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ABSTRAK 
Miftah Nur Rohman, 2016, Perhitungan Weton Pernikahan Menurut 

Adat Jawa Dalam Perspektif Mas }lah }ah (Studi Kasus di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun), Skripsi Jurusan Syari’ah, Program 
Studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. 

Kata Kunci : Weton,Pernikahan, Adat dan Mas }lah }ah 

 Adat Jawa memang tidak dapat dipisahkan dengan setiap sendi 

kehidupan masyarakat Jawa. Kepercayaan masyarakat terhadap adat 

tradisi Jawa yang masih dijaga dan dilestarikan di kalangan masyarakat 

desa. Dalam hal ini, masyarakat Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun masih kental dengan adat tradisi Jawa. Sehingga dalam setiap 

kegiatan kemasyarakatan masih menjaga dan menggunakan adat tradisi 

tersebut. Khususnya adat tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, 

tradisi masyarakat Jawa yang sangat selektif ketika pemilihan calon 

menantu dan menetukan hari akad bagi kedua calon mempelai yang 

diharapkan agar keluarga dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran. 

Awalnya adat tradisi tersebut masih cukup banyak digunakan oleh 

masyarakat. Namun, akhir-akhir ini hal seperti itu seperti menghilang dari 

masyarakat.  

 Dari latar belakang di atas peneliti berkeinginan untuk meneliti dan 

mengetahui, apakah adat tradisi perhitungan weton tersebut masih 

digunakan dalam pernikahan di Desa Bibrik Jiwan Madiun, alasan 

masyarakat yang masih menggunakan dan yang tidak menggunakan adat 

tradisi perhitungan weton tersebut, dan dampak yang timbul dari 

perhitungan weton itu dapat memberikan kebaikan atau tidak. Oleh karena 

itu, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik 

pernikahan dengan perhitungan weton yang terjadi di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dan (2) Bagaimana perspektif 

mas }lah }ah terhadap perhitungan weton pernikahan menurut adat Jawa. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara. Teknik yang dipilih dalam analisa adalah reduksi data, display 

data, dan pengambilan kesimpulan. 

 Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama, praktik 

pernikahan dengan perhitungan weton yang merupakan adat tradisi yang 

telah diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan di Desa Bibrik 

Jiwan Madiun. Kecuali terhadap kondisi yang tidak memungkinkan untuk 

menggunakan hitungan weton, maka dengan terpaksa harus 

meninggalkannya. Kedua, menurut perspektif mas }lah }ah, perhitungan 

weton tersebut tidak bertentangan dengan agama, selagi praktiknya tidak 

menjadikan masyarakat jatuh terhadap kemusyrikkan. Karena tujuan dari 

adat tradisi tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi 

tujuan maqashid syar‟i, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam 

menjalani kehidupan. Meskipun dampak yang timbul tidak terlihat 

signifikan. 
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BAB I 

PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA 

DALAM PERSPEKTIF MAS }LAH }AH (Studi Kasus di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun) 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dengan 

menggunakan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.
1
 Dalam pernikahan 

tidak boleh ada satu syarat dan rukun itu yang ditinggalkan, karena hal 

tersebut akan berpengaruh pada keabsahan dari pernikahan itu sendiri. 

Dalam ajaran Islam sendiri  telah diatur dan diberikan tuntunan 

serta penjelasan tentang berbagai fungsi dan tujuan dari pernikahan. Selain 

sebagai sarana penyaluran biologis, pernikahan juga merupakan sarana 

melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta sebagai sarana 

membentengi diri dari gangguan setan, nafsu birahi, menundukkan 

pandangan mata dari perbuatan maksiat, serta menciptakan ketenangan 

hidup dan kesungguhan beribadah.
2
 

Pernikahan menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, merupakan 

salah satu sunnatullah yang umum berlaku terhadap semua makhluk Allah 

yang hidup.
3
 Karena setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan 

                                                           
1
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), 374. 

2
 Yasin Asnawi, Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan dalam Perkawinan (Kediri: Ponpes 

Hidayatut Thullab, 2005), 71. 
3
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta: UII Pers, 2011), 20. 

1 
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berpasang-pasangan, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, dan ada 

laki-laki ada perempuan, serta lain sebagainya. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat adz-

Dzaariyaat 49:  

    

  

   

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
4
 

Oleh karena itu, pernikahan sah dalam Islam adalah pernikahan 

yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-

larangan dalam pernikahan. Serta sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 

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

menurut hukum Islam”.5 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pernikahan yang 

terjadi di masyarakat banyak aturan selain dari syarat dan rukun yang telah 

ada dalam hukum Islam. Karena bagaimanapun juga, kita hidup di tanah 

Jawa yang masih kental dengan adat Jawanya. Dan pada hakikatnya 

hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam 

masyarakat sebelum hukum Islam datang di tanah Jawa.
6
 Maka tidak 

heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan  muamalah masih 

                                                           
4
 Al-Qur’an, 51:49. 

5
 Lihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 

6
 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam 

Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta: RaJawali Pers, 2013), 73. 
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bercampur dengan tradisi adat yang telah ada, khususnya dalam hal 

pernikahan. 

Dalam pelaksanaan pernikahan harus dipenuhi syarat-syarat yang 

merupakan dasar sahnya pernikahan itu sendiri. Diantaranya yaitu laki-laki 

dan perempuan sah untuk dinikahi, artinya mereka bukan sebagai muhrim 

baik muhrim sementara ataupun muhrim selamanya. Kemudian dalam 

akad nikah harus dihadiri oleh wali dan para saksi. 

Di dalam masyarakat Jawa, khususnya masyarakat desa di 

Kabupaten Madiun, terdapat sebuah syarat lagi yang harus dipenuhi dan 

tidak boleh ditinggalkan, yaitu kecocokan dalam perhitungan weton. 

Antara weton calon pengantin laki-laki dan weton  calon pengantin 

perempuan harus ada kecocokan. Jika dalam perhitungan weton antara 

pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka 

pernikahan secara otomatis tidak akan pernah dilaksanakan. Mereka takut 

apabila hal ini dilanggar dan tetap dilangsungkan sebuah pernikahan, maka 

akan terjadi hal-hal buruk, semisal salah satu diantara kedua pengantin 

akan meninggal dunia dalam kurun waktu yang tidak lama, dalam 

mengarungi rumah tangga keluarganya tidak harmonis karena sering 

terjadi pertikaian, dan kemudian pernikahannya tidak akan langgeng.
7
 

Dasar yang digunakan masyarakat dalam menentukan perhitungan 

weton dalam pernikahan adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh 

yang terus diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta mengambil dari 

                                                           
7
 Tabloid Nurani, Edisi 238 Tahun ke-IV, 14-20 Juli 2005. 
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kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan mereka hanya 

mengikuti tradisi yang sudah biasa berjalan. 

Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan: 

 اَْلَعاَدُة ُمَحَكَمة

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum”8
 

Istilah al-„a>dah menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa al-

„a>dah adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu 

menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa 

perkataan maupun perbuatan.
9
 

Adapun syarat supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara 

lain:  1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. 

Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan 

perbuatan maksiat; 2) Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu 

berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada 

perilaku masyarakat; 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nas }, baik 

Al-Qur’an maupun Al-Sunnah; 4) Tidak mendatangkan kemadharatan 

serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.
10

 

Kenyataannya adat tersebut bertentangan dengan syarat yang 

ditetapkan dalam kaidah fiqhiyah. Pertama, adat perhitungan weton tidak 

logis dan relevan dengan akal sehat. Karena hasil dari hitungannya 

                                                           
8
 Ridho Rokamah, Al-Qawa‟id Al-Fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), 57. 

9
 Ibid., 58. 

10
 Ibid., 59. 
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merupakan sesuatu yang masih menjadi rahasia Allah swt. yang 

dikhawatirkan mengikis sedikit demi sedikit keimanan seseorang. Kedua , 

adat perhitungan weton dalam pernikahan tidak ada ketentuan nashnya. 

