-putri sepisan inggih suro niku engkang nomer kaleh mulud engkang 

nomer tigo lungkang engkang nomer sekawan jumadil awal. Niku mboten 

kengeng inggih puniko niku wewalere tiang sepuh riyen. La dadi lek riyen 

dipun tangleti sebabpe nopo la kog ngonten, dadi nek tiang sepuh inggih 

niku angsale jelasne niku mergo rentetane dino niku katah sanget mas, 

niku dipendetne sangkeng kelahirane manten sekalian, kelahirane 

umpaminipun dinten lahire umpamine seloso kliwon, rebo legi kemis 

pahing, jumat pon niku pate manten. Pate niku dadi seng tibo pate niku 

dadi umpamane pas dino pateipun mboten kengeng dipun engge. 

Umpamane dinten setu legi seng manten lanang berarti setu legi, ahad 

paeng, senen pon, seloso wage niku mboten kenek dingge ngijab qobul 

niku dadi seng paleng mboten. Umpamane legi, paing, pon, telong dino 

niki, niki kenek neng engko pate inggih disingkrihi ngoten. Enten maleh 

seng diwastani niku simpenan tegese simpenan niku apese wong tuwe niku 

mboten kenek dingge nyambet gawe seng apik maksudte tiang sepuh niku 

eman-eman dadi niku anjengo digae nandur mawon mboten metu mas nek 

apese tiang sepuh. Umpamane jenenge pate sedane pak e dinten nopo niku 

kog dingge nandur mawon inggih kurang apik nopo maleh kog nganti dige 

ngijabne rabi niku kurang prayogi inggih niku simpenan. Dadi simpenan 

niku wiwit zaman kuno niku nopo pate mbok e nopo pate pak e. Pate bune 

inggih mboten kengeng pate pak e inggih mboten kengeng nek lek sedoyo-

sedoyo npun mboten enten niku kenten milih seng kentun pundi dadi 

pamane seng kentun niku antara pak e ibune riyen pak e neng ibune kentun 

niku dingge ibune niki dadi nase wong tuwek niku seng keri dewe neng 

niku lek keleh sedo sedanten. Dadi nek niku menurut wejanganetiang 

sepuh- pinisepuh riyen dadi inggih ngoten niku mas.” 
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Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai 

berikut. Bahwasanya tradisi penentuan hari nikah menurut adat jawa itu 

didefinisikan menjadi dua yaitu ada hari atau bulan baik untuk melakukan 

pernikahan dan hari atau bulan buruk yang tidak bisa untuk melaksanakan 

pernikahan. Yang termasuk bulan atau hari buruk disini adalah Suro, 

Sapar, Mulud, Jumadil Awal, Lungkang, Pate Pengantin laki-lali dan 

perempuan yang dimaksud Pate adalah hari meninggalnya orang tua baik 

ayah atau ibu dari kedua calon mepelai laki-laki maupun perempuan. Pada 

hari atau bulan tersebut terdapat keapesan atau naas yang menurut 

kepercayaan orang jawa tidak boleh digunakan untuk menikah 

dikarenakan dapat mendatangkan musibah maupun dampak yang kurang 

baik untuk kehidupan berumah tangga bagi pasangan yang nantinya akan 

menikah. 

Bapak Gamar dalam wawancara memberikan salah satu contoh 

perhitungan yang biasa digunakan untuk menentukan pernikahan dengan 

menggunkan weton yang  digunakan untuk menentukan apakah kedua 

mempelai tersebut cocok untuk menikah atau tidak cocok yaitu, 

sebagaimana berikut:11 

“Umpamane manten putri asmone dewi niku senen pahing manten 

kakung asmone joko niku umpaminipun seloso legi, senen pahing niku 13 

senen niku 4 pahing niku 9 nek 9 kaleh 4 kan 13 trus mengke seloso niku 3 

legine 5. 8 kaleh 13 berarti 21 dadi pamane 21 trus angsale ngijab qobulne 

umpamane rebo pahing niku 16 karo 21 piro mas, dadi 37 diporo 4 kan 

niku punjule 1 niku tibone gonto nek teng primbon niku mboten prayogi 
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ndamel nikah amergi ingdalem urip berumah tanggane sak’itik utowo 

jarang duweni keturunan niku nek miturute teng primbon. nek saget 

mengke golek dino seng punjule 2 utowo 3. Lek punjule 3 niku dipadosne 

seng setu pahing, 21 kaleh 18 kan 39 umpomo nek di poro 4. Nek seng 

istimewa niku punjule 3, lek seng sae niku punjule 2, la nek punjule 1 

mengke kurang prayogi nek entek di  poro 4 entek inggih kurang prayogi. 

Dadi pilihane seng sae niku inggih nek punjule 2 utowo 3. Mergo nek 

itungane wong biyen mawi jarak mas, jarak niku duwet zaman kuno 

engkang diwastani gobok niku mengke dilakokne dinten rahayu wonten 

teng mriku niku koyo daqon niko, dadi iku mengke lek dijarak wonten 

mriku lek enten seng kosong, enten seng punjul isine 1 enten seng isine 2 

enten seng isine 4 iku mengke lek seng sae niku isi 4 utowo 2. Nek seng 

wedok umpamane isine 2 seng lanang isine 4 niku langkung sae. Neng nek 

mengke seng wedok niki isine 1 gek trus mengke seng lanang isine 3 

inggih kurang prayogi nopo maleh lek mengke lek kosong utowo kosong-

sosong ngoten inggiih karep wong tuwek biyen kurang rahayu kurang apik 

dadi niku mengke rentetane wonten jarak niku. anu mas, nek itungan jowo 

niku rumit banget wiwit dinane, pasarane, sasine, taune niku milih dadi 

wonten mriku niku dadi mulano angel mas ”. 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan kejelasan mengenai 

