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ABSTRAK 

Aziman, Fauzan. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak 

Untuk Menghindari Perkawinan Lusan di Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Wahyu Saputra, M.H.Li 

Kata kunci: Hukum Islam, adat, perkawinan 

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya terdapat perbedaan. 

Perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama yakni supaya menghindari 

kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan. Namun perlu telaah kembali suatu 

perbuatan dalam menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan itu 

bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Sebagian besar masyarakat Desa 

Ngrandu Kecamatan Kauman meyakini bahwa melanggar larangan pernikahan 

lusan akan berakibat buruk kepada seorang yang melanggarnya. Kemudian mereka 

mensiasati perkawinan lusan tersebut dengan cara buang anak dengan tujuan 

menghindari kemafsadatan yang kemudian menjadi tradisi turun temurun untuk 

mensiasati perkawinan lusan. 

Dengan demikian peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat tradisi buang anak untuk 

menghindari perkawinan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman?. (2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan tradisi buang anak unutk 

menghindari perkawinan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman?. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian 

lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan 

observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif dan 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 disimpulkan bahwa (1) tinjauan hukum Islam terhadap 

syarat tradisi buang anak di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman kabupaten 

Ponorogo termasuk kedalam ‘urf yang shohih, karena dalam pelaksanaannya tidak 

terdapat sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariat. Tradisi ini 

hanya sekedar bentuk ikhtiyar atau kehati-hatian masyarakat untuk menolak 

kemafsadatan tanpa mengkultuskan perwujudan mitos itu sendiri. (2) Menurut 

tinjauan hukum Islam khususnya dari segi ‘urf, tujuan tradisi buang anak untuk 

menghindari perkawinan lusan dapat dikatakan ‘urf shohih, karena sejauh 

penelitian peneliti tradisi ini sendiri masih menjadi keyakinan bagi umat muslim di 

Desa Ngrandu yang kebanyakan mereka masih menaati adat tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sesuatu perbuatan hukum yang 

sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak 

(suami istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan 

adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warohmah. 

Pengertian perkawinan menurut undang-undang bab 1 pasal 1 nomor 1 

Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,1 sebagaimana firman Allah swt:  

              

      

 
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. (Q.S Arruum, Ayat 

21).2 

 

Di Indonesia, dalam hal pernikahan dimana tempat pernikahan itu 

dilangsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak 

                                                           
1 Undang-undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press), 2. 
2Al-Qur’an terbitan Mikhraj Khazanah Ilmu, 204. 
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hanya mengacu boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara dan 

hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini juga melihat seorang laki-laki atau 

perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat harus mempunyai 

identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu 

kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Semua itu sudah 

terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia 

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinyu, dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Juga di terangkan bahwa 

menurut hukum adat perkawinan bukanlah hanya sebuah ikatan saja antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dalam membangun rumah tangga 

tetapi pernikahan itu merupakan hubungan hukum yang menyangkut para 

anggota kerabat (keluarga) kedua belah pihak.3 

Dalam setiap kehidupan masyarakat pasti memiliki norma-norma atau 

aturan-aturan. Kemudian norma-norma yang sudah ada dijadikan adat 

(kebiasaan) oleh masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut akan mengatur 

tingkah laku didalam kehidupan mereka. Didalam norma atau aturan juga 

memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut 

menjadikan masyarakat yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila 

melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada 

didalam masyarakat tersebut. Dan barangsiapa yang melanggar norma-norma 

yang berlaku maka akan diadili oeh hakim adat atau pemuka masyarakat dan 

sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut setelah jelas 

                                                           
3Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Aditya Bhakti,1990), 14. 
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terbukti bersalah.  

Adapun antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki perbedaan, 

seperti halnya di Indonesia yang memiliki masyarakat banyak dan berbagai 

macam adat dan budaya tentang pernikahan. Misalnya seperti di Desa Ngrandu 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, terdapat fenomena adat larangan 

pernikahan lusan, padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang 

baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.  

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu 

keharaman yang bersifat abadi dan yang bersifat sementara. Pengharaman yang 

bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk 

menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya.4 Sedangkan 

pengharaman yang bersifat sementara hanya berubah dan alasan pengharaman 

atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan. 

Dalam hal ini juga dijelaskan dalam Q. S An-nisa’ ayat 23:  

                     

               

                

              

       

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu 

yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

                                                           
4 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), 63. 
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bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

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

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

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 

masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”5 
 

Jika dilihat larangan pernikahan yang ada dalam al-qur’an diatas dan 

undang-undang tentang perkawinan, pernikahan yang dilarang hukum adat 

yakni pernikahan lusan. Lusan disini mempunyai tiga maksud, yaitu yang 

pertama larangan pernikahan anak pertama dengan anak ketiga, yang kedua 

salah satu pengantin baru akan melaksanakan satu kali pernikahan dengan 

pengantin yang sudah dua kali menikah dan akan melakukan yang ketiga 

kalinya, dan yang ketiga yaitu orangtua yang akan menikahkan anaknya satu 

kali dengan orangtua yang akan menikahkan anaknya sudah dua kali dan akan 

melakukan yang ketiga kalinya. Adapun jika adat larangan ini dilanggar maka 

akan dikhawatirkan menerima konsekuensi berupa musibah, sehingga mereka 

benar-benar tidak berani melanggarnya. Namun ada sebagian masyarakat yang 

meyakini itu adalah sebuah mitos saja sehingga tetap mereka lakukan, apabila 

suatu saat terdapat musibah akibat dari nikah lusan hanya akan dikembalikan 

kepada Allah SWT. Kemudian dalam hal ini masalah larangan pernikahan 

lusan juga terdapat beberapa siasat (ruwatan) agar pernikahan tersebut tetap 

                                                           
5 Al-Qur’an terbitan Mikhraj Khazanah Ilmu, 42. 
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bisa dilaksanakan, salah satunya yaitu salah satu orangtua dari calon mempelai 

anak pertama yang akan menikah harus membuang anaknya terlebih dahulu, 

biasanya pada mempelai laki-laki. 

Buang anak pada dasarnya bukan berarti semata-mata membuang anak pada 

pengertian benar-benar membuang anak. Membuang anak disini hanya istilah 

dari orang-orang terdahulu. Istilah yang sebenarnya dalam bahasa jawa yaitu 

ngembruk yang artinya jatuh atau mengalah. Maksudnya yaitu dari kedua 

orang tua mempelai ada yang mengalah salah satunya untuk tidak mengadakan 

acara syukuran perniakahan atau walimatul ‘ursy. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih mendalam tentang tradisi buang anak pada masyarakat Desa 

Ngrandu Kecamatan Kauman, agar lebih jelasnya permasalahan yang terjadi 

peneliti memformulasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN  

HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUANG ANAK UNTUK 

MENGHINDARI PERKAWINAN LUSAN DI DESA NGRANDU 

KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengambil sebuah 

rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap syarat-syarat tradisi buang 

anak untuk menghindari pernikahan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan tradisi buang anak 
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untuk menghindari pernikahan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap syarat-syarat 

tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di Desa Ngrandu 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap tujuan tradisi 

buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di Desa Ngrandu 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

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. 

2. Manfaat praktis 

a. Secara sosial dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang 

berkepentingan untuk mengetahui bagaimana analisa hukum islam 

terhadap tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di 
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Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

b. Sebagai bahan wacana diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 

Syariah. 

E. Telaah Pustaka 

Dibawah ini beberapa adalah penelitian yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini: 

Skripsi yang pertama yaitu: penelitian skripsi atas nama Mohammad 

Ansori (2008)6 dengan judul “ Larangan adat kawin lusan dalam perspektif 

hukum islam yang dilakukan di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten 

Sragen”.Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu faktor apa yang 

mempengaruhi ditaatinya larangan kawin lusan dan bagaimana pandangan 

hukum islam atas larangan kawin lusan di Kelurahan Sambung Macan 

Kabupaten Sragen. Penelitian ini membahas tentang larangan adat kawin 

lusan yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam bahwa faktor utama 

yang ditaati masyarakat tersebut ialah kuatnya keyakinan terhadap akibat 

peristiwa-peristiwa yang buruk yang mana menimpa para pelaku kawin lusan 

atau keluarga akibat pelanggaran nukah lusan tersebut. Sedangkan faktor 

pendukungnya meliputi faktor agama, pendidikn, pengaruh adat dan budaya, 

faktor ekonomi, dan taqlid. Dalam tinjauan hukum Islam adat larangan nikah 

lusan muncul ditengah masyarakat adalah tradisi adat yang kategori ‘urf fasid 

yang tidak boleh dipraktekkan maupun dipelihara karena dapat 

                                                           
6 Mohammad Ansori, Larangan adat kawin lusan dalam perspektif hukum islam yang 

dilakukan di Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen, Skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kali 

Jaga, 2008)  
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menjerumuskan kedalam keyakinan yang lain dari Allah SWT yang 

menyebabkan syirik, jadi melakukan kawin lusan adalah mubah (boleh). 

Letak perbedaan penelitian Muhammad Ansori  dengan skripsi ini terletak 

pada penekanan fokus perhatian pada faktor ditaatinya larangan kawin 

lusanserta tinjauan hukum islam atas larangan kawin lusan, sedangkan dalam 

skripsi ini lebih memfokuskan syarat pernikahan lusan yaitu bagaimana 

pelaksanaan tradisi buang anak dan analisis hukum Islamnya, persamaannya 

yakni sama-sama membahas mengenai larangan nikah lusan serta 

menggunakan metode kualitatif. 

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Rosida (2013)7 dengan judul 

“Analisis hukum Islam terhadaplarangan perkawinan adat lusan manten di 

Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dalam penulisannya 

mengambil rumusan masalah bagaimana praktik perkawinan lusan manten 

dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan lusan 

manten. Penelitian ini membahas salah satu adat yang tidak ada larangan 

hukum Islam dalam Al-qur’an. Menurut hukum Islam laarangan perkawinan 

adat lusan manten tidak dilarang, tetapi jika menggunkan pendekatan Saddu 

Al-Zari’ah maka larangan adat kawin lusan manten boleh diberlakukan untuk 

menghilangkaan keyakinann yang tidak baik untuk menghindari timbulnya 

hal-hal buruk yang terjadi. 