Namun banyak masyarakat yang tetap berpegang pada adat yang 

diwariskan nenek moyang secara turun-temurun karena apabila dilanggar 

mereka pasti akan mendapat musibah yang sebenarnya hal itu hanyalah 

mitos
11

. Akan tetapi hal tersebut berlaku di kalangan masyarakat, terlebih 

weton ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat di Desa Bibrik 

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, yang notabene adalah umat Islam 

yang seharusnya hanya beriman kepada Allah dan takdir Allah. 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERHITUNGAN 

WETON PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA DALAM 

PERSPEKTIF MAS{LAH{AH (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun)”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

fokus permasalahan penulis adalah: 

1. Bagaimana praktik pernikahan dengan perhitungan weton  yang terjadi 

di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? 

                                                           
11

 Merupakan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung 

penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti 

mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Lihat dalam Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). 
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2. Bagaimana perspektif mas }lah }ah terhadap perhitungan weton 

pernikahan menurut adat Jawa? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan dengan perhitungan weton 

yang terjadi di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.  

2. Untuk mengetahui perspektif mas }lah }ah perhitungan weton pernikahan 

menurut adat Jawa. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini 

diharapkan berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumbangan informasi dan ilmu baru bagi masyarakat 

agar bisa dijadikan sebagai pengetahuan tentang pernikahan yang 

menggunakan adat Jawa, dan menghindari terjadinya salah paham 

mengenai adat perhitungan weton dalam pernikahan. 

2. Dari Lembaga (Perguruan Tinggi) 

Sebagai sarana evaluasi dalam menerapkan kurikulum berikutnya 

dengan melihat sejauh mana kurikulum yang telah diberikan kepada 
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mahasiswa mampu diserap dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa dan juga sesuai dengan sasaran dari lembaga itu sendiri. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat membandingkan antara realita yang ada di masyarakat 

dengan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan hukum 

perkawinan dan dengan beberapa fakta yang diperoleh dari penelitian 

lapangan. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH  

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran kata-kata, kesalah 

pahaman, dan pengertian yang simpang siur dalam judul Perhitungan 

Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mas }lah }ah (Studi 

Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun), maka penulis 

kemukakan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, 

yakni sebagai berikut: 

1. Weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, misal: Senin 

Wage, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Pon atau Jum’at Kliwon (ada 5 

hari pasaran, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi).
12

 

                                                           
12

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988), 1011. 
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2. Mas }lah }ah adalah sebab, cara atau tujuan yang baik. Dan juga berarti 

sesuatu, permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan 

kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.
13

 

 

F. TELAAH PUSTAKA 

Setelah penulis meninjau beberapa karya-karya ilmiah yang telah 

penulis temukan, ternyata belum banyak yang membahas tentang 

perhitungan weton dalam pelaksanaan pernikahan. Tetapi penulis 

mendapati satu skripsi yang membahas tentang weton dalam pernikahan, 

yakni: Skripsi Imam Mustofa, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Nikah Berdasarkan Weton Dalam Tradisi Masyarakat Desa 

Tonatan Ponorogo”. Penelitian tersebut dilakukan karena di masyarakat 

Tonatan Ponorogo mensyaratkan adanya kecocokan dalam perhitungan 

weton antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. 

Metode penelitian lapangan menjadi pilihan penulis, yang menghasilkan 

dua kesimpulan. Pertama, bahwa weton bukanlah syarat dalam suatu 

pernikahan di dalam masyarakat Desa Tonatan Ponorogo, akan tetapi 

hanya sebagai sebuah pertimbangan dalam pelaksanaan pernikahan. 

Kedua, alasan weton sebagai dasar pernikahan tidak dapat dibenarkan dan 

harus diluruskan. 

Penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian 

tersebut, yakni lebih memfokuskan kepada dampak yang ditimbulkan dari 

                                                           
13

 Abdul Mun’im Saleh, Madhhab Syafie, Kajian Konsep Al Maslahah (Yogyakarta: ITTAQA 

Press, 2001), 60. 
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perhitungan weton pernikahan. Sehingga dapat mengetahui, apakah 

dampak itu dapat memberikan mas }lah }ah atau tidak. Karena bila dilihat 

dari penelitian sebelumnya tersebut lebih memfokuskan kepada weton 

sebagai syarat dan dasar dalam pernikahan. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif
14

 yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagi sumber data langsung. 

Diskriptis, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan dalam analisa induktif dan 

makna merupakan hal yang esensial.
15

 Kemudian diambil data yang 

berkaitan dengan Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa 

Dalam Perspektif Mas }lah }ah. Dengan field research dan metode 

penelitian kualitatif fenomenologis
16

 ini, peneliti dapat langsung 

mendapatkan data secara akurat. 

 

                                                           
14

 Analisis kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada 

analisis terhadap dinamika anatar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiyah. 

Lihat Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet-4, 2005), 4. 
15

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
16

 Metode ini mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data 

berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap 

situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Lihat dalam Nana Syaodih Sukmadinata, 

Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 63. 



12 
 

 

2. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
17

 Untuk itu, dalam penelitian 

ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sekaligus pengumpul 

data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Bibrik Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun. Karena masyarakat Desa Bibrik masih 

banyak menggunakan cara adat dalam pernikahan , baik sebelum 

proses nikah maupun pada proses pernikahannya sendiri. Masyarakat 

ada yang dilatarbelakangi mengikuti orang tua, dan ada yang 

meyakini. 

4. Sumber data 

Sumber data dalam skripsi ini menggunakan dua macam jenis 

sumber data, yaitu: 

a. Data primer 

Sumber data primer yang peneliti ambil adalah berupa 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Tokoh Desa, Tokoh 

Agama, Sesepuh dan Warga Desa Bibrik Kecamatan Jiwan 

                                                           
17

 Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama 

itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku 

tanpa gangguan. Lihat dalam Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), 117. 
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Kabupaten Madiun yang mengetahui sebagai Objek penelitian 

dalam hal perhitungan weton pernikahan. 

b. Data sekunder  

diperoleh dari sumber data lain yang terdapat dilapangan. 

Diperoleh dari buku-buku yang banyak membahas tentang hal 

pernikahan Islam dan adat istiadat Jawa, antara lain: Buku Primbon 

Jawi Jangkep, Fiqh Islam, Ushul Fiqh,dan Kitab Mashlahah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. 

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan 

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, 

termasuk karakteristik sosial-budaya informan yang dihadapi.
18

 

Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah Tokoh 

Desa, Tokoh Agama, Sesepuh dan Warga Desa Bibrik Kecamatan 

                                                           
18

 M Djunaidi Hony dan Fauzan Al Manshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 177. 
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Jiwan Kabupaten Madiun yang mengetahui tentang perhitungan 

weton pernikahan. 

b. Teknik Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
19

 Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui praktik pernikahan yang terjadi di 

Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hasil observasi 

dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan (LC), sebab 

catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan rumusan masalah dalam  penelitian.
20

  

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data 

mengenai pengertian weton pernikahan dan dalil hukum mas }lah }ah. 

d. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data yang ada dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

                                                           
19

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158. 

20
 Ibid., 181. 



15 
 

 

1.  Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.
21

 Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul 

yang berkaitan dengan masalah perhitungan weton pernikahan 

dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan 

teks yang bersifat naratif dengan menyajikan data ini tujuannya 

adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan 

bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang 

telah difahami. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah 

penyajian data secara sistematis mengenai Perhitungan Weton 

Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mas }lah }ah. 

3. Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan 

apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan di ambil 
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 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2005), 92. 
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kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan di awal. 

e. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
22

 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi
23

. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

peneliti dengan cara  mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap Perhitungan Weton Pernikahan 

Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mas }lah }ah di tempat mereka, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh 

faktor yang telah ditelaah sudah difahami. 

 

                                                           
22

 Moleong, Metodologi, 171. 
23

 Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas 

dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Lihat Lexy Moleong, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 171. 
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H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian 

ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang merupakan pola  dasar dari seluruh 

isi skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : Dalam bab ini penulis memaparkan landasan teori yang 

mencakup tentang:  penjelasan weton pernikahan dan 

penjelasan mas }lah }ah dalam hukum Islam. 

BAB III : Bab ini berisi tentang paparan data dari hasil penelitian 

di lapangan, berupa gambaran umum letak geografis 

lokasi yang diteliti, serta temuan penelitian berisi tentang 

hasil-hasil penelitian di lapangan yang meliputi praktik 

pernikahan dengan perhitungan weton yang terjadi dan 

dampak yang timbul dari perhitungan weton dalam 

praktik pernikahan. 

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis data yang telah 

 diperoleh dari penelitian, yang berisi pengumpulan data 

 di lapangan yang menanalisis tentang praktik pernikahan 

 dengan perhitungan weton yang terjadi di lapangan dan 
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perhitungan weton pernikahan dengan adat Jawa dalam 

perspektif mas }lah }ah. 

BAB V : Penutup yakni kesimpulan dan saran akan dituangkan 

dalam bab ini yang sekaligus mengakhiri pembahasan 

dalam skripsi ini.  
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BAB II 

PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN DAN MAS }LAH }AH 

A. Perhitungan Weton Pernikahan 

 Dalam bahasa Jawa Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti 

lahir atau keluar yang mendapat akhiran "an" sehingga berubah menjadi 

kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir 

seseorang dengan pasarannya, misal: Senin Wage, Selasa Pahing, Rabu 

Legi, Kamis Pon atau Jum’at Kliwon (ada 5 hari pasaran, yaitu Pahing, 

Pon, Wage, Kliwon dan Legi).
24

 

 Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi 

manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial 

budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem 

kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. 

Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budidaya 

manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, 

kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang selamat, 

sejahtera dan bahagia lahir batin.
25

 

 Kebudayaan Jawa telah ada sejak dahulu, dan bersifat sinkretis 

sejak datangnya bangsa Hindu serta masuknya Islam ke tanah Jawa. 

Namun dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada 

                                                           
24

 Lukmanul Hakim, Kamus Santri At Taufiq , Jawa Arab-Indonesia  (Jepara: Al Falah Publisher) 
25

 Ach. Nadlif dan M. Fadlun, Tradisi Keislaman (Surabaya: Al-Miftah), 2. 
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dasar hakikinya, yakni pertama, orang Jawa percaya dan berlindung 

kepada Sang Pencipta, zat Yang Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, 

Tuhan yang mengatur segala kehidupan di alam semesta.
26

  

 Kedua, orang Jawa mempercayai bahwa manusia adalah bagian 

dari kodrat alam yang senantiasa saling mempengaruhi, namun sekali-kali 

manusia harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, fantasi 

maupun kehendaknya, yakni hidup selamat, sejahtera, bahagia lahir dan 

batin. Ketiga, rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada 

batinnya. Orang Jawa menjunjung tinggi amanat yang terangkum dalam 

sasanti (semboyan) “memayu hayuning bawono” yang artinya memelihara 

kesejahteraan dunia.
27

 

 Keempat, sikap hidup berlandaskan pokok pikiran adanya 

keseimbangan hidup lahir dan batin, antara iman dan amal, antara 

kemauan dan kesanggupan, antara kemampuan dengan kesungguhan. 

Kemudian ajaran ini melahirkan falsafah “mawas diri” dengan menjaga 

keseimbangan kehidupan antara Sang Khalik dan makhluk (Tuhan dan 

manusia).
28

 

 Dalam kehidupan suku Jawa, baik itu yang masih bersifat 

tradisional maupun yang sudah modern berbagai upacara tradisional masih 

memegang peranan yang amat penting.
29

 Masyarakat Jawa mempercayai 

                                                           
26
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bahwa upacara perkawinan harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang 

tepat agar kehidupan pengantin dan keluarganya dapat harmonis dan jauh 

dari bahaya.
30

 Begitu pula proses yang sangat selektif adalah ketika 

pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua 

calon mempelai, dari sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga 

nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran. Di Desa Bibrik Jiwan 

Madiun ini jika menjelang pernikahan masih menggunakan perhitungan 

weton (numerologi) Jawa atau dalam bahasa lain adalah neptu untuk 

menentukan cocok atau tidaknya dalam angka kelahiran antara calon 

mempelai laki- laki dan mempelai perempuan.
31

 

 Arti dari numerologi sendiri adalah angka, secara penjabaran tidak 

ditemukan tetapi dapat diartikan yaitu sistem yang menggunakan nama 

dan tanggal lahir Jawa (weton), arah mata angin untuk mengungkapkan 

kepribadian dan meramalkan masa depan. Tujuan utama adalah untuk 

mencapai kelanggengan dalam berkeluarga setelah menikah. Pada saat ini 

jika penerapan perhitungan dilaksanakan maka muncul yang baru yaitu 

bahwasannya anak muda sekarang banyak yang tidak mempercayai hal- 

hal seperti itu, dengan cara sendiri mereka mencari pasangan hidupnya 

dalam arti (pacaran).
32

 

 Untuk menyebut kata lain dari perhitungan Jawa ini adalah dengan 

sebutan tibo rampas yang artinya adalah mitos yang masih banyak dianut 
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 M Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa , (Yogyakarta: Gana Media, 2000), 66. 
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dan dipercayai oleh masyarakat Jawa untuk memilih jodoh melihat nilai 

neptu dari kedua calon pengantin. Tibo rampas ini adalah neptu dari kedua 

belah pihak dijumlah dibagi tiga dan menghasilkan sisa berapa, jika sisa 

satu (1) agak kurang baik, jika hasilnya dua (2) baik dalam kehidupan 

rumah tangga, akan mudah mencari rizki, karena diantara kedua belah 

pihak ada jarak mempelai yaitu sisa dua tersebut satu untuk calon suami 

dan yang satu untuk calon istri, dan apabila hasilnya habis atau nol (0) 

maka itu tidak berani, ketika dilakukan maka akan berat mencari 

penghasilan dan ada banyak rintangan baik dapat musibah yang bertubi-

tubi dalam mengarungi kehidupan.
33

 

 Penggunaan weton dalam perkawinan ditentukan berdasarkan 

neptu dari hari kelahiran dan pasaran seseorang. Adapun neptu dari hari 

dan pasaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Neptu Hari dan Pasaran
34

 

Hari Neptu Pasaran Neptu 

Ahad 5 Kliwon 8 

Senin 4 Legi 5 

Selasa 3 Pahing 9 

Rabu 7 Pon 7 

Kamis 8 Wage 4 

Jum’at 6 - - 

Sabtu 9 - - 

 

                                                           
33

 Suyadi Mochtar, Wawancara, Madiun, 15 Agustus 2016. 
34

 Ny. Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, Betaljemur Adammakna  (Yogyakarta: CV. Buana 

Raya, 2015), 7. 