cara dan proses perhitungan untuk menentukan pernikahan yang 

didasarkan pada Weton  yaitu: misalnya, pengantin perempuan bernama 

dewi yaitu senin pahing, senin neptunya (4) pahing neptunya (9) maka (9) 

ditambah (4) menjadi (13). Sedangkan pengantin laki-laki bernama joko 

yaitu selasa legi, selasa neptunya (3) legi neptunya (5) maka (5) ditamabah 

(3) menjadi (8). Jika jumlah kedua mempelai perempuan dengan laki-laki 

digabungkan maka berjumlah (21) kemudian jika hari yang diperbolehkan 

untuk menikahnya rabu pahing, rabu neptunya (7) pahing neptunya (9) 

maka (7) ditambah (9) menjadi (16). Jika jumlah kelahiran kedua calon 

pengantin ditambah jumlah hari yang dibolehkan menikah berarti (21) 

ditambah (16) maka menjadi (37). Kemudian (37) dibagi dengan angka (4) 

maka menghasilkan sisa (1), itu jatuhnya gonto menurut primbon jawa 



 

 

kurang bagus untuk menikah dikarenakan didalam kehidupan berumah 

tangganya sedikit atau jarang memiliki keturunan. Sedangkan menurut  

primbon jawa yang bagus untuk menikah  itu jika dibagi (4) memiliki sisa 

(2) atau (3) sedangkan apabila dibagi (4) memiliki sisa (1) atau habis 

dibagi (4) maka sebaiknya untuk dihindari atau tidak dilakukan karena 

dapat menimbukan dampak yang kurang baik bagi pasangan yang nantinya 

akan menikah. 

Untuk proses pencarian atau penentuan hari nikah yang didasarkan 

pada Primbon Jawa Bapak Gamar menjelaskan bahwa dalam proses 

perhitungannya menggunakan Jarak yaitu uang Zaman dulu yang 

dinamakan Gobok  yang nantinya itu dijalankan seperti permainan  Daqon 

dengan mencari terlebih dahulu jumlah nilai harinya, pasaranya, bulanya 

dan tahunnya sebelum menghitung dengan Jarak tersebut. Disini Bapak 

Gamar tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait perhitungan tersebut. 

Maka, dari itu Bapak Gamar hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja 

yang biasa digunakan untuk menentukan hari pernikahan dengan alasan 

membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama. Dikarenakan harus 

mempelajari terlebih dahulu  rentetan  dari  hari, pasaran, bulan dan tahun 

yang tidak mudah dan tidak sembarang orang bisa dikarenakan sangat 

rumit dan  membutuhkan ilmu kepujanggaan  serta  membutuhkan waktu 

yang sangat lama untuk mempelajarinya. 

 



 

 

Kemudian peneliti mendapatkan data dari beberapa pasangan yang 

menggunakan primbon jawa sebagai penentuan hari baik untuk menikah. 

Pasangan pertama yang peneliti dapatkan yaitu pasangan Mbak Wulansari 

dan Mas Musholi dalam wawancara memaparkan sebagai berikut:12 

“ Aku ki piye yo jane nikah nganggo itungan jowo utowo ora 

nganggo rumangsaku podo ae mas mergo jenenge anak nek aku yo manut 

karo opo kekarepane wong tuo kulo. Nek jarene niku bakale kangge 

keapikan ku karo bojoku nangeng inggih enten benere mas mergane 

percoyo mboten percoyo yo nyatane aku karo bojuku niku yo harmonis ae, 

anak inggeh sampun gadah nek masalah rezeki yo alhamdulliah luweh 

songko cukop mas tapi kan niku mbalek meneh kalihan seng gawe urip to 

mas nek masalah nasib lan dalan uripe menungso rak yo wes kersane gusti 

Allah.”   

“ Artinya: Saya itu gimana ya sebenarnya nikah menggunakan 

hitungan jawa ataupun tidak menggunakan menurutku sama saja mas 

karena namanya anak kalau saya ya ikut saja apa kemauan orang tua saya. 

yang katanya itu untuk kebaikan saya dan suami saya. Tetapi ya ada 

benarnya mas karena percaya atau tidak ya kenyataanya saya dengan 

suami saya ya harmonis saja anak ya sudah punya kalau masalah rezeki ya 

alhamdulillah lebih dari cukup mas tetapi kan itu kembali lagi kepada yang 

membuat kehidupan to mas kalau masalah nasib dan jalan kehidupan 

manusia itu ya sudah  menjadi kekuasaan Allah Swt.” 

Kemudian peneliti mendapatkan wawancara lain dari Mas Teguh 

Supriyanto dan Mbak Fitriyani dari wawancaranya sebagai berikut:13 

“ Nek kulo riyen inggih gunaake itungan dino kagem nikah niku 

mergone kulo niki tiang jawi urip teng jawi yo sakmestine gelem ora 

gelem kudu nglakoni. Nek jarene wong tuo kulo niku nek mboten  

gunaake itungan niku mengke teng rumah tanggane bakale enten nopo-

nopo mbesok e mas.” 

 “ Artinya: Kalau saya dulu ya menggunakan penentuan hari untuk 

nikah itu karena saya itu orang jawa hidup dijawa ya seharusnya mau tidak 

mau harus menggunakan. Jika menurut orang tua saya itu kalau tidak 
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menggunakan itungan tersebut nantinya dikhawatirkan ada apa-apa 

didalam rumah tangga nantinya mas.”  

“ Nyatane kulo nglakoni itungan niku pas nikah rumiyen neng 

nyatane saksuwene urep bebojan niku bojo kulo enek’e loro-loran wae mas 

teros koyo o leh ku ngolek sandang pangan niku enek wae masalah mas 

mboh mergo mboten pas nopo pripun kulo inggih mboten tek paham. 