Letak perbedaan penelitian Alfatu Rosida dengan skripsi ini pada pada 

                                                           
7 Alfatu Rosida, Analisis hukum Islam terhadaplarangan perkawinan adat lusan manten di 

Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Surabaya, IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2013) 
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praktik perkawinan lusan manten dan tinjauan hukum Islam terhadap 

perkawinan lusan manten dengan teori saddu al-zari’ah, sedangkan dalam 

skripsi ini lebih membahas memfokuskan syarat pernikahan lusan yaitu 

bagaimana pelaksanaan tradisi buang anak dan analisis hukum Islamnya. 

Persamaan skripsi Alfatu Rosida dengan skripsi ini yaitu sama-sama 

membahas larangan adat lusan manten dan menggunakan metode kualitatif.  

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Alfi Amirul Mukminin(2017)8 yang 

berjudul: “Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kwadenan 

Kabupaten Magetan dalam perspektif maslahah mursalah”, dalam 

penulisannya menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik 

nikah lusan di Desa mangunrejo dan bagaimana hukum nikah lusan di Desa 

Mangunrejo dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitiannya membahas 

praktik nikah lusan dan hukum nikah lusan menurut maslahah mursalah 

adalah boleh atau tidak salah dan bisa dijadikan pedoman, akan tetapi harus 

melihat aspek-aspek maslahah yang terkandung didalam nikah lusan. 

Letak perbedaan penelitian Alfi Amirul Mukminin dengan penelitian ini 

yaitu pada praktik nikah lusan dan hukum penikahan lusan perspektif 

maslahah mursalah, sedangkan sedangkan dalam skripsi ini lebih membahas 

memfokuskan syarat pernikahan lusan yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi 

buang anak dan analisis hukum Islamnya. Letak persamaannya yaitu sama-

sama membahas nikah lusan dan sama-sama menggunakan metode penelitian 

                                                           
8 Alfi Amirul Mukminin, Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kwadenan 

Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2017) 
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kualitatif. 

Keempat yaitu skripsi yang ditulis oleh Siti Faizatul Muharromah yang 

berjudul “Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam 

Perspektif Fiqh Munakahat (studi kasus di desa Jabon Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung). Dalam penuisannya mengunakan tiga rumusan 

masalah yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari 

pernikahan lusan di Desa Jabon, bagaimana pendapat tokoh adat tentang 

tradisi tersebut dan bagaimana tradisi tersebut dalam perspektif fiqih 

munakahat.9  

Letak perbedaan penelitian Siti Faizatul Muharromah dengan penelitian 

ini yaitu penelitian beliau memfokuskan tentang bagaimana pelaksanaan 

tradisi buang anak dan pendapat tokoh adat tentang tradisi tersebut dengan 

menggunakan perspektif fiqih munakahat, sedangkan pada penelitian ini 

lebih mendalam tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan 

lusan dengan menggunakan rumusan masalah syarat-syarat dan tujuan tradisi 

buang anak. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama membahas syarat 

pernikahan yaitu buang anak dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

                                                           
9 Siti Faizatul Muharromah, Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan 

Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (studi kasus di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung), Skripsi (UIN SATU Tulungagung, 2019). 
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Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dilapangan 

ditempat terjadinya yang akan diteliti. 

2. Pendekatan penelitian  

Adapun pendekatan yang akan penulis lakukan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil informasi lapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang di jadikan obyek penelitian bertempat di Desa Ngrandu 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena lokasi tersebut 

merupakan daerah yang menggunakan tradisi buang anak untuk 

menghindari perkawinan lusan dalam pernikahan adatnya. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian adalah data tentang: 

1. Syarat-syarat buang anak untuk menghindari perkawinan lusan 

di Desa Ngandu Kecamatan Kauman. 

2. Tujuan tradisi buang anak di Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca atau bertanya tentang data.10 Adapun 

sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

                                                           
10 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116. 
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1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung 

didapatkan dari sumber utama.11 Data primer dapat 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Pada 

penelitian ini sumber data primernya adalah: pelaku perkawinan 

lusan, tokoh adat atau berjonggo, kepala desa dan tokoh agama 

Desa Ngrandu Kecamatan Kauman. 

2. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang biasanya 

sudah tersedia ditempat penelitian.12 Seperti data penduduk, 

data pekerjaan penduduk, data yang menikah adat larangan, 

serta data yang melakukan tradisi buang anak untuk 

menghindari pernikahan lusan.  

5. Subjek Penelitian 

Peneliti mengadakan penelitian ini karena di era zaman sekarang 

masih ada sebagian yang masih mengikuti petuah nenek moyang, 

namun ada yang sudah memperbolehkan dan juga masih ada yang 

mentaati karena selama ini masih menjadi bunga bibir masyarakat 

Desa Ngrandu ini yang masih ada keraguan untuk melakukannya 

walaupun ada yang sudah melakukan nikah lusan ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian dengan wawancara 

dan observasi. 

a. Wawancara tentang tradisi buang anak 

 

                                                           
11 Sugiyono, Memahami Peneltian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 62. 
12 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grafindo Persada cet II, 1993), 

85.  
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Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan 

yang memberi jawaban,13 secara lisan dalam hal ini di lakukan 

pertanyaan yang di ajukan kepada berjonggo di Desa Ngrandu 

tersebut yang berkaitan dengan tradisi buang anak  tersebut. 

b. Observasi lokasi wawancara 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung kepada 

objek dalam hal ini peneliti langsung melakukan pengamatan 

terhadap pasangan nikah lusan. 

7. Tekhnik pengelolaan data 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, 

keserasian, keselarasan, kaseragaman dalam suatu kelompok data 

tersebut. Sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam 

perumusan masalah dalam hal ini peneliti memilah milah hasil 

wawancara dengan informan penelitian yang di samakan dengan 

struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan 

penulis ketika berada pada fase cross check dan trianggulasi untuk 

memperoleh data tentang tradisi buang anak. 

b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk 

                                                           
13 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Rieneka Cipta,2008), 

127. 
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mengatur skripsi. Dalam hal ini setelah data diedit, penulis 

menghimpun data mengenai berbagai cara dalam menguraikan 

subtansi dari tradisi buang anak. 

c. Penemuan hasil data melakukan analisa lanjutan terhadap 

perorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori 

sehingga di peroleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.14 

8. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersifat 

kualitatif, dengan tekhnik deskriptif, yakni penelitian yang 

menggambarkan keadaan atau fenomena, dalam hal ini penulis ingin 

mengetahui hal hal yang berhubungan dengan tradisi buang anak di 

Desa Ngrandu dengan ini peneliti menggunakan analisa induktif. 

Metode induktif adalah proses menganalisa fakta-fakta atau hasil 

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian generalisasi. 

Metode ini di gunakan untuk mencari kasus atau fakta-fakta tentang 

tradisi buang anak tersebut 

G. Sistematika pembahasan 

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 

                                                           
14 Nana Sudrajat, Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo.2003), 

75. 
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dipaparkan secara sistematis yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tinjauan secara global permasalahan yang 

dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: KONSEP PERKAWINAN DAN ‘URF 

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan 

unntuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi 

ini. Bab ini berisi tentang pernikahan dan ‘urf, syarat-syarat 

perkawinan dan pernikahan yang harus ada dan harus terpenuhi 

sebagai tujuan dan dasar pernikahan juga dicantumkan dalam bab 

ini. Macam-macam pernikahan, tinjauan umum tentang ‘urf dan 

syarat-syaratnya, pembagian ‘urf, serta kehujjahan ‘urf dan 

landasannya. 

BAB III: TRADISI BUANG ANAK DI DESA NGRANDU 

KECAMATAN KAUMAN  KABUPATEN PONOROGO 

Bab ketiga berisi alasan kenapa pernikahan lusan dilarang di Desa 

Ngrandu Kecamatan Kauman dan bagaimana cara untuk 

menghindarinya, pada bab ini berfungsi menjelaskan hasil temuan 

dilapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data 

umum meliputi gambaran umum data lokasi penelitian yaitu 

tentang letak geografis, sturktur demografis, sejarah lokasi, 
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keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial kebudayaan dan 

keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman. Data khusus merupakan deskripsi tentang adat larangan 

nikah lusan dan tradisi buang anak untuk menghindarinya di Desa 

Ngrandu Kecamatan Kauman. 

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUANG 

ANAK UNTUK MENGHINDARI PERKAWINAN LUSAN 

DI DESA NGRANDU KECAMATAN KAUMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini menyajikan analisis hukum Islam dengan menggunakan 

teori ‘urf terhadap tradisi buang anak untuk menghindari 

perkawinan lusan. Pembahasan, merupakan bagaimana analisis 

Hukum Islam terhadap syarat-syarat pelaksanaan tradisi buang 

anak untuk menghindari perkawinan lusan dan bagaimana analisis 

hukum Islam terhadap tujuan tradisi buang anak untuk 

menghindari perkawinan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman tersebut. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang 

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

KONSEP PERKAWINAN DAN ‘URF 

 

A. Konsep Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan 

mempunyai arti suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin. 

Sedangkan kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

bersuami atau beristeri, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh.1 

Dalam Kamus Al-Munawwir, al-nika>hu artinya nikah dan al-

zawa>ju  artinya kawin. Secara harfiah kata al-nika>hu sama dengan kata 

al-wath’u artinya bersetubuh atau senggama.2 Sedangkan secara 

etimologis nikah berarti kumpul, akad dan senggama .3 Namun menurut 

pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad, sedangkan 

wath’i sebagai arti kiasan atau majaznya. 

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga 

merumuskan pengertian perkawinan dalam pasal 1 yang berbunyi 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

                                                           
1 Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan 

pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 

Ketiga, 2003), 432. 
2 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progresif,1997), 146. 
3 Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi’i, Kifayah 

Al-Akhyar, Juz 2, (Semarang: Toha Putra),tt, 36. 
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wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.4 

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan “perkawinan 

menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitha>qon ghali>z{an untuk mena’ati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.5 Perkawinan dalam Islam tidak 

semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi 

ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi 

menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (mitha>qon ghali>z{an). 