23 
 

 

 Perhitungan weton dalam pernikahan memiliki 2 (dua) macam 

hitungan berdasarkan weton dari calon suami istri. Adapun perhitungan 

tersebut yakni: 

1. Petung salaki rabi berdasarkan neptu weton calon suami dan calon istri 

 Perhitungan perjodohan (petung salaki rabi) berdasarkan neptu 

weton calon suami istri dimulai dengan menjumlahkan neptu weton 

calon suami dan neptu weton calon istri. Dalam pembagian 

perhitungan ini memiliki 6 (enam) jenis hitungan sebagai berikut: 

a. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 9 

(sembilan) sisa dari pembagian mempunyai makna sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Petung Salaki Rabi
35

 

Sisa Makna Sisa Makna 

Suami Istri Suami Istri 

1 1 Becik kinasih 4 4 Kerep loro 

1 2 Becik 4 5 Akeh rencanane 

1 3 Kuat, adoh rejeki 4 6 Sugih rejeki 

1 4 Akeh bilahi 4 7 Mlarat 

1 5 Pegat 4 8 Akeh pangkalane 

1 6 Adoh sandhang pangan 4 9 Kalah siji 

1 7 Sugih satru 5 5 Tulus begjane 

1 8 Kasurang-surang 5 6 Cepak rejeki 

1 9 Dadi pengauban 5 7 Tulus sandang pangan 

2 2 Slamet, akeh rejeki 5 8 Akeh sambekala 

2 3 Gelis mati siji 5 9 Cepak sandang pangan 

2 4 Akeh godane 6 6 Gedhe bilahi 

2 5 Akeh bilahi 6 7 Rukun 

2 6 Gelis sugih 6 8 Sugih satru 

2 7 Anak akeh mati 6 9 Kasurang-surang 

2 8 Cepak rejeki 7 7 Ingikum maring rabine 

2 9 Akeh rejeki 7 8 Bilahi saka awak dewe 

                                                           
35

 Ki Suro, Primbon Jawi Jangkep (Solo: UD. Mayasari, 1997), 8. 
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3 3 Mlarat 7 9 Tulus palakramane 

3 4 Akeh bilahi 8 8 Kinasih dening wong 

3 5 Gelis pegat 8 9 Akeh bilahi 

3 6 Oleh nugraha 9 9 Giras rejeki 

3 7 Akeh bilahi - - - 

3 8 Gelis mati siji - - - 

3 9 Sugih rejeki - - - 

 

b. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 4 

(empat) sisa dari pembagian mempunyai makna sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Petung Salaki Rabi
36

 

Sisa Lambang Makna 

1 Ghento Larang anak 

2 Gembili Sugih anak 

3 Sri Sugih rejeki 

4 Punggel Mati siji 

 

c. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 

10 (sepuluh) atau 7 (tujuh) dan sisa tidak boleh lebih dari 7 (tujuh). 

Apabila dibagi 10 (sepuluh) sisa lebih dari 7 (tujuh), itu dibagi 7 

(tujuh)  sisa dari pembagian mempunyai makna sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Petung Salaki Rabi
37

 

Sisa Makna 

1 Wasesasegara, kamot, jembar budine,sugih 

pangapuro gedhe prabawane 

2 Tunggaksemi, cepak rejekine 
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3 Satriya wibawa, oleh kamulyan lan kaluhuran 

4 Sumursinaba, dadi pangungsening kapinteran 

5 Satriyawirang, nandhang dukacita, kawirangan, isarat 

panulake ngetokake getih 

6 Bumikapetak, petengan aten, nanging taberi ing 

gawe, kuat nandhang lara lapa, resikan, isarat 

panulake mendhem lemah 

7 Lebu ksitup angin, nandhang papa cintraka, kabeh 

karepe ora dadi, kerep ngalih omah, isarat panulake 

ngabul-abul lemah 

 

d. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, kemudian dibagi 5 

(lima) sisa dari pembagian mempunyai makna bahwa (1) sri, (2) 

dana, (3) lara, (4) pati, (5) lungguh. Hasil yang baik berdasarkan 

perhitungan tersebut ialah sisa 1,2, dan 5 yaitu sri, dana, lungguh. 

Sedangkan untuk sisa 3 dan 4 tidak baik.
38

 

e. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, ditambahkan neptu 

bulan, tahun dan tanggal, kemudian dibagi 9 (sembilan). Sisa dari 

pembagian mempunyai makna bahwa 1, 4, 7, itu tidak baik karena 

hitungan jatuh pada wali. Untuk sisa 2, 5, 8, itu tengah/sedang 

karena hitungan jatuh pada penghulu. Sedangkan 3, 6, 9, itu yang 

baik karena hitungan jatuh pada pengantin.
39

 

f. Weton calon suami dan calon istri dijumlahkan, ditambahkan neptu 

bulan, tahun dan tanggal, kemudian dibagi 3 (tiga). Apabila sisa 1 

itu begja (beruntung),maka baik, namun bila sisa 2 itu lara (sakit), 
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maka tidak baik, dan bila sisa 3 itu pati (mati), maka itu lebih tidak 

baik lagi.
40

 

2. Petung salaki rabi berdasarkan neptu nama dari calon suami istri 

menurut aksara Jawa  

 Perhitungan perjodohan (petung salaki rabi) berdasarkan neptu 

nama dari calon suami istri menurut aksara Jawa dimulai dengan 

menjumlahkan aksara nama dari calon suami istri, adapun aksara yang 

digunakan ialah aksara  (huruf) awal dan terakhir dari nama calon 

suami istri untuk kemudian dibagi 7 (tujuh). Sisa dari pembagian 

tersebut mempunyai makna sebagaimana tabel di bawah ini: 

Tabel 2.5 Petung Salaki Rabi
41

 

Sisa Lambang Makna 

1 Tunggak tan semi Akeh mati anake 

2 Pisang punggel Pegat 

3 Lumbung gumilang Boros 

4 Sanggar waringin Dadi pangahuban 

5 Pedaringan kebak Sugih 

6 Striya lelaku Becik yen laku dagang 

7 Pandhita mukti Ayem tentrem slamet 

 

 Selain hitungan di atas, terdapat hitungan menggunakan aksara 

Jawa nama calon suami istri, namun hanya digunakan aksara awal 

nama calon suami istri. Kemudian dibagi 5 (lima), sisa dari pembagian 

tersebut mempunyai makna berikut ini: 

Tabel 2.6 Petung Salaki Rabi
42
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Sisa Lambang Makna 

1 Sri Slamet lumintu rejekine 

2 Lungguh Duwe pangkat 

3 Gedhong Sugih 

4 Lara Kangelan 

5 Pati Sangsara utawa kerep kepaten 

 

B. Pengertian Maslahah 

 Secara etimologis, kata mas }lah }ah adalah kata benda infinitif dari 

akar kata  s }-l-h } (s }aluh }a). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan 

keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur 

atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai 

tersebut. Kata ini juga digunakan untuk suatu urusan atau bisnis yang 

kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.
43

 Pada 

hakekatnya, mas }lah }ah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif („i >ja >biy) dan 

sisi negatif (salabiy). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (i >ja >d al-

manfa‟ah). Sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya 

(daf‟ al-mafsadah).
44

 

 Mas }lah }ah banyak didefinisikan oleh para ahli ushul fiqh dengan 

beragam redaksi, tapi substansinya adalah sama, antar lain; Imam Al-

Ghazali meringkas definisi mas }lah }ah dengan mengatakan bahwa pada 

prinsipnya ia berarti “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan 

dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara”. Dalam pengunaan bahasa 
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Arab ada ungkapan nad }ara fi > al-mas }alih } al-na >s (Dia mempertimbangkan 

hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan 

fil-amri mas }alih } al-na >s (ada kebaikan dalam urusan itu).
45

 Berarti segala 

hal yang bertujuan untuk memelihara lima perkara tersebut adalah 

mashlahat. Sebaliknya menyianyiakannya adalah mafsadat.  