Nangeng kulo kalehan wong tuo kulo lan kaleh dulur-dulur kulo niku 

dikonnglakoni mbangun nikah yoiku mbaleni akad seng pertama riyen 

mergane rusak itungan jowone biyen mas, nek menurute keyakinane tiang 

jawi niku kudu ngelakoni niku. Nanging nyatane  nek sampeyan percoyo 

mboten percoyo mas nyatane sak bare kulo nglakoni mbagun nikah niku 

bojoku wes gak tau loro-loronan neh koyo o leh ku ngolek sandang pangan 

sak iki yo enek wae dalane mas.” 

 “ Artinya: Kenyataanya saya melakukan itungan tersebut waktu 

menikah dulu kenyataanya selama hidup berkeluarga itu istri saya sukanya 

sakit-sakitan mas terus seperti halnya mencarikan nafkah ada saja masalah 

mas mungkin karena tidak cocok atau gimana saya ya kurang paham. 

Tetapi saya disuruh orang tua saya dan saudara-saudara saya itu untuk 

melakukan mbagun nikah yaitu mengulang akad yang pertama karena 

rusak hitungan jawanya dulu mas. jika menurut keyakinannya orang jawa 

itu harus melakukan itu. Adapun kenyataanya kalau anda percaya atau 

tidak percaya mas buktinya setelah saya melakukan mbangun nikah itu 

istri saya sudah tidah sakit-sakitan lagi dan seperti halnya saya mencarikan 

nafkah sekarang ada saja jalannya mas.”  

Berbeda dengan pasangan Mas Sulis dan Mbak Asih mereka lebih 

tidak melakukan penentuan hari nikah pada primbon dikarenakan mereka 

lebih memilih harinya sendiri untuk menikah seperti dalam wawancara 

sebagai berikut:14  

“ Nek aku mbiyen niku mboten nganggo itungan jowo kangge 

golek dino kangge nikah niku mergo aku karo bojoku iku mbiyen ne 

pengenne nek nikah niku dino nikahane niku pas karo dino awal pertama 

ketemu karo bojoku niku mas mergo yo nek munurutku dino opo ae kan 

apik ae mulane aku karo bojoku milih dino niku. Sak jane sampun 

dielengene karo wong tuo ku nek jarene nek ora nganggo itungan jowo 

niku bakale enek opo-opo neng rumah tanggane sak bare nikah mengke. 

seng jarene niku bakale rezekine seret seng angel duwe anak. niku kan nek 

menurute tiang sepah mbiyen mas, tapi niku kan tradisi bagi seng gelem 
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lan seng percoyo, nangeng nyatane aku karo bojoku yo apik-apik ae mas 

nyatane rezeki yo alhamdulillah anak inggih malah wes telu rak yo takdir 

lan nasib e menungso rak yo wes kersane gusti Allah to mas.” 

“ Artinya: Kalau saya sendiri tidak menggunakan hitungan jawa 

dalam mencarikan hari untuk nikah karena saya dengan suami saya dulu 

pengenya waktu hari menikahnya sama dengan hari pertama kali bertemu 

dengan suami saya karena menurut saya hari apa saja kan bugus saja 

makanya saya dengan suami saya memilih hari itu untuk menikah awalnya 

ya sudah di pringatkan sama orang tua saya dengan alasan yang katanya 

jika menikah tidak menggunakan hitungan jawa nanti  didalam kehidupan 

berumah tangganya setelah menikah nantinya, rezekinya akan seret susah 

punya keturunan, tapi kalau menurut saya itu kan hanya tradisi bagi yang 

mau dan percaya saja mas kenyataanya saya selama berumah tangga ya 

rezeki Alhamdulilah cukup kalau anak nyatanya sudah tiga bukanya saya  

tidak percaya atau gimana ya  kan namanya nasib dan takdir itu sudah di 

atur oleh Allah Swt mas.”   

Dari beberapa wawancara yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan 

bahwa sebernarnya sebuah tradisi penentuan hari nikah yang didasarkan 

pada Weton Jawa itu tidak sepenuhnya benar-benar terbukti membawa 

kebaikan. Hal itu terjadi dikarenakan pada dasarnya terletak pada diri 

individu masing-masing yang melakukan pernikahan.  

Namun, masyarakat yang sudah percaya akan Tradisi tersebut 

setidaknya sudah berusaha untuk menghalangi hal yang buruk yang akan 

terjadi dikemudian hari. Sehingga bagi pasangan yang menikah dengan 

menggunakan perhitungan hari nikah dalam weton jawa atau yang tidak 

memakai perhitungan Weton Jawa sebenarnya tidak masalah. Bagi 

pasangan yang menikah dengan menggunakan perhitungan weton jawa 

mereka ingin perkawinanya tidak ada halangan dan masalah dikemudian 

hari. Sedangkan yang tidak melakukan penentuan hari dalam Weton Jawa 

beranggapan bahwa Takdir dan Nasib kehidupan  itu sudah diatur oleh 



 

 

Allah Swt. Hal ini dikarenakan bahwa primbon jawa hanya sekedar sebuah 

perhitungan berani atau tidak dikarenakan berdomisi dan hidup di jawa 

serta perhitungan tersebut berasal dari Jawa. Adapun mengenai ketentuan 

Rezeki, Kebahagian dan  Nasib  kehidupan manusia kedepanya adalah 

qada dan qadar yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada hambanya. 

Ketiga, Bapak Jaimun selaku Modin Di Desa Baosan Lor 

mengemukakan pelaksanaan tradisi penentuan hari nikah pada primbon 

jawa sebagai berikut:15 

“ Nek menurut kulo mas primbon jawi niku petungan ingkang 

tumuju dateng ketentreman amergi pitados bilih tradisi meniko 

dipunanggep sakral.Golek dino utowo petung dino seng didasarno songko 

primbon jawi niku mboten masalah nek menurut kulo inggih, angger 

mboten bertentangan lan mboten metu songko ajaran syariat islam. 