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa pernikahan dapat 

dipahami sebagai akad yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-

laki dan perempuan dan begitu sebaliknya, yang didalamnya terdapat 

perjanjian yang sangat kuat antara wali dari calon isteri dengan laki-laki 

calon suami, yang disaksikan oleh dua orang saksi, untuk membentuk 

sebuah tatanan rumah tangga yang harmonis sesuai ketentuan agama 

dan negara. Dan yang menjadi landasan mengapa nikah dibutuhkan 

adalah karena merupakan kebutuhan insa>niyah yang merupakan suatu 

ibadah untuk menjaga keturunan, agama dan kehormatan. 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting 

dalam masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut 

                                                           
4 Undang-undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press), 2. 
5 Ibid 335 
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wanita dan pria bakal mempelai saja, tapi juga orang tua kedua belah 

pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-

masing. Bagi masyarakat jawa perkawinan bukan hanya merupakan 

pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan 

dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, 

ekonomi, budaya dan sebagainya. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Dasar-dasar hukum perkawinan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an 

dan hadist. Dalam Al-Qur’an ayat yang menjelaskan perihal 

perkawinan antara lain sebagai berikut:6  

               

      

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha 

Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-

Nur: 32) 

 

Dasar hukum perkawinan dalam hadist antaranya:  

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra berkata: bahwa Rasulullah SAW 

bersabda kepada kami:”Hai para pemuda! Barang siapa 

diantara kamu sudah mampu nikah, maka menikahlah. Karena 

                                                           
6 Al-Qur’an terbitan Mikhraj Khazanah Ilmu, 178 



22 
 

 

sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan 

menjaga kehormatan, dan barangsiapa belum mampu 

hendaklah ia berpuasa karena puasa merupakan penghalang 

baginya.7” 

 

Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda yang sudah 

mampu dan sanggup baik secara materi maupun jasmani untuk segera 

menikah, karena dengan menikah akan dapat menjaga pandangan dari 

pandangan yang tidak halal, dan juga dapat menjaga kehormatan. 

Sedangkan bagi yang belum mampu Rasulullah memerintahkan untuk 

berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan syahwatnya. 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

a. Adanya kedua mempelai 

1. Calon suami 

a. Bahwa ia benar laki-laki dalam kejelasannya 

b. Beragama islam 

c. Baligh dan mukallaf 

d. Calon suami diketahui dan tertentu 

e. Tidak ada halangan perkawinan antara keduanya 

f. Calon suami mengetahui dan mengenal calon isteri serta 

mengetahui bahwa calon isterinya halal untuk dinikahi 

g. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan8 

h. Tidak sedang dalam kondisi ihram baik haji maupun umrah 

                                                           
7 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah (Jakarta Selata: DU Publishing Cetakan 

Pertama, 2011), 27 
8 Undang-undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press), 3. 
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i. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri 

j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristeri empat9 

Secara khusus dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 

mengenal asas kematangan usia. Maksud dari ini memperjelas 

pada pemahaman dalam perkawinan Islam adalah aqil baligh, yaitu 

sudah dewasa dan berakal. Disamping itu memiliki kesehatan 

jasmani dan rohani yang baik. Hal ini dipersyaratkan karena 

mempelai kedepan akan memikul akibat hukum perkawinan yang 

salah satuya adalah bertanggung jawab dalam rumah tangga 

sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam konteks 

ini undang-undang menyatakan calon mempelai itu pada usia 21 

tahun. Sebagaimana pasal 6 Undang-undang no. 1 tahun 1974 

merumuskan. Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang 

memberikan izin bagi laki-laki untuk kawin jika pria sudah 

mencapai umur 19 tahun. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon 

mempelai pria, maka mempelai pria yang ingin kawin dibawah usia 

19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah 

permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua calon mempelai.10 

2. Calon isteri 

a. Beragam Islam  

                                                           
9 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 

Gama Media ,cetakan pertama, 2017), 58 
10 Ibid 59 
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b. Aqil baligh 

c. Bahwa ia benar wanita dengan artian bukan seorang khuntha 

(banci)11 

d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu halal untuk 

dikawini 

e. Tidak dalam ikatan perkawinan 

f. Tidak dalam masa ‘iddah 

g. Tidak ada paksaaan 

h. Tidak sedang dalam keadaan ihram baik haji atau pun umrah 

Sama halnya dengan mempelai pria, mempelai wanita juga 

mempunyai ketentuan yang sama yakni usia 21 tahun. 

Sebagaimana pasal 6 Undang-undang no. 1 tahun 1974 

merumuskan bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang 

memberikan izin bagi wanita untuk kawin jika ia sudah mencapai 

umur 16 tahun. Bila usia 16 tidak dipenuhi oleh calon mempelai 

wanita, maka mempelai wanita yang ingin kawin dibawah usia 16 

tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah 

permohonan ketentuan yang sama yakni usia 21 tahun kepada 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

calon mempelai.12 

b. Saksi dalam perkawinan 

                                                           
11 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

61. 
12 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 

Gama Media ,cetakan pertama, 2017), 60 
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1. Minimal dua orang laki-laki13 

2. Islam 

3. Berakal  

4. Baligh 

5. Tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli 

6. Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul untuk memahami 

terhadap maksud dari akad nikah 

7. Dapat melihat, mendengar dan bercakap 

8. Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama 

dengan baik) 

9. Merdeka 

Persaksian mempunyai tujuan yang sangat penting seperti 

menampakkan, mensyiarkan, atau menunjukkan kepada khalayak 

ramai bahwa perkawinan adalah sebuah kehormatan dan dapat 

mengangkat derajat para mempelainya. Persaksian juga 

mempunyai tujuan untuk memperjelas sebuah Perbedaan antara 

yang halal dan haram dalam perkawinan, sehingga tidak ada tempat 

untuk menyangkal sebuah perkawinan. Dengan persaksian pula 

akan diketahui siapa yang berhak menjadi keluarga, mertua, wanita 

yang haram dinikahi, harta benda dan kepemilikan.14 

c. Wali dalam perkawinan 

                                                           
13 Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat, (Tangerang: Tira Smart, Cet pertama 2019), 10 
14 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 

Gama Media ,cetakan pertama, 2017), 61 
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1. Beragama Islam 

2. Akil baligh 

3. Laki-laki 

4. Adil 

5. Merdeka 

6. Tidak dalam ihram baik haji maupun umrah 

Didalam pasal 19 hingga 23 Kompilasi Hukum Islam sendiri 

mengatur persoalan wali nikah. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi 

dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan 

sebagi wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan 

mempelai wanita. Pengelompokan terhadap wali nasab sendiri diatur 

pada pasal 21 dan 22 KHI, didalam pasal tersebut telah dikelompokan 

menjadi 4 kelompok mereka yang berhak menjadi wali. Kalau 

disimpulkan atau diurutkan maka rumusan pada pasal 22 KHI itu akan 

diketahui sebagai berikut:15 

1. Ayah kandung 

2. Kakek (seterusnya keatas) 

3. Saudara laki-laki kandung 

4. Saudara laki-laki seayah 

5. Anak lak-laki dari saudara laki-laki kandung 

6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung 

                                                           
15 Ibid 63 
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8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

9. Saudara laki-laki ayah sekandung 

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 

11. Anak laki-laki dari paman sekandung 

12. Anak laki-laki paman seayah 

13. Saudara laki-laki kakek seayah 

14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung 

15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah 

Urutan disini artinya adalah apabila wali pertama tidak dapat 

menjadi wali, maka wali yang kedua dapat menggantikan posisinya, 

dan jika wali kedua tidak dapat, hendaklah wali ketiga yang 

menggantikan posisinya dan begitu seterusnya secara tertib dilakukan. 

Yang kedua adalah wali hakim, wali hakim dikenal pula 

didalam perkawinan islam dengan sebutan yang sama yakni wali 

hakim. Wali hakim diatur pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang 

isinya adalah kedudukan wali hakim baru dapat bertindak apabila wali 

nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim 

dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas 

putusan pengadilan Agama mengenai wali nikah. Wali hakim disini 

dalam kedudukannya sebagai pengganti dari wali nasab. Artinya 

apabila wali nasab berhalangan, maka wali hakim dapat mengganti 

kedudukannya. Syarat wali hakim dapat mengganti kedudukan wali 

nasab bila: 
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1. Wali nasab tidak ada 

2. Wali nasab sedang bepergian jauh dan tidak sempat menjadi 

wali 

3. Tidak diketahui tempat tinggalnya 

4. Wali nasab kehilangan haknya 

5. Wali nasab sedang berihram atau haji 

6. Wali nasab menolak menjadi wali 

d. Mahar  

Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah 

pemberian mahar saat menikahinya.16 Mahar adalah pemberian 

seorang suami kepada isteri sebagai hadiah. Dasar pemberian mahar 

dalam Al-Qur’an yaitu:  

                            

      

 

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan senang 

hati”. (Qs: An-Nisa’: 4) 

 

Mahar pada umumnya dalam bentuk barang atau uang. Mengenai 

besarnya mahar para fuqa>ha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada 

batas tertinggi. Nabi bersabda yang artinya: “carilah, walaupun hanya 

                                                           
16 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah (Jakarta Selata: DU Publishing Cetakan 

Pertama, 2011), 151 
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cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai 

batasan terendah.17 Dengan demikian maka dalam pemberian mahar 

dalam Islam tidak dibatasi, namun sesuai kemampuan pihak laki-laki 

dan atas ridha pihak permpuan yang akan dinikahi. 