 Senada dengan Al-Ghazali dan mayoritas ulama, Syatibi 

berpendapat bahwa mas }lahah } harus tetap berdasarkan pada atau sejalan 

dengan tujuan nas } baik Al-Qur’an maupun Hadits bukan kepada 

kepentingan manusia. Sebab menurut al-Syatibi, jika berdasarkan pada 

kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu.
46

 

 Sementara Najamuddin al-Thufi menyatakan bahwa apabila 

kepentingan umum yang dipahami dari hadits itu yang didukung nas-nas 

lainnya bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan jika tidak dapat 

dikompromikan, maka kepentingan umum (mas }lah }ah al-„a>mmah) 

hendaklah diutamakan, dengan cara nas atau ijma’ itu di-takhs }is } dengan 

kepentingan umum,bukan dengan membekukannya. Karena kepentingan 

umum merupakan tujuan utama syara’, sedangkan dalil-dalil syara’ 

dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepentingan umum. Oleh sebab 

itu tujuan harus lebih diutamakan daripada sarana.
47
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 Mas }lah }ah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan 

kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, 

terutama bersifat d }aru >riyyah yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut juga disebut us }u >l al-di >n, 

qawa >‟id al-shari‟ah, dan kulliyah al-millah. Artinya mas }lah }ah adalah 

sesuatu yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat.
48

 

 Dalam mengambil suatu maslahah itu hendaknya dengan kriteria 

menjadi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat ( 

min haythu tuqam al-haya >h al-dunya > li al-ukhra). Dengan demikian dalam 

mewujudkan suatu mas }lah }ah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena 

kemaslahatan ini tidak diukur dari keinginan nafsu ( la min haythu ahwa >‟ 

al-nufu >s).
49

  

 Kenyataan empirik dan tradisi menunjukkan bahwa mas }lah }ah 

keagamaan dan keduniaan tidak dapat diperoleh jika kita menurutkan 

nafsu. Karena, nafsu dapat membawa pertumpahan darah dan kebinasaan 

yang merupakan kontra kemaslahatan itu sendiri. Mas }lah }ah yang 

diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk 

kepentingan Allah. Namun dalam mencapai suatu mas }lah }ah, manusia 
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tidak boleh menurutkan nafsunya, tetapi harus berdasar pada syari’at 

Allah.
50

 

C. Pembagian Mas }lah }ah 

 Semenjak awal, pembahasan soal mas }lah }ah berkembang dan 

melahirkan banyak teori. Dalam perkembangannya beberapa abad dapat 

disimpulkan bahwa mas }lah }ah dalam kancah pemikiran hukum Islam 

dibicarakan dalam dua fungsi. Pertama, sebagai tujuan hukum (maqa >sid 

al-shari‟ah), dan kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri 

(adillah shari‟ah).51
 

 Teori tentang  mas }lah }ah sebagai tujuan hukum telah mengalami 

kematangan dengan diklasifikannya sektor-sektor dan sekala prioritas. 

Kepentingan manusia yang demikian luas dikelompokkan ke dalam lima 

sektor yang dinamakan al-kulliyah al-khams, yaitu di >n (agama), nafs 

(jiwa), „aql (akal), „ird nasl (kehormatan/keturunan) dan mal (harta). 

Manusia mutlak membutuhkan agar kelima sektor tersebut terlindungi dan 

dihormati dalam menegakkan eksistensi dan harkat kemanusiaannya. Di 

masing-masing sektor, kepentingan manusia disusun dalam tiga peringkat 

kualitas, disebutkan dari yang terpenting yaitu, d }aru >riyyah, h }ajiyyah dan 

takhs }iniyyah.
52
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 Untuk itu, mas }lah }ah dalam hal ini dibagi kedalam tiga tingkatan, 

yaitu; Mas }lah }ah d }aru >riyyah, yakni segala hal yang menjadi sendi 

eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. 

Mas }lah }ah ini disyari’atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian 

agama (h }ifz} al-di >n), melindungi jiwa (h }ifz} al-nafs), melindungi akal (h }ifz} 

al-„aql), melindungi keturunan (h }ifz} al-nasl), dan melindungi harta (h }ifz} 

al-ma >l). Mas }lah }ah h }ajiyyah, yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan 

oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala 

halangan. Dalam rangka merealisasikan mas }lah }ah ini Allah 

mensyari’atkan berbagai transaksi dan memberikan beberapa keringanan 

hukum (rukhs }ah). Mas }lah }ah takhsiniyyah, yakni tindakan atau sifat-sifat 

yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta 

memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.
53

 

 Mengetahui urutan peringkat mas }lah }ah seperti di atas adalah 

penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika 

terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan d }aru >riyyah harus 

didahulukan dari pada tingkatan h }ajiyyah dan tingkatan takhsiniyyah. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang 

termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yangg 

masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya.
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 Dalam pembahasan mas }lah }ah sebagai sumber hukum, para ahli 

menggolongkan mas }lah }ah ke dalam tiga kelompok, yaitu; pertama, 

mas }lah }ah mu‟tabarah adalah mas }lah }ah yang dinyatakan sah oleh Shari‟ 

(Allah) dan peraturan yang dibuat-Nya adalah untuk mewujudkannya. 

Misalnya, mas }lah }ah dalam bentuk melindungi kelestarian agama (di >n) 

dilakukan dengan mewajibkan jihad. Hak hidup (nafs) diwujudkan dengan 

menegakkan hukum qis }a >s }. Kesehatan intelektualitas („aql) dipelihara 

dengan menegakkan hukuman bagi peminum minuman keras. 

Perlindungan terhadap kehormatan („ird) atau keturunan (nasl) diupayakan 

dengan menerapkan sanksi bagi perzinaan. Hak memiliki harta (ma >l) 

dilindungi dengan menegakkan hukuman potong tangan bagi pencurian.
55

 

 Kedua, mas }lah }ah mulghah adalah mas }lah }ah yang batal demi 

Shari‟ atau kemaslahatan yang ditolak oleh Syari’ (Allah) dan Syari’ 

menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Karena ia hanya imajinatif 

(mawhumah) dan jika ditegakkan akan mengacaukan mas }lah }ah yang lebih 

besar. Misalnya, mas }lah }ah yang diduga terwujud dengan menyamakan 

bagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan 

alasan sama berstatus anak. Ini secara tegas bertentangan dengan 

ketentuan ayat bahwa bagian warisan anak perempuan adalah separuh 

bagian warisan anak laki-laki. Padahal perbedaan ini berkenaan dengan 

perbedaan kewajiban kebendaan antara laki-laki dan perempuan.
56
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 Ketiga, mas }lah }ah mursalah adalah mas }lah }ah yang tidak ada 

petunjuk (dalil) dari Shari‟ atau kemaslahatan yang belum diakomodir 

dalam nash dan ijma’, serta tidak ditemukan nash atau ijma’ yang 

melarang atau memerintahkan mengambilnya. Sehingga ia masih berstatus 

bebas (mursalah). Misalnya, mas }lah }ah dalam pembangunan penjara dan 

sebagainya.
57

 

 Al-Ghazali berpendapat bahwa mas }lah }ah menjadi h }ujjah apabila 

kemaslahatan itu bersifat mendesak dan tak terelakkan, pasti dan 

mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau 

mencontohkan ketika orang-orang kafir (dalam medan laga) menjadikan 

tawanan muslim sebagai perisai hidup, tindakan menyerbu mereka berarti 

membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak 

didukung nas }. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan 

memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam. Dalam kasus ini, 

sah untuk beralasan bahwa sekalipun kaum muslimin tidak melakukan 

penyerangan, kehidupan tawanan muslim itu juga terancam. Jika kasusnya 

demikian, maka tidak terelakkan lagi untuk menyelematkan sebagian kecil 

saja. Inilah penalaran yang bisa diterima, karena menunjukkan kepada tiga 

persyaratan di atas.
58

 

 Oleh karena itu, suatu mas }lah }ah dapat dijadikan sebagai dalil 

dengan beberapa syarat, yaitu: pertama, mas }lah }ah tersebut harus 

                                                           
57

 Ibid., 64. 
58

 Jamal Ma’mur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementesi 

(Surabaya: Khalista, 2007), 289. 