Primbon jawi dipungunaaken amergi tiyang jawi niku duweni ciri khas 

wonten ing adatipun lan kebiasaanipu”. 

“ Artinya: Kalau menurut saya mas primbon jawa itu perhitungan 

yang menimbulkan kesuatu ketentraman karena didalam bentuk tradisi 

tersebut dianggap sakral. Mencarikan hari atau menentukan hari yang 

didasarkan dari primbon jawa itu tidak masalah kalau menurut saya ya, 

kalau tidak bertentangan dan tidak keluar dari ajaran syariat islam. 

Primbon jawa digunakan karena orang jawa itu memiliki ciri khas didalam 

adat dan kebiasaanya.” 

Kempat,  pendapat Bapak Katimin salah satu Tokoh Agama Di 

desa Baosan Lor mengatakan sebagai berikut:16 

“ Nek menurut kulo inggih niku mas, Tradisi nemtokake dino 

manten yoiku netepake dino sing langkung apik kanggo nindakaken ngijab 

qobulne utowo nikah, lan minonggko pandhuan kanggo samubarang sing 

bakal mimpin menyang sawijining dino bakal apik kanggo penganten. Ora 
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ono penjelasan ing islam kanggo nemtokake dino sing apik kanggo nikah, 

senajan ora ono penjelasan lan aturane, tradisi iki angsal dening hukum 

islam anggere ora bertentangan karo ajaran islam lan kanggo kesejahteraan 

masyarakat mas.” 

“ Artinya: Kalau menurut saya ya itu mas, tradisi menentukan hari 

bagi calon pengantin yaitu memutuskan hari yang paling baik untuk 

melakukan akad nikah atau pernikahan dan sebagai panduan untuk segala 

yang dilakukan dengan memilih salah satu hari yang nantinya  akan 

berdampak baik atau buruk  bagi calon pengantin. Tidak ada penjelasan 

didalam islam untuk menentukan hari yang baik untuk menikah, meskipun 

tidak ada pejelasanya dan aturanya, tradisi ini dibolehkan oleh islam 

asalkan tidak bertentangan dengan ajaran islam dan bagi kesejahteraan 

masyarakat mas.” 

Kelima, yakni pendapat masyarakat Desa Baosan Lor mengenai 

tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan dalam weton jawa 

menurut Bapak Suwarno sebagai berikut:17 

“ Nemtokake dino manten kanggo akad nikah miturut primbon 

jowo niku mas wis dadi adat lan pakeman urip bebrayan ingdalem 

masyarakat jowo mriki mas, sing biasane senggolekne niku tiang sepuh 

utowo tiyang kang disepuhno teng deso mriki. Alesane nopo kog ngoten 

amergi masyarakat pengin indalem bebrayan utowo berumah tangga terus 

diparingi kelancaran lan keharmonisan amerghi masyarakat percoyo yen 

rabi  dilaksanaken ing dino kang sae utowo becik ingdalem bebrayan 

bakale sae, sewalike yen dilaksanaken ingdalem dinten kang olo utowo 

dinten kang mboten becekbakale niku nimbulaken olo indalem urip 

bebrayan mbenjing mas.” 

“ Artinya: Menentukan hari perkawinan untuk akad nikah menurut 

primbon jawa itu mas sudah menjadi adat dan istiadat serta pedoman hidup 

berumah tangga didalam masyarakat jawa sini mas, yang biasanya yang 

mencarikan itu orang tua ataupun orang yang dituakan didesa sini. 

Alasanya kenapa kog begitu karena masyarakat ingin didalam 

pernikahanya ataupun berumah tangganya akan terus diberikan kelancaran 

dan keharmonisan karena masyarakat percaya kalau menikah dilaksanakan 

pada hari yang baik didalam berumah tangga nantinya ya akan baik, 

sebaliknya jika dilakukan pada hari yang buruk ataupun hari yang kurang 

bagus nantinya akan berdampak buruk didalam kehidupan berumah tangga 

nantinya mas.”  
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Selain pendapat diatas peneliti juga mendapatkan pendapat lain dari 

Bapak Ahmad Rifai sebagai berikut:18 

“ Nemtokake dino penganten miturutku wis dadi adat-istiadat tiang 

jowo yen arep ngijab qobulne putro lan putrine mas. inggih meniko dinten 

engkang sae kangge nikah amergi minongko tuntunan gesangepun calon 

penganten. Tradisi niki sampun dadi pitados masyarakat wiwit songko 

tiang sepah rumiyen nganti turun-tumurun sak niki amergi nemtokake urip 

banjure dino kanggo pasangan seng arepe nikah utowo rabi. Tujuane 

supoyo ingdalem urip berumah tangga tansah diparingi kemakmuran ugi 

kabegjan lan keselametan.” 

“ Artinya: Menentukan hari bagi pengantin kalau menurut saya 

sudah menjadi adat-istiadat orang jawa jika akan melakukan akad nikah 

putra dan ptrinya mas. yaitu hari yang baik untuk menikah karena sebagai 

pengarah terhadap kehidupan calon pengantin. Tradisi ini sudah menjadi 

keyakinan masyarakat sejak dari orang tua terdahulu sampai turun- 

tumurun sampai sekarang ini karena menentukan kehidupan dikemudian 

harinya bagi pasangan yang akan menikah dengan tujuan didalam 

menjalani kehidupan berumah tangga selalu diberikan kemakmuran dan 

keberuntungan serta keselametan,” 