Mahar diatur cukup detail dalam Kompilasi Hukum Islam mulai 

dari pasal 30 sampai pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran 

yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita pada 

saat melakukan perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada 

mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi 

mempelai wanita. Mahar yang tidak dibayarkan oleh mempelai pria 

tidak harus dibayarkan secara tunai, sepanjang mempelai wanita 

menyetujui terhadap penangguhan pembayaran mahar. Tetapi ini 

harus menjadi perhatian untuk mempelai pria karena penangguhan 

pembayaran mahar adalah hutang bagi mempelai pria. Terhadap 

perselisihan yang timbul akibat bentuk, jenis dan nilai mahar dari 

masing-masing mempelai Kompilasi Hukum Islam memberikan 

ruang penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama. Perselisihan 

terhadap persoalan mahar ini bisa saja terjadi bila mahar itu cacat 

bentuk, kekurangan atau belum dibayar yang itu semua dipersoalkan 

oleh isteri. 

e. Akad Perkawinan 

Syarat ijab qabul atau lebih dikenal dengan istilah akad nikah 

                                                           
17 Muhammad Ali, Fiqih Munakahat, (Lampung: CV. Laduny Alifatama), 135 
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didalam Kompilasi Hukum Islam maupun pemahaman 

dimasyarakat.18 Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung 

antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab 

dan qabul. Ijab adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang 

mewakilinya, sedangkan qabul adalah lafadz yang berasal dari suami 

atau orang yang mewakilinya. Secara rinci akad menjadi batal bila ada 

unsur-nsur akad yang cacat seperti ontoh berikut: 

1. ‘Aqid  

2. Ma’qu>d ‘alaih  

3. Sighat atau lafadz  

4. Ijab  

5. Qabul  

Apabila unsur akad nikah diatas tidak terpenuhi, maka demi 

hukum akad itu batal. ‘Aqid dan ma’qud ‘alaihi pada prinsipnya 

adalah sebagai pelaku sebagai subjek yang melakukan akad. Subjek 

tersebut masing-masing melakukan sighat lafadz yang pada intinya 

saling menawarkan dan menerima dalam kerangka ijab qabul.19 

Adapun syarat ijab qabul sebagai berikut: 

1. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis  

2. Tidak bertentangan antara lafadz ijab dan qabul 

3. Adanya pernyataan dari wali untuk mengkawinkan (ijab) 

                                                           
18 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: 

Gama Media ,cetakan pertama, 2017), 66 
19 Ibid, 67 
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4. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki (qabul) 

5. Tidak ada jeda waktu antara ijab dan qabul 

6. Isi dari sighat ijab qabul jelas 

7. Forum ijab qabul dihadiri wali wanita, mempelai pria dan dua 

orang saksi 

8. Kedua belah pihak mendengar dan mengerti ijab qabul dengan 

jelas20 

9. Akad bersifat abadi tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa 

pernikahan hanya selama satu bulan dan lain-lain.21 

4. Larangan Perkawinan 

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi (mahram) oleh 

seorang laki-laki sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 

22-23 dikelompokkan sebagai berikut:22 

a. Tah{ri>m Muabbad 

1. Larangan perkawinan karena pertalian nasab 

a. Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan 

darah dalam garis keturunan garis keatas yaitu ibu, nenek 

dan seterusnya keatas baik dari pihak ayah maupun ibu dan 

seterusnya keatas. 

b. Anak perempuan, yaitu wanita yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, 

                                                           
20 Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat, (Tangerang: Tira Smart, Cet pertama 2019), 11 
21 Ibid, 12 
22 Muhammad Ali, Fiqih Munakahat, (Lampung: CV. Laduny Alifatama), 47 
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cucu perempuan baik dari anak lak-laki maupun anak 

perempuan dan seterusnya. 

c. Saudara perempuan baik seayah maupun seibu saja 

d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara 

kandung ayah atau seibu seterusnya keatas. 

e. Keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-

laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah. 

2. Larangan pernikahan Karena Hubungan Persusuan 

a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui atau wanita yang pernah 

menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu anak yang 

disusui itu sehingga haram untuk dinikahi.23 

b. Nenek susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui atau ibu dari 

suami dari ibuyang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi 

anak susuan. 

c. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau 

saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya. 

d. Keponakan susuan perempuan, yaitu anak permpuan dari 

sausara ibu susuan. 

e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung 

maupun seibu saja.24 

3. Larangan Menikahi Seorang Wanita Karena Hubungan 

                                                           
23 Ibid, 49 
24 Ibid, 48 
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Pernikahan 

a. Ibu isteri (mertua),  nenek perempuan isteri dan seterusnya 

keatas baik dari garis ibu atau ayah 

b. Anak tiri, dengan syarat kalau terjadi hubungan suami isteri. 

c. Menantu, yaitu isteri anak, isteri cucu da seterusnya 

kebawah. 

d. Ibu tiri (isteri bapak), walaupun belum dicampuri oleh 

ayahnya. 

e. Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan 

bersama-sama, yaitu dua perempuan yang memiliki 

hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara, 

atau seorang permpuan dipermadukan dengan saudara 

permpuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan 

seterusnya menurut pertalian mahram diatas. 

b. Tah{ri>m Muaqqat (keharaman yang bersifat sementara) 

Maksudnya adalah seseorang yang tidak boleh menikahi selama 

berada dalam kondisi tertentu. Apabila kondisi tersebut telah 

berubah maka boleh menikahinya. Adapun wanita-wanita yang 

haram dinikahi secara tempora (sementara) yaitu:25 

1. Saudara perempuan isteri (ipar) 

2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain 

                                                           
25 Hidayatullah, Fiqih, (Banjarmasin: UI Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 

104 
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3. Wanita yang sedang dalam masa iddah 

4. Wanita yang ditalaq tiga haram nikah lagi dengan bekas 

suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan 

telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu 

dan telah habis masa iddahnya. 

5. Wanita yang sedang melakukan ihram 

6. Wanita musyrik, haram dinikahi. 

7. Wanita pezina,26 dalam hal ini selama wanita itu masih aktif 

melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita tersebut teah 

bertaubat dengan taubat nashu>ha>, dimana ia sudah tidak lagi 

disebut wanita berzina, umumnya ulama membolehkannya. 

8. Isteri yang di li’an, apabila seorang suami telah melakukan li’an 

kepada isterinya, maka isterinya itu menjadi haram baginya. 

9. Wanita kafir selain ahli kitab, menikahi wanita non muslim yang 

bukan kitabiyah, atau wanita musyrikah. Namun apabila wanita 

itu masuk Islam atau agama Ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki 

muslim untuk menikahinya. 

Kemudian pernikahan yang dilarang menurut jumhur ulama yaitu 

sebagai berikut: 

a. Nikah Mut’ah 

Nikah mut’ah dalam istilah hukum biasa disebutkan sebagai 

                                                           
26 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah (Jakarta Selata: DU Publishing Cetakan 

Pertama, 2011), 91. 
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perkawinan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad 

dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang 

bilamana masa itu datang, perkawinan itu terputus dengan 

sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah mut’ah sekarang 

masih dijalankan oleh masyarakat Syi’ah Imamiyah yang tersebar 

diseluruh Iran dan sebagian Iraq. Nikah mut’ah juga disebut dengan 

nikah munqati’. 

b. Nikah tahlil 

Nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk 

menghalalkan orang yeng telah melakukan talak tiga untuk segera 

kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah 

menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau 

berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya 

itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, 

kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnya. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah 230: 

                       

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya 

hingga dia kawin dengan suami yang lain.” 27 

 

Yang dimaksud dengan laki-laki lain diayat tersebut bukan 

hanya sekedar melakukan melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh 

                                                           
27 Al-Qur’an terbitan Mikhraj Khazanah Ilmu, 19. 
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telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami 

istri pada umumnya. 

c. Nikah Syighar 

Nikah syighar yaitu seorang laki-laki yang mengawinkan 

anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu 

mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada 

diantara keduanya mahar.  

B. Tinjauan Umum ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang diartikan dengan “al-

ma’ru >f’ dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian “dikenal” ini lebih 

dekat dengan pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘urf 

pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan 

dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama 

dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang 

berbeda ini (dari sudut berulang kali dan sudut dikenal) yang 

menyebabkan timbulnya nama adat dan ‘urf.28  

Pengertian ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, 

perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi 

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.29 Dikalangan 

masyarakat ‘urf ini sering disebut sebagai adat.  

                                                           
28 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387 
29 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet 5 2015),  
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Dari adanya ketentuan bahwa ‘urf dan adat itu adalah sesuatu yang 

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

kemiripannya dengan ijma’. Namun antara keduanya terdapat beberapa 

perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:30 

a. Dari segi ruang lingkupnya, ijma’ harus diakui dan diterima 

semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, 

maka ijma’ tidak tercapai. (Hanya saja sebagian kecil ulama yang 

mengatakn bahwa ijma’ yang tidak diterima oleh beberapa orang 

saja, tidak mempengaruhi keshahihan suatu ijma’). Sedangkan 

‘urf atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan 

dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh 

semua orang.  

b. Ijma’ adalah kesepakatan (penerimaan diantara orang-orang 

tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak 

diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan ‘urf 

atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-

ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh 

lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan. 

c. Adat atau ‘urf itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh 

umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena 

berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. 

Sedangkan ijma’ (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak 

                                                           
30 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 389 
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mengalami perubahan. Sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai 

kegenerasi berikutnya yang datang kemudian.31   

2. Macam-macam ‘Urf 

A. ‘Urf Ditinjau Dari Sifatnya 

Macam ‘urf ditinjau dari sifatnya yaitu: 

1. ‘Urf qawli ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti kata walad, 

menurut bahasa berarti anak termasuk didalamnya anak laki-laki 

dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan dalam sehari-hari 

orang arab biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. Dan kata 

lah{m yang artinya daging, baik daging sapi, ikan atau hewan 

lainnya. Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari 

dikalangan orang Arab, kata lah{mun itu tidak digunakan untuk 

ikan. Karena itu jika seseorang bersumpah tidak akan memakan 

daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka 

menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar 

sumpah. 

2. ‘Urf ‘amali atau fi’li yaitu ‘urf yang berupa perbuatan. Seperti 

kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat 

akad jual beli. Padahal menurut syara’, sighat jual beli itu 

merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi 

kebiasaan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka 

                                                           
31 Ibid, 389 
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syara’ membolehkannya.32 

B. ‘Urf Ditinjau Dari Ruang Lingkupnya 

Macam-macam ‘urf ditinjau dari ruang lingkupnya yaitu: 

1. ‘Urf ‘am yaitu ‘urf yang berlaku pada semua tempat, masa dan 

keadaan, hampir diseluruh dunia, tanpa memandang negara, 

bangsa dan agama. Seperti memberi hadiah kepada seseorang 

yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan 

terimakasih kepada orang yang telah membantu dan 

menganggukkan kepala tanda menyetujui serta mneggelengkan 

kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat 

kebalikan dari itu, maka akan dianggap aneh. 