34 
 

 

mas }lah }ah yang hakiki, bukan sekedar mas }lah }ah yang diduga atau 

diasumsikan. Dalam hal ini, mas }lah }ah yang diambil dari sesuatu memang 

mas }lah }ah yang hakiki, bukan hanya sesuatu yang diduga atau hanya 

asumsi. Kedua, kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan 

kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Suatu mas }lah }ah itu harus 

dapat diterima dan dirasakan oleh orang banyak. Ketiga, kemaslahatan 

tersebut sesuai dengan maqa >sid al-Shari‟ah dan tidak bertentangan dengan 

dalil-dalil syara’. Keempat,  kemaslahatan tersebut harus selaras dan 

sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan akal sehat. Kelima, mas }lah }ah itu harus dapat diterima 

oleh nalar akal sehat. Keenam, pengambilan kemaslahatan tersebut harus 

untuk merealisasikan kemaslahatan d }aru >riyyah, bukan kemaslahatan 

h }ajiyyah atau takhsiniyyah.
59
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BAB III 

PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MENURUT ADAT 

JAWA DI DESA BIBRIK KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN 

A. Gambaran Umum Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

Desa Bibrik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Jiwan Kabupaten Madiun. Desa ini tidak begitu dekat dan tidak juga 

begitu jauh dari Kota Madiun, jaraknya 10 Km dari Pusat Kota Madiun 

dan 6 Km dari Kecamatan Jiwan. 

Secara geografis Desa Bibrik memiliki luas wilayah 311,175 Ha yang 

terbagi ke dalam 5 Dusun, yaitu Bibrik, Depok, Gegersapi, Sampung, dan 

Batur. Untuk ketinggian tempat desa ini berada pada ketinggian 56-64 

m/dpl, begitu juga dataran tanah berada antara 56-64 m. Curah hujan di 

desa ini cukup baik untuk pertanian. Selain itu Desa Bibrik juga dikelilingi 

oleh area persawahan, sehingga banyak masyarakatnya yang menjadi 

petani. Secara astronomis, Desa Bibrik memiliki batas wilayah sebagai 

berikut: 

1. Utara : berbatasan dengan Desa Klagen Kartoharjo Magetan 

2. Barat : berbatasan dengan Desa Panggung Barat Magetan 

3. Selatan : berbatasan dengan Desa Bedoho Jiwan Madiun 

4. Timur : berbatasan dengan Desa Bakur Sawahan Madiun. 

32 
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Secara demografis jumlah penduduk Desa Bibrik sebanyak 3.915 jiwa 

dengan 1.405 KK, yang terdiri dari laki-laki 1.935 jiwa dan perempuan 

1.980 jiwa, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk  Desa Bibrik Akhir Bulan Juni 2016 

No  Lk Pr Jumlah 

1 Penduduk awal bln 1934 1977 3911 

2 Kelahiran bln 5 4 9 

3 Kematian bln 4 1 5 

4 Pendatang bln 1 2 3 

5 Pindah bln 1 2 3 

6 Jumlah Akhir bln 1935 1980 3915 

Data : Laporan Bulanan Desa, 30 Juni 2016. 

Kegiatan kemasyarakatan di Desa Bibrik memiliki kebiasaan yang 

sudah menjadi tradisi, seperti berikut ini: 

1. Keagamaan dan Kebudayaan 

 Dalam masyarakat Desa Bibrik pada bulan-bulan yang menjadi 

awal ataupun peringatan hari besar Islam biasa melakukan selametan 

sebagai bentuk rasa syukur. Khususnya pada bulan Muharram/Suro 

biasanya masyarakat selain selametan, juga membersihkan pusaka. 

Selain itu dalam hal kebudayaan, masyarakat masih mengadakan 
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tradisi Gambyong yang biasa dilakukan pada acara hari bersih desa di 

Punden.
60

 

 

2. Kelahiran 

 Dalam hal kelahiran, gotong royong yang biasa diberikan oleh 

masyarakat sebagai bentuk kegembiraan karena bertambahnya 

anggota baru dalam masyarakat, biasanya diadakan Jagong Bayi 

ataupun Babaran. Setelah itu pun ada tradisi yang masih dilakukan 

bagi seseorang yang melahirkan, seperti Tingkepan, Sepasaran dst.
61

 

3. Kematian 

 Dalam masyarakat, apabila ada salah satu warga masyarakat yang 

meninggal dunia, semua warga melayat sebagai bentuk rasa sedih bela 

sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Setelah 

melayat, malamnya diadakan darus Al-Qur’an sampai tujuh hari, dan 

pada hari ketujuh itu diadakan tahlilan untuk mendoakan yang 

meninggal dunia. Selain itu, masih ada juga tradisi seperti selametan 

40 hari, 100 hari, 1000 hari sampai pendhak.
62

 

4. Pernikahan 

 Salah satu yang masih kental dengan tradisi adalah pernikahan. 

Dalam pernikahan tradisi sebelum acara sampai pada saat prosesi 
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masih banyak digunakan, seperti dalam pemilihan jodoh, hari yang 

baik untuk nikah, sampai adat tradisi selametan, meletakkan sajen 

dsb.
63
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B. Praktik Pernikahan Dengan Perhitungan Weton 

Pernikahan sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan 

rukunnya. Karena apabila tidak terpenuhi syarat dan rukun tersebut akan 

berpengaruh pada keabsahan suatu pernikahan. Dalam Islam telah diatur 

dan diberikan tuntunan bagi seseorang dalam hal pernikahan secara 

terperinci. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat praktik 

pernikahan tidak hanya syarat dan rukun secara Islam saja yang harus 

dipenuhi, melainkan ada beberapa adat istiadat yang dimasukkan dalam 

hal pernikahan. 

Dalam hal tersebut penulis berhasil mewawancarai beberapa tokoh 

masyarakat yang mengetahui adat yang terjadi di Desa Bibrik Jiwan 

Madiun. Adat dalam pernikahan memang telah ada dan turun temurun 

mereka lakukan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Khoirul selaku 

Modin: 

“Pernikahan disini itu ya sama dengan pernikahan yang di tempat lain, 
namun karena disini masih cukup kental dengan adat Jawa, ya mereka 

masih menggunakan adat Jawa dalam pernikahan juga. Mayoritas 

yang masih menggunakan sampai sekarang itu jumlahnya kira-kira 90 

%.”64
 

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa masyarakat desa tersebut 

masih banyak menggunakan adat dalam kegiatan pernikahan khususnya. 

Jika ada masalah dalam pernikahan baik sebelum maupun pada saat 
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proses, mereka masih mengembalikan kepada adat lagi. Sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh bapak Sarni di bawah ini: 

“Di sini itu masih kental dengan adat budaya Jawanya, ada beberapa 

Projonggo yang dianggap sebagai sesepuh. Kalau masyarakat 

mengalami masalah dengan pernikahan, mereka tanya kepada 

Projonggo tersebut.”65
 

Meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam, kenyataan dari 

pendapat tersebut menampakkan bahwa mereka tidak bisa lepas dengan 

adat Jawa. Mereka memilih untuk menjaga dan melestarikan apa yang 

sudah diwariskan atau ditingalkan oleh nenek moyang. 