2. Bentuk Masyarakat Desa Baosan Lor Dalam Mensiasati Bentuk 

Larangan Hari Pernikahan Karena Itungan Weton  

Di dalam penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada 

primbon jawa tersebut tentu ada larangan yang dimana larangan tersebut 

perlu untuk dihindari. Namun, ada sebagian masyarakat yang menganggap 

bahwa bentuk larangan tersebut bukan sebagai hal yang harus dipatuhi dan 

dilakukan karena tergantung pada diri setiap individu masing-masing yang 

ingin melakukanya. Seperti halnya pernyataan dari Bapak Yatno 

masyarakat Desa Baosan Lor terkait cara menyiasati dapat digunakanya 
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larangan hari pernikahan pada primbon  jawa untuk pelaksanaan akad 

pernikahan  kurang lebih isi wawancaranya sebagai berikut:19 

“ Sejatine kanggo larangan  ono nanging pancen ing pitungan 

kasebut ono seng diarani was petak, umpami koyo dino iki tibo ing was 

teros dino iki tibo ing petak yen miturut wong tuwo niku mboten diolehi 

kanggo nglakoni hajatan utowo mantenan amargi kanggo nyegah resiko-

resiko seng mboten dikarepne mas. Nanging yen ono sing tetep ngeyel 

nindakake niku yo ono sebagian moro teng tiang pinter utowo dukun 

kanggo njogo kelancaran lan keamanan. Biasane iku pihak kang duweni 

hajat diwehi syarat dikon gawe parem utowo parutan kuner kang bakale 

diselehne nek pojokan omah sing duweni hajat kanggo nolak balak lan 

tujuane niku kanggo keselametan lan kelancaran acara mas.” 

“ Artinya: Sebenarnya untuk laranga itu ada namun memang pada 

hitungan tersebut ada was petak, seumpama seperti hari ini jatuh pada was 

terus hari ini  jatuh pada petak menurut orang-orang tua tidak 

memperbolehkan untuk melakukan hajatan taupun perkawinan karena 

untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan mas. Tetapi kalau 

ada yang ngeyel atau tetap melakukan itu ya ada sebagian pergi keorang 

pintar atau dukun untuk menjaga kelancaran dan keamanan.Yang biasanya 

pihak yang memiliki hajat diberikan syarat disuruh membuat parem 

(kunyit yang dihaluskan) yang nantinya itu diletakan disetiap sudut rumah 

yang memiliki hajat untuk menolak balak dan tujuanya untuk keselamatan 

dan kelancaran acara tersebu mas.” 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  PENGGUNAAN 

ITUNGAN WETON DALAM PENENTUAN HARI PERNIKAHAN 

DIDESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Analisis Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari 

Pernikahan Menggunakan Itungan Weton Di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo 

 Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki 

dan seorang perempuan yang menghalalkan persetubuhan ataupun disebut juga  

akad yang sangat kuat atau mistaqan galidhan untuk metaati perintah Allah 

dan melaksanakanya merupakan suatu ibadah. Dengan demikian, pernikahan 

merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.  

Pada umumnya  menurut  Hukum  Agama  perkawinan adalah perbuatan 

yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan 

aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah 

tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran 

agama masing-masing. Maka, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah 

suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap 

agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Bagi 

setiap laki-laki maupun permpuan yang mampu secara ekonomi, fisik maupun 

mental maka pernikahan adalah jenjang baru yang untuk segera dilaksanakan. 



 

 

Karena agar dapat melestarikan keturunan dan melanjutkan kehidupan yang 

lebih baik. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mensalurkan hasrat 

seksual. Namun, tidak itu saja setiap individu akan mendapatkan peran dan 

fungsinya yang baru.  

Pernikahan merupakan sunnatullah yang jika melangsungkan akan 

mendapat pahala. Namun, dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan 

kepada batasan-batasan dan hukum yang tercipta disekitar kita. Hukum 

merupakan sarana yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

dinamika masyarakat dan sekaligus keresahan bagi meraka yang ingin 

melanggar ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi 

para pelanggarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Dalam berkehidupan tidak akan lepas dengan  ketentuan-ketentuan. 

Dimana pun ada kehidupan disitulah ada batasan-batasan yang harus dilalui 

serta harus dipatuhi agar dapat selamat dan merasa tentram dan sebagai rasa 

kenyamanan. Karena hukum adalah seperangkat sistem yang sifatnya memaksa 

bagi masyarakat yang didekatnya.  

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena 

sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran 

penting dalam mengatur berkehidupan manusia dikalangan masyarakat. Adat 

atau tradisi ini telah terjadi secara turun-menurun dari generasi kegenerasi yang 

tetap dipelihara dan terjaga maupun  dipraktekan hingga sekarang. Dalam 

aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. 



 

 

Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah 

identitas.  

Pernikahan pada masyarakat jawa tidak dipandang semata-mata sebagai 

penggabungan dua jaringan keluarga luas, namun yang dipentingkan adalah 

pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit berdiri sendiri. Istilah yang 

lazim untuk kawin ialah omah-omah. 

Adat istiadat dalam diri masyarakat jawa adalah sebuah hasil interprestasi 

dari pemikiran orang-orang terdahulu yang hadir atau ada karena peristiwa 

yang telah terjadi. Pendekatan yang dilalui masyarakat jawa juga akan selalu 

berbeda dengan pemikiran lainnya. Karena itu masyarakat adat jawa sangat 

disarankan untuk menjaganya agar tidak hilang digerus ditengah-tengah arus 

budaya moderenisasi global yang semakin gencar menyerang kebudayaan asli 

pribumi. Sama halnya dengan adat penentuan hari pernikahan yang didasarkan 

pada primbon jawa yang terdapat didesa baosan lor adalah sebuah warisan dari 

nenek moyang mereka yang masih dipakai dan dilakukan oleh para masyarakat 

desa Baosan  Lor  Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo sampai 

sekarang. 