2. ‘Urf khas{ yaitu ‘urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau 

keadaan tertentu saja. seperti orang sunda menggunakan kata 

“paman” hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk 

kakak dari ayah, sedangkan orang jawa menggunakan kata 

“paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Kemudian 

penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina 

bagi masyarakat tertentu, karena kata itu hanya terpakai untuk 

hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa 

digunakan untuk anak-anak. 

3. ‘Urf shar’i yaitu lafal yang digunakan oleh syara’ yang 

dimaksudkan untuk makna yang khusus. Seperti kata shalat, 

                                                           
32 Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas), 209 
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sesungguhnya makna shalat dalam pengertian bahasa bermakna 

do’a, tetapi syara’ menggunakan istilah untuk sesuatu yang 

khusus.33 

C. ‘Urf Dilihat Dari Diterima atau Tidaknya 

1. ‘Urf s{ah{i>h{ yaitu segala sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, 

sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil 

syara’. Seperti memberi hadiah kepada orangtua dan kenalan 

dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara h{alal bi 

h{alal (silaturahmi) saat hari raya dan memberi hadiah sebagai 

suatu penghargaan atas suatu prestasi.  

2. ‘Urf fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil 

syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya 

berjudi untuk merayakan sesuatu, pesta dengan menghidangkan 

minuman haram dan membunuh anak perepuan yang baru lahir. 

3. Keabsahan  ‘Urf Menjadi Landasan Hukum 

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid untuk menjadi landasan 

hukum. Landasan ‘urf sendiri dalam Al-Qur’an surah al- A’raf ayat 199 

yaitu:34 

           

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

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

                                                           
33 Agus Miswanto, Ushul Fiqih: Metode Ijtihad dalam Islam, (Yogyakarta: Magnum Pustaka 

Umum), 208 
34 Satria Effendi, Ushul Fiqh Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Cet 7, 2017), 142 
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Adapun bagi kalangan ulama yang mengakui keberadaan ‘urf atau 

adat berlaku kaidah:  

a. Kaidah pertama  

 “adat itu dapat menjadi dasar hukum” 

b. Kaidah kedua 

“Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh 

banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat 

diterima.” 

 

c. Kaidah ketiga 

“Setiap aturan syari’at yang datang secara mutlak, dan tidak ada 

ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan 

kepada ‘urf”.35  

 

d. Kaidah keempat 

“Kebiasaan (adat) yang telah dikenal seperti suatu syarat yang 

dipersyaratkan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan 

adalah seperti ketentuan yang ditetapkan berdasakan nash”.36  

                                                           
35 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 400. 
36 Agus Miswanto, Ushul Fiqih: Metode Ijtihad dalam Islam, (Yogyakarta: Magnum Pustaka 

Umum), 209 
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4. Syarat-syarat ‘urf 

a. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak 

bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. 

b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi 

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. 

c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 

dilandaskan kepada ‘urf itu.  

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad 

telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku 

umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.37 

e. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 

dalam suatu transaksi. 38 

f. Hendaknya ‘urf itu tidak bertentangan dengan ‘urf lain dalam satu 

negara atau tempat.39 

5. Pertentangan dalam ‘Urf 

a. Pertentangan ‘Urf dengan Syara’ 

Apabila terjadi pertentangan antara ‘urf dan syara’ dalam suatu 

penamaan, maka diklasifikasikan menjadi dua: 

1. Bila tidak berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan ‘urf 

                                                           
37 Satria Effendi, Ushul Fiqh Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Cet 7, 2017), 143 
38 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376, diakses pada 14.09 senin 

13 desember 2021, halaman 32. 
39 Agus Miswanto, Ushul Fiqih: Metode Ijtihad dalam Islam, (Yogyakarta: Magnum Pustaka 

Umum), 204 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376
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yang berlaku.  

2. Bila berkaitan dengan hukum syar’i, maka didahulukan 

syar’inya. 

b. Pententangan ‘urf dengan Lughat 

Apabila ‘urf bertentangan dengan lughat (bahasa) ulama berbeda 

pendapat dalam memprioritaskan diantara keduanya: 

1. Menurut Qadhi Husain, yang diprioritaskan adalah hakikat lafal. 

2. Sebagian ulama seperti murid Qadhi Husain yakni Imam Al-

Baghawi berpendapat yang diprioritaskan adalah ‘urf.  

3. Pendapat lain yang disampakan Imam ar-Rafi’i, bila lughat sudah 

masyhur dan terlaku, maka yang diprioritaskan adalah lughat.  

4. Pendapat lain mengatakan, bila ‘urf tidak berlaku dalam lughat 

maka didahulukan lughat, dan bila ‘urf masih terlaku dalam 

lughat maka ulama berbeda pendapat. 

Menurut Imam as-Suyuthi, pertentangan antara lughat dan ‘urf 

hanya berlaku dalam kalam Arab. Adapun lughat ‘ajami (selain 

Arab), maka yang dijadikan hukum adalah ‘urf tanpa perbedaan 

pendapat diantara ulama. Sebab lughat ‘ajami tidak memiliki lughat 

asal yang dijadikan pijakan hukum. 

c. Pertentangan ‘Urf ‘Amm dengan ‘Urf Khas{ 

‘Urf ‘amm dan ‘urf khas{ apabila terjadi pertentangan ada 

ketentuannya. Yakni ‘urf khas{  apabila terjadi dikalangan tertentu 

maka tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Apabila tidak terbatasi 
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dikalangan tertentu, maka bisa dijadikan pijakan hukum. Pendapat ini 

berbeda dengan Imam al-Qaffal, menurut beliau ‘urf khas{  tidak dapat 

dijadikan hukum, dan yang dijadikan pijakan hukum adalah ‘urf 

ghalib, yakni ‘urf yang dilakukan kebanyakan orang diseluruh 

daerah.40  

d. Pertentangan ‘Urf dengan Qiyas 

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan ‘urf atas 

qiyas, karena dalil untuk menggunakan ‘urf itu adalah kebutuhan dan 

hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas qiyas. Ibn al-

Humam menempatkan ‘urf itu sebagai ijma’ bila tidak menemukan 

nas{. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan qiyas, maka harus 

didahulukan ‘urf. Ulama Hanafiyah yang mengamalkan istihsan 

yang dalam istihsan tersebut, juga termasuk ‘urf itu sendiri, maka 

dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan ‘urf atas 

qiyas bila terdapat perbenturan diantara keduanya. 

Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutra. 

Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual 

lebah dan ulat sutra dengan menggunakan dalil qiyas, yaitu 

mengqiyaskannya kepada kodok dengan alasan sama-sama “hama 

tanah”. Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada 

manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga 

                                                           
40 M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah Penjelas 

Nazhm al-fara’id al-Bahiyah Cet Pertama, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 106 
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telah menjadi ‘urf). Atas dasar ini muridnya, Muhammad Ibn Hasan 

al-Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah tersebut, 

berdasarkan ‘urf.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 398 
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BAB III 

TRADISI BUANG ANAK DI DESA NGRANDU KECAMATAN KAUMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Data Umum 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakuka penelitian untuk mencari data 

yang berlokasi di Desa Ngrandu. Ngrandu adalah desa yang berada 

dikecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

2. Sejarah Desa 

Desa Ngrandu berasal dari kata Ngranduk yang artinya pengembara. 

Bermula dari seorang pelarian dari kraton solo dan menjadi seorang 

pengembara (NGRANDUK), beliau mempunyai dua senjata yang ampuh 

yang bernama Tombak Kyai Sidem Kayon dan Keris bernama Kyai Bondan, 

setelah beberapa waktu perjalan seorang ngranduk tersebut bertemu dengan 

Kyai Ageng Boto Riyan. 

Dari penjelasan Kyai Ageng Boto Riyan bahwa seorang Ngranduk 

tersebut adalah seorang Pangeran Alit atau Muda yang berasal dari Kraton 

Solo yang bernama Pangeran Prawiro Sentono, memiliki dua senjata yang 

sangat ampuh, kemudian Kyai Ageng Boto Riyan ingin meiliki senjata 

tersebut, beliaupun lalu mencuri dua senjata tersebut, yaitu keris dan tombak 

milik Pangeran prawiro Sentono dan disembunyikan di dua tempat, yaitu 

Tombak Kyai Sidem Kayon disembunyikan di Pandanan Ayu, yang sampai 
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sekarang tempat tersebut terkenal dengan nama Pandanan, dan Kerisnya 

dipanjer atau di tancapkan disebelah utara yang tempat tersebut sampai 

sekaranag terkenal dengan nama panjeran. Pada suatu saat Pangeran Prawiro 

Sentono mengetahui bahwa kedua senjatanya hilang dicuri oleh Kyai Boto 

Riyan, Sang Pangeranpun marah-marah dan bersumpah kepada Kyai Boto 

Riyan bahwa sampai tujuh turunan tidak ada yang kuat dan mampu menjadi 

pemimpin desa ini, kecuali pemimpin yang bukan asli dari Desa (Ngranduk), 

demikian desa ini dinamakan desa Ngrandu karena selama tujuh turunan 

pemimpinnya bukan dari warga asli Desa, yakni seorang pendatang. 

Setelah persitiwa itu Kyai Boto Riyan melarikan diri dan bersembunyi 

di pondok Mbah Anom Ndriyo, sekarang Desa Sendang Kecamatan Jambon, 

dan akhirnya Kya Ageng Boto Riyan murco jiwa raganya tidak diketahui 

dimana keberadannya. Sekarang banyak orang menyebut dengan nama 

Mbah Antol Joyo sebagai sesepuh yang mbahu rekso desa Ngrandu sampai 

dengan saat ini. 