Selain itu ada hal menarik dari pernikahan yang menggunakan adat di 

masyarakat Desa Bibrik Jiwan Madiun, yakni adanya perhitungan weton 

calon suami dan calon istri. Salah satu sesepuh desa menjelaskan 

mengenai weton dalam pernikahan sebagai berikut: 

“Weton itu merupakan peninggalan dari nenek moyang dahulu yang 

terdapat dalam kitab Adamakno dan Betal Jemur . Perhitungan weton 

itu diambil dari hari lahir seseorang, seperti: Senin Wage, Seloso 

Kliwon dst. Semua itu memiliki nilai masing-masing. Ketika dalam 

perhitungan weton tersebut cocok, maka tidak akan terjadi apa-apa 

setelah pernikahan. Tetapi apabila tidak cocok, biasanya terjadi saling 

memandang saja pandeng-pandengan ini yang mengakibatkan terjadi 

percekcokan setelah pernikahan karena godaan Bathoro Kolo yang 

merupakan efek dari weton.”66
 

Penjelasan di atas merupakan prinsip bagaimana adat weton dalam 

pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa. Dari 

penjelasan tersebut, masyarakat Jawa mempercayai bahwa setiap sesuatu 
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memiliki nilai. Begitu pula dengan weton, memiliki nilai serta memiliki 

efek bila tidak cocok dalam hitungannya. 

Sebagai adat yang sudah menjadi kebiasaan memang seharusnya kita 

menjaga dan menghormati. Namun hal seperti itu sekarang ini sudah mulai 

dikesampingkan karena beberapa hal yang terjadi di masyarakat. Beliau 

mengungkapkannya berikut ini: 

“Sebagai anak turun dari pendahulu yang hidup di tanah Jawa, 

seharusnya kita juga menggunakan dan menghormati apa yang telah 

ditinggalkan nenek moyang. Namun jika dilihat zaman sekarang, 

perhitungan weton itu tidak harus digunakan, karena masa sekarang 

itu yang terpenting antara calon laki-laki dan calon perempuan sudah 

sama-sama suka yang otomatis orang tua hanya memberikan ijin saja. 

Tetapi ada juga orang tua yang tidak mengijinkan karena 

ketidakcocokan perhitungan weton antara keduanya.”67
 

Beliau menjelaskan dalam pendapat tersebut, bahwa adat tradisi 

perhitungan weton pada masa sekarang sudah tidak banyak yang 

menggunakan. Karena anak muda zaman sekarang sudah saling kenal dan 

suka sama suka (pacaran), sehingga orang tua hanya memberikan izin saja. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh bapak Modin, beliau melihat 

bahwa sekarang ini memang masyarakat mulai tidak begitu mementingkan 

adat weton ini lagi. 

“Kalau sekarang itu yang menggunakan weton itu kira-kira  sekitar 

50%  yang masih menggunakan dan yang tidak menggunakan itu 

sekitar 50% juga. Sekarang itu kan anak-anak muda juga sudah saling 

kenal jauh, jadi sekarang itu istilahnya “kebo nusu gudel” orang tua 

menuruti anaknya saja. Dan banyak juga diantara mereka pulang 
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setelah kerja ke luar kota membawa istri. Ada juga karena sudah 

terlanjur terjadi kecelakaan, mau tidak mau ya dinikahkan.”68
 

Dari pendapat di atas membenarkan bahwa di masyarakat sudah mulai 

mengabaikan weton, yakni setengah dari masyarakat tersebut sudah tidak 

menggunakan weton dan setengah juga masih menggunakannya. Alasan 

mereka yang tidak menggunakan weton bermacam-macam, ada yang 

memang sudah kenal (pacaran), ada yang menikah saat kerja di luar kota, 

bahkan ada juga yang kecelakaan sehingga dinikahkan. 

Sebuah pendapat dikemukakan oleh tokoh Agama. Pendapat beliau 

sedikit kontra dengan beberapa pendapat di atas, yaitu mengenai arti weton 

dalam pernikahan. Bahkan beliau sendiri tidak begitu memperhatikan 

weton dalam sebuah pernikahan. 

“Begini, memang kita hidup di Jawa dan masyarakat yang masih 
memegang adat Jawa, meskipun mayoritas adalah muslim. Namun 

sebagai sesama muslim kita juga harus menghormati apa yang mereka 

pilih, meski saya sendiri tidak menggunakan weton dalam pernikahan. 

Karena niat saya dalam menikah adalah untuk ibadah, dan dalam 

Islam juga telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara 

perkawinan berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.”69
 

Dalam pendapatnya tersebut beliau lebih mementingkan untuk 

menjaga hubungan bermasyarakat dengan menghormati apa yang 

masyarakat pilih, meskipun beliau sendiri tidak begitu memperhatikan 

masalah seperti itu. 

Warga yang menggunakan perhitungan weton yaitu Bapak Yatno, 

mengungkapkan pendapatnya bahwa weton memang sudah ada di 
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masyarakat, dan beliau hidup di masyarakat yang masih menggunakan 

weton karena itu beliau juga menggunakannya. 

“Weton itu kan adat yang sudah ada di masyarakat toh mas,,,saya 

hidup di masyarakat yang masih menggunakan adat itu, jadi pas waktu 

nikah juga dihitung wetonnya dengan istri saya. Karena orang tua istri 

juga masih meyakini weton, istri saya mengikuti saja. Itu juga kan 

untuk kebaikan keluarga saya beserta istri, dan untuk kebaikan kedua 

keluarga.”70
 

“Betul apa yang dikatakan bapak (suami) itu mas,,,saya menikah 
dengan bapak memang mengikuti pilihan bapak saya. Karena saya 

tidak mau menentang bapak saya, takut kuwalat.”71
 

Dalam penjelasan di atas, pasangan suami istri menjelaskan bahwa 

mereka menggunakan weton karena orang tua masih meyakininya. Selain 

itu dari pihak istri juga khawatir, jika menentang orang tuanya akan 

kuwalat. 

Kemudian dalam praktiknya, beliau menjelaskan bahwa pertama, 

mendatangi sesepuh atau projonggo dengan calon istri dan juga orang tua. 

Kedua,di sana ditanyai perihal hari kelahiran kedua calon suami istri. 

Ketiga, dihitung antara weton suami dan istri, dan keempat, setelah 

dihitung, mereka diberikan pilihan hari untuk menikah. Serta yang 

terakhir, melaksanakan selametan dengan gedhang setangkep dan jaddah. 

Seperti disampaikannya berikut ini: 

“Dulu itu menghitung wetonnya ke mbah Moch mas, weton saya dan 

istri dihitung, terus mencari hari nikahnya,kesana juga sama bapak 

mertua saya, dan membawa gedhang setangkep,,”72
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Selanjutnya Bapak Edy sebagai warga yang menggunakan 

perhitungan weton juga, menjelaskan bahwa beliau menggunakan weton 

karena alasan mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat, 

serta hal tersebut digunakan sebagai bentuk usaha atau ikhtiar dalam 

menjalani rumah tangga. Berikut ini penjelasan beliau: 

“Masyarakat sini itu masih ada kebiasaan perhitungan weton kalau 

mau nikah mas,,dan saya nikah dulu juga dihitung wetonnya, tapi 

karena dalam berkeluarga banyak tanggungan juga, tidak dapat 

dihindari kalau ada pertengkaran. Kadang juga ada masalah dengan 

orang tua, karena kan saya dan istri masih tinggal sama orang tua 

saya. Jadi sebenarnya weton itu saya gunakan sebagai usaha saja 

untuk keluarga.”73
 

Dalam praktik menghitung weton, beliau menjelaskan bahwa hal 

pertama adalah datang ke projonggo bersama keluarga. Kemudian 

dihitung weton kedua calon suami istri, bila sudah benar-benar positif 

untuk melangsungkan pernikahan, maka dilaksanakan selametan dengan 

syarat ada gedang setangkep dan juga jaddah. Sebagaimana penjelasan 

berikut: 

“Kalau mau nikah biasanya itu ke mbah Moch mas, untuk hitung 

weton,,kesana sama keluarga, biasanya juga selametan membawa 

gedang setangkep dan jaddah,,,”74
 

Pendapat lain dari warga yang juga menggunakan peritungan weton 

yakni Bapak Nur yang memiliki kesamaan alasan bahwa beliau 

menggunakan weton karena mengikuti orang tua dan kebiasaan di 

masyarakat, selain itu untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat. 