Bapak Gamar selaku perjangga desa Baosan Lor menjelaskan bahwa 

penentuan hari pernikahan dilakukan oleh kedua calon mempelai baik laki-laki 

dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Kedua calon mempelai 

mencari hari yang dianggap baik dan tepat untuk melangsungkan 

perkawinannya. Dalam penentuan hari pernikahan tersebut didasarkan pada 

primbon jawa yang merupakan kitab warisan leluhur masyarakat jawa yang 



 

 

berisi berbagai pengetahuan kejawaan yang berkaitan antara kehidupan 

manusia dengan alam semesta yang berfungsi untuk pedoman dalam 

menentukan segala pola dan tingkah laku masyarakat kesesuatu tentang 

kehidupan. 

Tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon jawa dilakukan dengan 

cara menghitung weton atau neptu dari kedua calon mempelai yang akan 

melakukan pernikahan dengan mengambil hari kelahiran ataupun pasarannya, 

kemudian dijumlah dapat berapa. Setelah itu dicari bulan dan hari yang baik 

menurut kepercayaan yang diambil karena weton atau neptu berhubungan 

dengan perilaku atau tabiat seseorang.  Tradisi penentuan hari nikah dalam 

primbon jawa dilakukan pada saat acara pertunangan atau tukar cincin. 

Biasanya pujangga bertanya kepada kedua calon mempelai atau keluarganya 

ingin menikah dibulan apa. Apabila bulan yang diinginkan menurut pujangga 

baik, maka diperbolehkan untuk menikah. Begitu sebaliknya, jika menurut 

pujangga bulan yang diinginkan tidak baik, maka tidak diperbolehkan untuk 

menikah karena bertujuan bagi keberlangsungan berkehidupan sicalon 

pengantin nantinya. Setelah itu mencari hari yang baik untuk dilangsungkan 

ijab qabul. 

Tujuan dari tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon jawa adalah 

untuk mencari hari yang baik dan tepat untuk melakukan pernikahan sehingga 

diharapkan rumah tangganya mendapat keselamatan, keberkahan, dan rezeki 

yang lancar. Namun sebaliknya, jika perkawinan dilangsungkan pada hari dan 

bulan yang tidak baik dan tidak tepat, maka menurut perhitungan jawa 



 

 

dikemudian hari akan terjadi hal yang buruk yang akan menimpa keluarganya, 

seperti rezeki kurang lancar, sering bertengkar, kurang harmonis, dan 

sebagainya. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam syariat Islam, namun 

mengingat bahwa hukum adat dan hukum islam merupakan suatu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur kehidupan 

manusia.  

Masyarakat desa Baosan Lor berkaitannya dengan persoalan pernikahan 

mayoritas masyarakat setempat menggunakan tradisi penentuan hari 

pernikahan yang didasarkan pada primbon jawa yang terdapat pada hukum adat 

yang dikuatkan oleh Bapak Jaimun yang menyatakan mencarikan hari atau 

menentukan hari yang didasarkan dari primbon jawa itu tidak masalah kalau 

tidak bertentangan dan tidak keluar dari ajaran syariat islam. Jika dikaitkan 

dengan syariat islam yaitu sesuatu yang tidak dijelaskan dan diatur didalam 

nash-nash al-quran, sunnah, ijma maupun qiyas yang mana sesuatu tersebut 

asalkan tidak bertentangan dan membawa kemaslahatan bagi umat islam. 

Syariat islam sendiri tidak mengatur terkait adanya penentuan hari dan 

bulan yang baik meskipun dalam adat jawa seperti yang dipegang oleh 

Masyarakat Baosan Lor dalam hal tersebut diatur dan didasarkan pada primbon 

jawa. Dalam pandangan islam, sebuah tradisi penentuan hari pernikahan 

bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan oleh semua kalangan orang ketika 

ingin melakukan pernikahan. Meskipun hal tersebut sudah menjadi tradisi dan 

kebiasaan masyarakat jawa. Tradisi tersebut bertujuan semata-mata untuk 

mencarikan hari atau bulan yang baik untuk menikah. 



 

 

Sumber hukum islam yang mengatur kehidupan masyarakat khususnya 

muslim dapat ditemukan didalam al-quran, sunnah, ijma dan qiyas. Namun, 

jika suatu perbuatan manusia tidak ditemukan atau diatur didalam sumber-

sumber hukum islam tersebut. Maka, para ulama melakukan istimbat hukum 

dimana salah satu istimbat hukum tersebut berupa‘urf. 

‘urf sendiri memiliki arti suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. Sedangkan menurut kalangan sebagian ulama usul fiqh, ‘urf disebut 

adat, atau Kebiasaan. 

 اَْلعَادَةُ ُمَحَكَمةٌ 

“Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”. 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kebiasaan yang berlaku pada ‘urf 

dan tidak dijelaskan didalam nash-nash al-quran, sunnah, ijma dan qiyas. 

Maka dapat berlaku sebagai dasar hukum islam. Sehingga dapat kita ketahui 

bahwa ‘urf dapat diterima dan diakui sebagai dasar hukum islam jika tidak 

bertentangan dengan nash-nash yang terdapat didalam al-quran, sunnah, ijma 

dan qiyas. Namun, jika ‘urf tersebut bertentangan dengan nash-nash tersebut 

maka ‘urf tersebut ditolak. 

‘Urf memandang tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan pada 

primbon jawa tersebut tidak disebutkan dalam hukum islam. Dikarenakan 

tradisi tersebut merupakan sebuah kebiasaan masyarakat jawa yang ada didesa 



 

 

Baosan Lor yang telah dilakukan dan sudah menjadi adat-istiadat masyarakat 

setempat ketika ingin melakukan pernikahan. ‘Urf sendiri bertujuan untuk 

kemaslahatan umat muslim sama halnya dengan tujuan dari penentuan hari 

pernikahan pada primbon jawa untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk 

menikah. 