3. Letak Geografis 

Desa Ngrandu merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kauman 

Kabupten ponorogo yang terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan 

Kauman. Desa Ngrandu mempunyai luas wilayah: 302,505 Ha, Sedangkan 

kondisi Desa Ngrandu Kecamatan Kauman merupakan dataran kering 

persawahan dengan batas-batas sebagai berikut: 

Utara  Desa Semanding, Desa Ciluk,  

Desa Gabel kecamatan kauman, 
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Desa` kalimalang  Kecamatan 

sukorejo 

Timur Desa Nglarangan Kecamatan 

Kauman 

Selatan   Desa Sukosari Kecamatan 

Kauman 

Barat  Desa Nongkodono Kecamatan 

Kauman 

Wilayah Pemerintah Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo terbagi menjadi  5 wilayah pedukuhan :  

Dukuh Soko terdiri dari  02 RW dan 04 RT 

Dukuh Krajan terdiri dari  02 RW dan 04 RT 

Dukuh Ngeluk terdiri dari 02 RW dan 05 RT 

Dukuh Bulur terdiri dari 02 RW dan 05 RT 

Dukuh Wates terdiri dari 02 RW dan 05 RT 

Jumlah   10  RW dan 23 RT 

 

Dengan jumlah KK 1.485 KK 

Jumlah penduduk 4.257 jiwa 
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Laki-laki 2.146 jiwa 

Perempuan 2.111 jiwa 

 

4. Kondisi Penduduk 

 Keadaan Demografis Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo mencakup data sebagai berikut : 

Laki-laki 2.146 jiwa 

Perempuan 2.111 jiwa  

Jumlah 4.257 jiwa 

 

5. Mata Pencaharian Penduduk 

 Kondisi mata pencaharian penduduk merupakan upaya pemerintah desa 

untuk menggolongkan jenis pekerjaan. Karena pekerjaan akan berpengaruh 

pada penghasilan setiap masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. 

Petani 1.029 

PNS/TNI 16 

Pensiunan 11 

Home industri 10 
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Buruh Tani 410 

Jasa lainnya 20 

Swasta 315 

Perdagangan 17 

Buruh 115 

Belum bekerja 451 

 

6. Kondisi Pendidikan 

 Pendidikan merupakan upaya pemerintah desa untuk menggolongkan 

sumber daya dari tingkat pendidikan. Karena suatu tempat akan berkemajuan 

apabila masyarakatnya telah maju terlebih dahulu. Adapaun jumlah 

penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berkut: 

Tidak sekolah/buta huruf 182 orang 

Tidak tamat SD 178 orang 

Tamat SD 903 orang 

Tamat SLTP 647 orang 

Tamat SLTA 923 orang 

Tamat sarjana 63 orang 

 

7. Kondidi Sosial Agama 
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 Kondisi sosial keagamaan merupakan upaya pemerintah desa dalam 

mengklasifikasikan jenis keyakinan yang ada di Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo. Penduduk Desa Ngrandu Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo penduduknya semua beragama Islam dengan 

mayoritas masyarakat (NU) nahdlatul ulama. 

Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat memiliki kegiatan yang 

tetap diestarikan, diantaranya: 

a. Kegiatan yasinan yang setiap dusun memiliki jadwal yang berbeda-beda. 

b. Kegiatan arisan serta yasinan ibu-ibu. 

c. Kegiatan arisan pemuda setiap bulannya yang diorganisasi karang taruna 

setempat. 

8. Kondisi Sosial Kebudayaan 

Kondisi sosial kebuadayaan di Desa Ngrandu cukup baik. Khusus untuk 

adat-istiadat jawa, masyarakat Desa Ngrandu masih cukup kental 

memegangnya. Kehidupan sosial budaya penduduk Ngrandu pada umumnya 

tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain disekitar kecamatan Kauman. 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ngrandu berkomunikasi 

menggunakan bahasa jawa, dan yang sering digunakan adalah bahasa jawa 

ngoko sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Dalam membangun sosial 

kebudayaan, masyarakat memiliki kegiatan yang tetap diestarikan, 

diantaranya: 

a. Kegiatan pagelaran reog ponorogo pada setiap minggu pertama pada 

awal bulan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemuda setempat 
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b. Kegiatan sedekah bumi dan bersih desa setiap setahun sekali setelah 

panen pada musim tigo atau kemarau. 

9. Kondisi Ekonomi 

Dengan luas wilayah Desa Ngrandu keseluruhnya adalah : 302,505 Ha  yang 

terdiri dari Luas Tanah Sawah : 203,9  Ha, sedangkan Tanah Darat : 98,605 

Ha, melihat kondisi luas Desa Ngrandu yang sebagian besar tanah sawah 

maka potensi yang dimiliki oleh Desa Ngrandu adalah di bidang sektor 

pertanian. 

Disamping dibidang pertanian, masyarakat Desa Ngrandu mempunyai 

usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri 

dibidang usaha: Mebeler, Snack makanan ringan, Selep padi, Pembuatan 

Tempe dan tahu, Penjahit, Pembuatan Batu Merah dan sebagainya.1 

B. Data Khusus 

1. Syarat-syarat tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan 

lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman 

  Masyarakat Indonesia khususnya jawa mempunyai sejarah panjang 

berkaitan dengan pernikahan. Hampir setiap daerah memiliki 

kepercayaannya masing-masing, entah berupa anjuran, larangan ataupun 

pantangan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat orang jawa terkenal 

memiliki olah pikir dan rasa yang mendalam. Olah pikir dan rasa ini 

biasanya berdasarkan Ilmu titen (mengamati kejadian/peristiwa yang 

                                                           
1 Data desa Ngrandu 
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terjadi dan berulang-ulang) sehingga menghasilkan sebuah 

konklusi/kesimpulan. 

  Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari data turun langsung 

ke lapangan untuk menemui beberapa narasumber diantaranya berasal dari 

kalangan tokoh adat, modin, dan tak luput juga peneliti mendatangi pelaku 

pernikahan lusan guna mendapatkan data tersebut. Data pertama ini peneliti 

dapat dari tokoh adat. Dari hasil wawancara peneliti mendapat jawaban 

wawancara yaitu sebagai berikut: 

  Tokoh adat atau berjonggo yang bernama Mbah Panio memaparkan 

bahwa: 

 “jane kabeh mau wes diatur neng gone kitab sing ono ing zamane 

Rojo Joyo Boyo terus lanjut neng zamane Majapahit lan Mataram 

Islam, jeneng kitabe Bintal Jemur Adam Makno, la nang kono kui 

lengkap kabeh, nang kono yo dijelasne, sing sopo wonge ngelakoni 

nikah lusan bakal kenek cubo gedi misal salah sijine mantene mati 

disek, anake bodo, fisike cacat, jiwone gak jelas utowo setres, jane 

nikah lusan ki oleh mek coro jowo kui ngge ngati ati wae, larangan 

kui dadi ono, kui onok e larangan mergo onok e pepiling utowo 

penginget-inget seko kejadiane seng pernah ngelakoni nikah 

lusan”.2 

 

  Dari wawancara dengan tokoh adat tersebut kemudian peneliti 

memperoleh kejelasan sebagai berikut. Bahwa larangan pernikahan lusan 

itu sudah ada sejak zaman wali songo. Beliau menuturkan bahwa adanya 

larangan pernikahan lusan ini sudah ada sejak zaman Raja Jaya Baya 

kemudian dilanjutkan pada zama Majapahit dan Mataram Islam, bahkan 

larangan pernikahan lusan masih diyakini dan berlaku hingga saat ini, 

                                                           
2 Panio, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 januari 2022 
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peniliti diberikan data oleh tokoh adat bahwa larangan pernikahan lusan 

tersebut ada dalam ssebuah kitab jawa pada zaman Jaya Baya tesebut. Ada 

didalam kitab Bintur Jenar Adam Makno. Orang yang melakukan 

pernikahan lusan dikhawatirkan akan mendapat musibah seperti, salah satu 

mempelainya meninggal terlebih dahulu, anak yang lahir dari hasil 

pernikahan lusan tersebut akan terlahir mengalami cacat fisik, gangguan 

mental atau jiwa, bodoh dan lainnya. Kemudian beliau melanjutkan:  

“nikah lusan jenise wonten kali mas, sing setunggale lusan besan 

lan nomer loro lusan manten. Nikah lusan besan yoiku ajenge rabi 

seng setunggale wes nikahne kaping pindo, seng setunggale lagi 

arep nikahne kaping pisan. Lek nikah lusan manten yaiku salah 

setunggale manten anak pertama rabi karo anak ketelu, dadi amrih 

e penak disingkat lusan”.3 

 

  Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa nikah lusan besan 

adalah apabila ada calon pengantin dimana kedua orang tua salah satunya 

sudah pernah menikahkan anaknya kedua kali dan orang tua calon 

pengantin satunya baru akan menikahkan anaknya pertama kali. Sedangkan 

nikah lusan manten yaitu anak pertama menikah dengan anak ketiga, 

kemudian disingkat menjadi lusan.  

  Tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan bukan 

suatu hal yang baru. Namun jarang sekali ditemukan karena nikah lusan 

sendiri juga sangat jarang. Seperti ucapan bapak Suparto selaku Kepala 

Desa Desa Ngrandu: 

 “selama masih bisa disarankan orang tua, biasane gak terjadi. 

Tapi lak memang cintane wes kadung jatuh cintane kenceng 

                                                           
3 Panio, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 januari 2022 
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tenanan kadang wong tuwek yo ngalah, tapi yo carane ngoten niku 

mau nyiasati terjadine pernikahan”.4  

 

  Berdasarkan pemaparan bapak lurah dapat dimengerti bahwa selama 

kedua mempelai masih dapat disarankan untuk tidak melaksanakan 

pernikahannya yang ternyata lusan, maka lebih baik dihindari, karena 

ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa mereka. Tetapi 

apabila memang sudah tidak bisa dihindari maka dapat disiasati atau 

diruwat dengan cara buang anak tersebut. Tradisi buang anak adalah suatu 

syarat atau ruwatan untuk menghindari akibat dari pernikahan lusan. 

Kemudian Mbah Panio menambahkan: 

“buang anak ing nikah lusan niku buang anak sing artine salah 

sijine calon manten ambruk neng manten sijine, dadi manten sijine 

ora ngenekne acara opo-opo, dianggep neng omahe kui ora ono 

walimahan”.5 

 

  Arti dari buang anak disini bukanlah arti yang sebenarnya, tetapi 

hanya istilah orang jawa terdahulu saja. Istilah yang sebenarnya dalam 

bahasa jawa yaitu ngembruk yang artinya jatuh atau mengalah. Maksudnya 

yaitu dari kedua orang tua mempelai ada yang mengalah salah satunya 

untuk tidak mengadakan acara syukuran pernikahan atau walimatul ‘ursy.  

  Proses atau pelaksanaan buang anak seperti yang dikatakan Mbah 

Paniyo yaitu:  

“proses nikah lusan niku si anak lanang etok-etok dibuang neng 

dalan. Lha salah salah sijine dulur manten wedok nemu anak lanang 

lan digowo mulih neng omah. Wong tuane anak lanang goleki, 

                                                           
4 Suparto, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 januari 2022 
5 Panio, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 januari 2022 
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temune neng omahe calon manten wedok. Dadine ben kekerabatane 

ndak ilang akhire anak lanang sing ilang mau karo anak wedok e 

seng nemu dikon ngarabikne”.6 

 

  Dari pernyataan Mbah Panio tersebut, maksud dari buang anak 

adalah mereka melakukan adegan dimana calon manten laki-laki ditinggal 

dijalan atau suatu tempat kemudian ditemukan oleh pihak manten 

perempuan. Kemudian orang tua manten laki-laki mencari anaknya dan 

tempat ditemukannya yaitu dirumah pihak manten perempuan. Kemudian 

calon manten laki-laki dipasrahkan atau ngebruk kepihak keluarga 

mempelai perempuan untuk menikahkan. 

  Selain itu pihak laki-laki tidak diperbolehkan membuat acara 

syukuran pernikahan dirumah dan orang tuanya tidak diperbolehkan datang 

keacara pernikahannya. Seperti ungkapan bapak Suparto selaku kepala 

desa yaitu:  

“dados e terjadine pernikahan tetep terjadi, biasane seng tuwek ki 

nyaranne nek di mbrukne neng salah satu temanten, dados e biasane 

kan lak seng tuwek sek kuenceng ki tetep moro e ogak, dados e ora 

enek acara resepsi atau ndak ada acara imbal balik iring-iringan 

gone seng setri trus gone seng laki-laki”.7  

 

  Hal ini dilakukan karena sebagai bentuk runtutan dalam proses 

membuang anak. Biasanya yang ngembruk dari keluarga laki-laki, karena 

dalam perkawinan laki-laki tidak butuh wali, sedangkan perempuan wajib.  

  Kemudian menurut pandangan bapak Khisbuddin selaku modin 

                                                           
6 Ibid 
7 Suparto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2022 
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Desa Ngrandu, beliau berpendapat bahwa:  

“jane Islam ora ngelarang nanging kangge ngati-ngati urep yo nek 

iso dihindarilah, intine lek nikah lusan niku oleh, mek enek e 

larangan kui mau mung kanggo himbauan gawe ngati-ngati tok, nek 

awakmu ape nglakoni yo monggo wae, Islam ora ngelarang mek 

ilingen akibat e iku mau.”8 

 

  Dapat di tarik kesimpulan bahwa menurut beliau dalam ajaran Islam 

tidak melarang adanya perkawinan lusan, tetapi kalau bisa dihindari untuk 

berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun ada 

orang yang akan melaksanakannya hendaklah mengingat kembali 

akibatnya. Lanjut beliau: 

 “Bagiku siji, hukum agomo kui luwih duwur ketimbang adat nek 

sampe hukum adat ki luweh duwur ketimbang hukum agomo kui 

bahaya, aqidah islam tarohane iku iso rusak kabeh. Perkoro sejarah 

kui jare wes seko zaman wali songo karo kerajaan jawa, tapi aku 

gak paham babakan sejarah, Terus nek perkoro sopo wonge sing 

ngelakoni nikah lusan bakal cepet mati salah sijine utowo musibah 

neng anak bojone cacat fisik lan jiwane, aku pedomane kui kabeh 

kudu balek neng gusti Allah, mergo Allah maha kuoso, ora enek 

tandingane, nek larangan kui mek gur gawe ati-atine urip kui ra 

popo lah, tapi nek sampek gawe hukum lan hukume kui luweh duwur 

seko agomo iki aku ra sepakat. Seng jelas pedoman ku nek nang 

agomo lan negoro oleh kui sah nikah e. Iki peran ulama kudu 

maksimal ben ora do salah kaprah masyarakat e.” 

 

  Berbeda dengan tokoh-tokoh diatas peneliti mendapat penjelasan 

lain dari pak Khisbuddin, beliau menjelaskan kepada kita, bahwa beliau 

tetap berpegang pada hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam, dan 

negara Indonesia, jika hukum agama dan negara tidak melarangnya maka 

hukum pernikahannya tetap boleh dan sah hukumnya. Jika larangan nikah 

                                                           
8 Khisbudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2022  
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lusan ini hanya untuk hati-hati saja tidak masalah, tapi jika larangan ini 

statusnya lebih tinggi dari hukum agama maka ini akan membahayakan 

aqidah Islam. Sejarah larangan pernikahan ini memang beliau kurang 

paham tapi beliau pernah mendengar bahwa larangan pernikahan ini sudah 

ada sejak zaman wali songo dan sudah ada sebelumnya zaman kerajaan 

jawa, negara tidak melarang pernikahan ini tetap boleh dan sah. Peran 

ulama harus benar-benar maksimal dan bisa memberikan penjelasan yang 

baik kepada masyarakat agar tidak salah jalan. 

2. Tujuan Tradisi Buang Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Di Desa 

Ngrandu Kecamatan Kauman   

  Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada pelaku 

pernikahan lusan, yaitu pak Tuji selaku suami dari ibu Ayuk menuturkan: 

 “pas saya nikah dulu, bapak mantokne saya setelah mbak-mbak 

saya nikah duluan. Begitu juga Partiyah, istri saya yang saat itu 

juga dimantokne oleh bapaknya yang baru mantu pertama. Karena 

nikah lusan besan itu gak boleh menurut sesepuh didaerah saya, 

maka dari kedua pihak keluarga menyiasati dengan cara ngguwak 

manten kepada isteri saya, karena ditakutkan akan terjadi 

kematian dari salah satu pihak kelaurga entah itu dari pihak 

manten perempuan maupun pihak laki-laki. Semua hajat mulai 

akad nikah, ijab qabul sampai dengan resepsi ditanggung dari 

keluarga isteri saya, bahkan yang untuk yang jadi orangtua ketika 

resepsi itu bukan orangtua kandung saya, tetapi pak puh saya dari 

keluarga isteri saya”.9 

 

 Pernikahan yang dilakukan Pak Tuji merupakan pernikahan lusan 

besan yaitu bapaknya beliau sudah menikahkan dua kakaknya dan akan 

menikahkan beliau untuk ketiga kalinya, sedangkan orang tua isterinya 

                                                           
9 Tuji, Hasil Wawancara, Ponorogo  
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baru akan menikahkan anaknya yang pertama kali. Yang artinya 

pernikahan ini dilarang menurut sesepuh desa atau tokoh adat pada 

masanya, kemudian disarankan oleh sesepuh desa untuk menyiasati atau 

meruwat pernikahannya dengan membuang manten pria ke pihak wanita. 

Semua hajat dari aqad nikah sampai resepsi bertempat dirumah isteri 

beliau dengan biaya yang ditanggung dari pihak keluarga isterinya, bahkan 

orang tua beliau tidak boleh mengikuti acara pernikahannya kemudian 

diwakili oleh saudara dari isterinya.  

 Tujuan dilakukannya tradisi buang anak adalah harapannya untuk 

menghindari akibat atau hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi 

pada pelaku atau pelanggar adat larangan lusan dan untuk menghormati 

hukum adat yang sudah ada, selain itu untuk mencari keselamatan dalam 

meneruskan niat yang baik untuk menikah agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan dimasa mendatang dalam berumah tangga.  

 Namun jika dilihat dari segi psikologi ada hal positifnya juga, pelaku 

lusan yang menikah anak pertama dan ketiga itu mempunyai karakter atau 

watak yang berbeda dan bertolakbelakang. Umumnya karakter atau watak 

anak pertama cenderung dituntut untuk mandiri, tidak suka diatur atau 

sukanya mengatur dan ngeyelan sedangkan karakter atau watak anak 

ketiga cenderung tidak suka diatur, tidak mau mengalah dan sukanya  

dimanja. Tetapi tidak semua bisa disangkut pautkan, karena terkadang 

tidak semua anak pertama dan anak ketiga bersifat demikian, namun ada 

baiknya yaitu agar tidak terjadi konflik karakter yang berkelanjutan. Yang 
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jika terjadi konflik dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam 

keluarga tersebut. 

 Tujuan buang anak sendiri yaitu agar mampelai yang dibuang tidak 

disebut sebagai anak pertama lagi, karena diangkat anak oleh orang yang 

menemukan saat pernikahan lusan itu dilaksanakan. Ataupun tidak 

menjadi anak yang ketiga pada saat pernikahannya dan kemudian tidak 

dinamakan pernikahan lusan.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUANG ANAK 

UNTUK MENGHINDARI PERKAWINAN LUSAN 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Tradisi Buang Anak Untuk 

Menghindari Perkawinan Lusan   

 Pernikahan lusan merupakan pernikahan yang dilarang dalam adat 

jawa. Pernikahan lusan merupakan pernikahan yang dilakukan oleh 

pasangan yang kedudukannya sebagai anak pertama dan ketiga, baik itu dari 

laki-laki maupun perempuan atau apabila ada calon pengantin dimana kedua 

orang tua salah satunya sudah pernah menikahkan anaknya kedua kali dan 

orang tua calon pengantin satunya baru akan menikahkan anaknya pertama 

kali.  

 Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum, sehingga untuk 

dikatakan sahnya sebuah pernikahan tentunya harus memenuhi rukun dan 

syaratnya perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi 

sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan 

itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami 

isteri.  

  Dalam praktek nikah lusan tidak hanya memenuhi rukun dan syarat 

pada umumnya, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 

pasangan yang melakukan perkawinan lusan, yaitu syarat pernikahan dalam 

adat masyarakat setempat yang syarat tersebut tidak ada dalam hukum 
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positif maupun hukum Islam. Hukum Islam sendiri mengatur bahwa syarat 

orang yang akan melaksanakan pernikahan yaitu adanya calon mempelai, 

saksi dalam pernikahan, adanya wali, mahar dan akad yaitu ijab dan qabul.1 

 Syarat dalam melaksanaan pernikahan lusan yaitu salah satu dari 

orang tua calon manten harus ngguwak anaknya terlebih dahulu dengan 

tujuan agar pernikahannya tidak disebut sebagai pernikahan lusan lagi, 

biasanya calon yang di buang mempelai laki-laki karena dalam sebuah 

pernikahan laki-laki tidak membutuhkan wali sedangkan adanya wali wajib 

bagi perempuan. Kemudian dalam pelaksanaan buang anak terdapat syarat 

yang harus dilakukan yaitu ngembruk atau semua acara dari ijab qabul 

hingga resepsi pernikahan dilakukan ditempat kediaman pihak perempuan 

dan tidak boleh mengadakan acara ditempat pihak laki-laki, selain itu orang 

tua atau pihak laki-laki tidak diperbolehkan mengadakan acara syukuran 

atau resepsi pernikahan dan orang tuanya tidak diperbolehkan datang 

keacara pernikahannya. 