Dapat dikatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan dalil yang terdapat pada 

firman Allah dalam surah al-arrof (7) ayat 199 yang berbunyai: 

ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َواَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلْينَ    

“ Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 

Pada ayat diatas bahwa Allah Swt merintahkan kepada umat muslim untuk 

mengerjakan yang makruf yang berarti suatu perbuatan yang memeiliki nilai 

kebaikan, dikerjakan berulang kali serta sesuai dengan nilai-nilai keislaman. 

Demikian halnya dengan tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon 

jawa dinilai sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang kali jika tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai keislaman serta untuk kemaslahatan umat. 

Tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon jawa yang ada didesa 

Baosan Lor jika ditinjau kedalam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi tinjauan 

‘urf  yaitu jika ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan. Maka, tradisi 

tersebut termasuk kedalam 'urf fi'li yaitu kebisaan yang berlaku dalam 

perbuatan. Hal tersebut karena tradisi penentuan hari pernikahan dalam 

primbon jawa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebelum menikahkan 



 

 

anaknya yang sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Baosan Lor yang 

sudah dilakukan sejak dulu hingga menjadi turun- tumurun sampai sekarang. 

Sedangkan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaanya, maka tradisi 

tersebut termasuk kedalam al-'urf al-khas yang merupakan adat atau kebisaan 

yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja 

sebagaimana yang terjadi di masyarakat didesa Baosan Lor dan tidak berlaku 

pada semua lapisan masyarakat lainya. Tradisi penentuan hari pernikahan 

dalam Primbon Jawa merupakan adat-istiadat yang terjadi dimasyarakat 

Baosan Lor yang sudah dilakukan secara turun-tumurun dengan menghitung 

weton dan neptu (pasaran) dari kedua calon pengantin untuk menentukan hari 

yang baik untuk menikah dengan tujuan agar didalam berkehidupan 

berkeluarga kelak selalu diberikan keselametan dan keberkahan. Dengan 

demikian bahwa tradisi tersebut tidak berlaku pada masyarakat lain adapun 

pada umumnya masyarakat  jawa  sendiri tidak semua masih menggunakan 

tradisi tersebut, meskipun ada pasti berbeda dalam segi penerapan dan 

prosesnya karena sebuah tradisi itu tergantung dari tempat dan domisili 

masyarakat itu sendiri. 

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahan atau fasidnya serta penilaian 

baik dan buruknya. Maka, tradisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Tradisi penentuan hari pernikahan yang terjadi di desa Baosan Lor yang 

didasarkan pada primbon jawa dianggap shohih dan boleh asalkan hanya 

sekedar sebagai bentuk ihtiyar atau kehatian-hatian masyarakat untuk menolak 

kemafsadatan tanpa mengkultuskan perwujudan primbon jawa itu sendiri. Atas 



 

 

dasar inilah peneliti menilai bahwa tradisi penentuan hari pernikahan dalam 

primbon jawa yang dilakukan oleh masyarakat desa Baosan Lor bahwa tidak 

bisa menghukumi sama, baik shahih  atau boleh secara mutlak maupun 

sebaliknya fasid atau rusak secara mutlak melainkan sejauh mana pandangan 

dan persepsi masyarakat akan primbon jawa itu sendiri karena memang secara 

jelas bahwa itu bukan termasuk sumber  ajaran Agama Islam. 

 

B. Analisi Perspektif Hukum Islam Tentang Cara Masyarakat Mensiasati 

Larangan Hari Pernikahan Karena Itungan Weton Di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo 

Negara Indonesia sendiri Negara yang memiliki banyak suku dan budaya, 

kebudayaan yang ada di seluruh wilayah indonesia tidak lepas dari tradisi 

turun-temurun yang diyakini dan diwarisi oleh nenek moyang sesepuh mereka 

yang sampai sekarang masih dilestarikan dan  dipakai sebagai pedoman untuk 

keberlansungan kehidupan masyarakat jawa. Sedang diindonesia sendiri 

menyangkut hal pernikahan sendiri budaya tempat pernikahan itu 

dilangsungkan sangatlah berpengaruh yang artinya bahwa pernikahan 

diindonesia dipandang tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya 

pernikahan menurut segi Hukum Negara dan Hukum Agama. Namun, dalam 

hal ini juga harus melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut 

kebudayaan setempat. Maka dari itu masyarakat harus mempuyai suatu 

identitas diantara para warga ataupun anggotanya, yang merupakan mereka 

adalah merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda yang berbeda  dari satu 



 

 

kesatuan lainya. Seperti dalam pengertian masyarakat itu sendiri adalah suatu 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. 

Sehingga didalam setiap kehidupan masyarakat pasti memiliki namanya 

norma-norma atau juga sering disebut dengan aturan. Kemudian norma atau 

aturan-aturan yang sudah ada tersebut dijadikan adat kebiasaan oleh 

masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut yang digunakan sebagai bentuk 

untuk mengatur tingkah laku didalam kehidupan masyarakat. 

Di dalam norma atau aturan tersebut juga memiliki sebuah sanksi-sanksi 

apabila jika dilanggar. Maka, dengan adanya sanksi-sanksi tersebut menjadikan 

masyarakat menjadi lebih teratur. Karena mereka akan mendapatkan sanksi 

apabila mereka melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-

norma yang ada didalam masyarakat tersebut. Maka, barang siapa yang 

melanggar norma-norma yang telah berlaku didalm masyarakat tersebut oleh 

sorang hakim adat atau sering dikenal dengan pemuka adat masyarkat setempat 

dengan sanksi yang telah berlaku dimasyarakat tersebut. 

Sepertihalnya masyarakat yang ada di desa Baosan Lor melarang 

masyarakatnya untuk melakukan pernikahan pada hari dan bulan yang mereka 

yakini memiliki sebuah keapesan yang mereka dapat ketahui melalui sebuah 

perhitungan weton yang didasarkan pada sebuah Primbon Jawa yang telah 

lama menjadi patokan mereka didalam berkehidupan sehari-hari. Namun tidak 

ada sanksi sosial apabila ada  masyarakat yang tetap melakukanya. Namun, 

masih ada sebagian masyarakan lebih tetap melakukannya dengan cara 



 

 

mensiasatinya seperti yang dinyatakan oleh Bapak Yatno mengatakan bahwa 

sebagian masyarakat di desa Baosan Lor masih mempercayai yang namanya 

dukun atau orang pintar dengan alasan untuk menjaga kelancaran dan 

keamanan ketika waktu pelaksanaan pernikahan berlangsung.Yang biasanya 

pihak yang memiliki hajat diberikan syarat disuruh  membuat parem (kunyit 

yang dihaluskan) yang nantinya itu diletakan disetiap sudut rumah yang 

memiliki hajat tersebut untuk menolak balak dan tujuanya untuk keselamatan 

dan kelancaran acara tersebut. 

Dari cara masyarakat mensiasati agar dapat melakukan perkawinan pada 

hari dan bulan yang dilarang oleh masyarakat Baosan Lor tersebut.  Jika 

ditinjau dari sudut pandang  Hukum Islam memang praktek tersebut bukan 

merupakan sumber ajaran hukum islam. Namun,  jika praktek atau cara 

masyarakat mensiasati hal tersebut dilihat dari segi ‘urf atau kebiasaan. Maka, 

praktek tersebut termasuk kedalam kebiasaan atau ‘urf yang shahih dan masih 

diperbolehkan karena tujuan dari adanya syarat tersebut tidak lain hanya 

sebagai bentuk rasa syukur mereka atas nikmat Allah Swt dengan tujuan agar 

didalam segala hajat yang mereka lakukan  agar selalu diberikan  keberkahan 

dan kelancaran.  

Kalau menurut peneliti sendiri masyarakat masih melakukan praktek 

tersebut karena sebagian masyarakat setempat masih tergolong kedalam 

masyarakat yang awam yaitu merupakan golongan penduduk jawa muslim 

yang mempraktikkan Islam dengan berbagai macam aliran, seperti Hindu, 

Buddha, dan animisme. Sehingga masyarakat seperti ini masih cenderung 



 

 

mengikuti sistem kepercayaan lokal secara adat dari pada hukum islam murni 

atau syariah. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terkait Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Tradisi Penggunaan Itungan Weton dalam penentuan hari 

pernikahan di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Maka, penulis dapat simpulkan sebagai berikut: 

1. Tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon jawa yang terjadi di 

Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun jika dilihat dari segi ‘urf 

termasuk kedalam 'urf fi'li karena tradisi penentuan hari pernikahan 

dalam primbon jawa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 

sebelum menikahkan anaknya yang sudah menjadi adat dan kebiasaan 

masyarakat Baosan Lor yang sudah dilakukan sejak dulu hingga 

menjadi turun- tumurun sampai sekarang. Tradisi tersebut termasuk 

kedalam bentuk ‘urf  yang al-'urf al-khas  yang merupakan sebuah adat 

atau kebisaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan 

masyarakat tertentu saja sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di 

desa Baosan Lor.  

2. Sedangkan cara masyarakat desa Baosan Lor dalam mensiasati agar 

bisa melakukan pernikahan pada hari dan bulan yang dilarang seperti 

yang telah ditegaskan narasumber jika ditinjau dari sudut pandang  

Hukum Islam memang praktek tersebut bukan merupakan sumber 

ajaran hukum islam. Namun, jika praktek atau cara masyarakat dalam 



 

 

mensiasati hal tersebut jika dilihat dari segi ‘urf atau kebiasaan maka 

praktek tersebut termasuk kedalam kebiasaan atau ‘urf yang shahih dan 

masih diperbolehkan karena tujuan dari adanya syarat tersebut tidak 

lain hanya sebagai bentuk rasa syukur mereka atas nikmat Allah Swt 

dengan tujuan agar didalam segala hajat yang mereka lakukan agar 

selalu diberikan  keberkahan dan kelancaran.  

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Tradisi Penggunaan Itungan Weton dalam penentuan hari pernikahan 

didesa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.  Penulis 

memberikan saran terhadap pihak-pihak yang terkait berdasarkan 

permasalahan yang terjadi: 

1. Jika tradisi penentuan hari pernikahan yang didasarkan dalam primbon 

jawa merupakan warisan budaya yang tidak  keluar dari bentuk ajaran 

Syariat Islam maka selayaknya tetap dilakukan sebagai bentuk usaha 

mencari kemaslahatan dan menolak kemadhorotan. Namun, jika tradisi 

tersebut hanya mengarah kepada mistis belaka serta masyarakat takut 

akan bernasib sial alangkah baiknya tidak dilakukan karena dapat 

mengacu kedalam hal-hal yang musrik. 

2. Sebagai bentuk  ihtiyar, alangkah baiknya perhitungan hari baik untuk 

menentukan hari pernikahan dalam pelaksanaanya harus sangat 

berhati-hati jangan sampai tujuan untuk mencapainya suatu maslahat 



 

 

justru malah menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan syariat 

islam terutama dalam hal menjaga Agama. 

3. Didalam mesiasatinya masyarakat seharusnya lebih mempercayai 

kepada takdir Allah Swt, yang diamana segala hal yang terjadi adalah 

sudah kehendak dari Allah Swt. Namun, manusia hanya bisa berusaha 

dan berdo’a agar selalu terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan 

terjadi.  

4. Adat istiadat merupakan produk dari kebiasaan masyarakat. Hal itu 

tidak diatur secara jelas dalam Islam. Maka dari itu masyarakat 

hendaknya lebih arif dan teliti dalam memandang dan menyikapi adat 

istiadat tersebut. 
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