 Syariat Islam sendiri tidak mengatur terkait adanya syarat buang 

anak meskipun dalam adat jawa seperti yang dipegang oleh masyarakat 

Ngrandu. Dalam pandangan Islam, sebuah tradisi buang anak bukanlah 

suatu tradisi yang harus dilakukan oleh semua kalangan orang ketika ingin 

melakukan pernikahan. Meskipun hal tersebut sudah menjadi tradisi dan 

kebiasaan masyarakat jawa.  

                                                           
1 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

61. 
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 Sumber Hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat 

khususnya muslim dapat ditemukan dalam Al-qur’an, sunnah, ijma’ dan 

qiyas. Namun jika suatu perbuatan manusia tidak ditemukan atau diatur 

dalam sumber-sumber Hukum Islam tersebut, maka para ulama melakukan 

istinbath hukum yaitu berupa ‘urf. 

 ‘Urf sendiri memiliki arti sesuatu yang telah dikenal oleh 

masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa 

perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut kalangan sebagian ulama 

ushul fiqh, ‘urf disebut adat atau kebiasaan.2 

“Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai dasar 

hukum”3 

 

 Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kebiasaan yang berlaku pada 

‘urf dan tidak dijelaskan didalam nash al-qur’an, sunnah, ijma’, qiyas. 

Maka dapat berlaku sebagai dasar Hukum Islam. Sehingga dapat diketahui 

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

bertentangan dengan Nash. Namun, jika ‘urf tersebut bertentangan dengan 

nash-nash tersebut maka ‘urf tersebut ditolak. 

 ‘Urf memandang tradisi buang anak tersebut tidak disebutkan dalam 

hukum Islam. Dikarenakan tradisi tersebut merupakan sebuah kebiasaan 

masyarakat jawa yang ada didesa Ngrandu yang telah dilakukan dan 

                                                           
2 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet 5 2015), 
3 Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 400. 
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menjadi adat istiadat masyarakat setempat ketika ingin melakukan 

pernikahan lusan. ‘Urf sendiri bertujuan untuk kemaslahatan umat muslim 

sama halnya dengan tujuan dari tradisi buang anak untuk menghindari 

kemafsadatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang akan 

melaksanakan pernikahan lusan. 

 Dapat dikatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan dalil yang terdapat pada 

firman Allah dalam surah al-a’rof ayat 199 yang berbunyi: 

                    

 “jadiah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.4 

 Pada ayat diatas bahwa Allah Swt memerintahkan kepada umat 

muslim untuk mengerjakan yang ma’ruf yang berarti suatu perbuatan yang 

memiliki nilai kebaikan, dikerjakan berulang kali serta sesuai dengan nilai-

nilai keislaman. Demikian halnya dengan syarat tradisi buang anak dalam 

pernikahan lusan dinilai sebagai kebaikan yang dilakukan oleh pelaku lusan 

jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Keislaman serta untuk 

kemaslahatan umat. 

 Syarat tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan di 

Desa Ngrandu jika ditinjau kedalam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi 

tinjauan ‘urf, yaitu jika ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, maka 

termasuk kedalam ‘urf fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. 

                                                           
4 Satria Effendi, Ushul Fiqh Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Cet 7, 2017), 142 
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Hal tersebut karena tradisi buang anak merupakan suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku perkawinan lusan yang menjadi syarat dan kebiasaan 

masyarakat Ngrandu yang akan melaksanakan perkawinan lusan sejak dulu 

hingga turun temurun sampai sekarang. 

 Sedangkan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, maka 

tradisi tersebut temasuk kedalam ‘urf khas yang merupakan adat atau 

kebiasaan yang hanya dikenal dan disebar disuatu daerah dan masyarakat 

tertentu saja sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Ngrandu dan 

tidak berlaku pada semua lapisan masyarakat lainnya.5  

 Kemudian jika ditinjau dari segi keabsahan dan tidaknya, maka 

syarat dan tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan yang 

terjadi di Desa Ngrandu dianggap shohih  dan boleh asalkan hanya sekedar 

sebagai bentuk ikhtiyar atau kehati-hatian masyarakat untuk menolak 

kemafsadatan tanpa mengkultuskan perwujudan mitos itu sendiri, karena 

mengkultuskan terhadap mitos dapat menyeret pelaku kedalam bentuk 

kesyirikan dimana hal tersebut bertentangan didalam Syari’at Islam dan 

dapat menjadikannya sebagai ‘urf yang fasid atau rusak. Atas dasar inilah 

peneliti menilai bahwa syarat tradisi buang anak yang dilakukan oleh 

masyarakat Ngrandu tidak bisa menghukumi sama, baik shohih atau boleh 

secara mutlak ataupun sebaliknya rusak atau fasid secara mutlak, melainkan 

sejauh mana pandangan atau persepsi masyarakat akan mitos jawa itu 

                                                           
5 Agus Miswanto, Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Dalam Islam, (Yogykarta: Magnum 

Pusataka Umum), 208. 
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sendiri karena memang secara jelas pastinya bahwa itu bukan termasuk 

ajaran agama Islam.  

 Dengan demikian, jika tradisi tersebut hanya sebagai bentuk mistis 

saja maka secara hukum Islam menyatakan kedalam perbuatan yang menuju 

kepada thiyarah karena menganggap percaya akan merasa bernasib sial 

karena sesuatu yaitu mitos tersebut maka menurut ‘urf kebiasaan tersebut 

masuk kedalam ‘urf fasid. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tujuan Tradisi Buang Anak Untuk 

Menghindari Perkawinan Lusan 

 Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, 

mawaddah warahmah seperti yang disebutkan dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.6 Begitu juga 

dalam pernikahan lusan yang terjadi di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo, dalam pernikahan lusan disebutkan beberapa syarat 

yaitu buang anak yang bertujuan agar pelaku pernikahan lusan mendapat 

keselamatan dan menghindari akibat atau hal-hal yang dipercaya dapat 

mengakibatkan terjadinya musibah yang dialami setelah pernikahannya.  

 Buang anak merupakan sebuah cara untuk menghindari perkawinan 

lusan dengan artian dalam pernikahan lusan yang dilakukan seseorang tidak 

disebut lagi perkawinan lusan, karena telah diangkat anak oleh orang yang 

                                                           
6 Undang-undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press), 2. 
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menemukan dan bukan anak yang pertama atau ketiga saat pernikahan itu 

dilaksanakan yang kemudian pernikahan orang tersebut bukan lagi 

pernikahan anak pertama ataupun anak ketiga atau lusan.  

 Dalam ajaran agama Islam mempercayai sesuatu yang belum tentu 

terjadi seperti menganggap akan bernasib tidak baik atau disebut thiyarah, 

itu dapat mengacu dalam hal-hal yang musyrik dimana perbuatan syirik 

termasuk perbuatan dosa besar. Dalam Islam sebuah adat atau tradisi yang 

tidak disebutkan dalam nash al-qur’an, hadist, ijma’ ataupun qiyas, ulama 

sepakat untuk melakukan istinbath hukum yaitu berupa ‘urf. ‘Urf 

merupakan sesuatu yang digunakan sebagai dasar hukum Islam jika tidak 

bertentangan dengan nash, jika bertentangan maka ‘urf tidak sah atau 

ditolak.  

 Tujuan tradisi buang anak sebenarnya baik, yaitu agar terhindar dari 

akibat yang tidak diinginkan terjadi dan agar mendapat keselamatan setelah 

pernikahan dilakukan. Namun seseorang tidak boleh mengimani atau 

mempercayai mitos secara mutlak, karena dapat mengakibatkan perbuatan 

musyrik. Dalam ‘urf tradisi tersebut masuk pada ‘urf shohih, karena 

menghormati adat istiadat yang telah lama dilakukan bukan untuk meyakini 

akibat dari perkawinan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang yelah diuraikan terkait tinjauan hukum 

Islam terhadap tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan di Desa 

Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Maka peneliti untuk 

selanjutnya bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan hukum Islam terhadap syarat tradisi buang anak di Desa Ngrandu 

Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo termasuk kedalam ‘urf yang 

shohih, karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat sebuah perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum syariat. Tradisi ini hanya sekedar bentuk 

ikhtiyar atau kehati-hatian masyarakat untuk menolak kemafsadatan tanpa 

mengkultuskan perwujudan mitos itu sendiri.  

2. Menurut tinjauan hukum Islam khususnya dari segi ‘urf, tujuan tradisi 

buang anak untuk menghindari perkawinan lusan dapat dikatakan ‘urf 

shohih, karena sejauh penelitian peneliti tradisi ini sendiri masih menjadi 

keyakinan bagi umat muslim di Desa Ngrandu yang kebanyakan mereka 

masih menaati adat tersebut. 

B. SARAN-SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Analisis Hukum Islam 

Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan di Desa 

Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo peneliti memberi saran 
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terhadap pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi: 

1. Jika tradisi buang anak merupakan warisan budaya yang tidak keluar dari 

bentuk ajaran Syariat Islam maka selayaknya tetap boleh dilakukan 

sebagai bentuk usaha mencari kemaslahatan dan menolak kamdharatan. 

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 musyrik. 

2. Alangkah baiknya sebuah pernikahan dilakukn berdasarkan pedoman 

kepada Syariat Islam, dimana perlu dipahami bahwa sebagai bentuk 

usaha agar mendatangkan kemaslahatan bukan sebagai hal-hal yang 

mengarah kepadal hal-hal yang mistis dan ghaib saja. 

3. Didalam mensiasati pernikahan lusan seharusnya lebih mempercayai 

kepada takdir Allah Swt, yang dimana 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. Segala hal atau peristiwa yang terjadi seharusnya jangan langsung 

dikaitkan kedalam hal-hal yang mistis dan ghaib. Namun, sebaiknya 

masyarakat lebih untuk berfikir luas dan secara rasional. 
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