                                                           
73

 Edy Purwanto, Wawancara, Madiun, 08 Juni 2016. 
74

 Ibid. 



45 
 

 

“Saya itu nikah nurut sama orang tua kok mas,,katanya kalau nurut 

orang tua itu lebih baik, dan saya pas mau nikah juga dihitung 

wetonnya, itu juga untuk kebaikan keluarga. Weton itu juga kan sudah 

jadi adat kebiasaan di masyarakat mas,,biasanya kalau ada yang tidak 

sesuai dengan kebiasaan, masyarakat itu seperti memberi cap jelek, 

juga jadi omongan orang,,.”75
 

Beliau juga menjelaskan dalam praktiknya bahwa pertama  

mendatangi projonggo bersama dengan keluarga, kedua dihitung weton 

kedua calon suami istri. Kemudian menentukan hari pernikahan, bila 

sudah positif hari nikahnya, dilanjutkan  selametan dengan adanya gedang 

setangkep dan jaddah sebagai syaratnya. Berikut penjelasan beliau: 

“untuk perhitugan, dulu itu ke mbah Moch, mas,,karena beliau yang 
biasanya menangani masalah nikah sampai selesai, seperti biasanya 

mas,,selametan terus ada jaddah dan gedhang setangkep”76
 

Dari pendapat-pendapat warga di atas menjelaskan bahwa dalam 

pernikahan yang mereka lakukan masih mengunakan perhitungan weton 

sebagai warga yang hidup di masyarakat Jawa. Dalam praktiknya, 

pertama, calon suami istri datang ke projonggo bersama keluarga atau 

orang tua. Kedua, ditanyai perihal weton kelahiran kedua calon suami istri 

serta dihitung jumlah weton keduanya. Ketiga, diberikan pilihan hari untuk 

pernikahan. Kemudian, bila sudah diputuskan dan positif hari 

pernikahannya, maka sesuai kebiasaan adat Jawa mengadakan acara 

selametan serta dengan syarat ada gedhang setangkep dan jaddah.  
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Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh mbah Moch seorang 

projonggo di desa Bibrik Jiwan Madiun, bahwa sebagai orang Jawa itu 

jangan sampai menghilangkan adat Jawanya. 

“Weton itu aslinya dari kelahiran, contohnya Rabu Pon dst, setiap hari 

itu ada angka atau nilainya. Untuk mengambil hari nikah itu diambil 

dari hari kelahiran calon suami/istri dan diambil pasaran calon 

suami/istri. Intinya dari keduanya membawa dan digunakan. Kalau 

masalah kecocokan, menurut hitungan itu adakalanya dalam budaya 

atau adat itu ada larangan-larangan atau sirikan-sirikan, contohnya 

Geying (wage dan pahing), anak barep (pertama) ngalor ngulon. 

Yang jelas seperti itu dahulu diprogram dan dicatat itu kan sudah ada 

kejadian atau memang sudah ada hitungan-hitungan seperti dalam 

buku primbon Bental Jemur. Sebagai orang Jawa itu kan kalau bisa 

jangan sampai hilang Jawanya.”77
 

Dari pendapat beliau tersebut menampakkan bahwa dalam hitungan-

hitungan yang ada dalam perhitungan weton itu memang sudah diprogram 

dan dicatat karena ada kejadian oleh nenek moyang. Setiap sesuatu dalam 

adat Jawa itu diyakini memiliki nilai, termasuk weton. Dalam menentukan 

hari pernikahan diambil dari hari dan pasaran kedua calon suami istri. 

Beliau menambahkan bahwa setiap sesepuh atau projonggo itu 

berbeda-beda dalam menghitung weton. Meskipun berbeda-beda dalam 

hitungan, semua projonggo itu memiliki tujuan yang searah. 

“Kalau dalam hitungan, setiap sesepuh atau projonggo itu saya rasa 
memiliki hitungan sendiri-sendiri, namun tujuannya searah. 

Contohnya suami Rabu Wage (Rabu= 7, Wage= 4 jumlahnya 11), istri 

Selasa Kliwon (Selasa= 3, Kliwon= 8 jumlahnya 11) dari kedua 

hitungan tersebut dijumlah lagi (11+11=22) selanjutnya dibagi 3,kalau 

dibagi 3 habis atau tibo rampas maka tidak berani, namun yang baik 

itu sisa 2.”78
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Selanjutnya, beliau juga menjelaskan bahwa dalam praktik biasanya 

calon pengantin yang akan dihitung wetonnya datang bersama dengan wali 

untuk seterusnya mencari hari pernikahan. Sebagaimana penjelasan 

berikut: 

“Biasanya calon pengantin itu datang bersama orang tua atau walinya, 
jika sudah positif yakin menurut adat biasanya membawa gedhang 

setangkep, jaddah dan setelahnya selametan atau sedekah. Itu semua 

ada artinya, gedhang setangkep maksudnya supaya bisa berjodoh atau 

keduanya kumpul, dan jaddah maksudnya supaya hatinya dekat atau 

lengket seperti jaddah tersebut. Itu semua sebenarnya sebagai sedekah 

untuk menolak bala’, toh kalau dipikir menolak bala’ secara lahiriah 
kok menggunakan makanan, tapi itu kan sebagai sarana atau 

usahanya, sedang yang menentukan hanya Allah SWT. sama dengan 

hitungan itu kan hanya sarana atau usaha, tapi semua yang 

menentukan hanya Allah SWT, karena manusia itu kan diwajibkan 

ikhtiar atau usaha.”79
 

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa dalam praktiknya hal 

pertama adalah calon pengantin datang bersama orang tua atau walinya. 

Selanjutnya kedua weton calon pengantin dihitung jumlahnya untuk 

menentukan hari pernikahan dilaksanakan. Apabila sudah diputuskan dan 

positif hari pernikahan, sesuai adat Jawa diadakan selametan dengan 

syarat ada gedhang setangkep dan jaddah. Semua itu sebenarnya hanya 

sebagai usaha atau sarana untuk sedekah menolak bala’, supaya dalam 

pelaksanaan pernikahan dan menjalani keluarga mendapatkan berkah serta 

tetap langgeng. 

Kemudian warga yang tidak menggunakan weton yaitu Bapak Dikun, 

beliau menjelaskan tidak menggunakan weton karena sudah saling suka 
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dan orang tua juga merestui. Meskipun menurut weton tidak memiliki 

kecocokan. Berikut penjelasannya: 

“Begini mas, dulu itu saya menikah tidak menggunakan weton karena 

sudah saling suka dan orang tua juga sebenarnya ada yang melarang. 

Karena  menurut weton memang tidak cocok mas,, tapi akhirnya 

diberi restu juga karena sudah sama-sama suka.”80
 

Selanjutnya warga yang tidak menggunakan weton yakni Bapak 

Teguh juga mengungkapkan hampir sama dengan pendapat di atas, bahwa 

dalam pernikahannya dilakukan karena sudah saling suka dan juga sudah 

kuat pendiriannya, sehingga dilamarkan oleh orang tua. 

“Iya mas,,,saya dan ibu (istri) itu nikah tidak dihitung 
wetonnya,karena sudah saling suka, ya akhirnya sama orang tua saya 

dilamarkan dan nikah, meski sebenarnya orang tua juga ingin dihitung 

dulu wetonnya. Tapi karena kami saling kukuh,ya sudah dinikahkan 

saja,,,”81
 

Warga lain yang tidak menggunakan weton yaitu Bapak Sawal juga 

menyampaikan pendapatnya bahwa hal seperti itu memang sudah ada di 

masyarakat, namun jangan sampai menjadi patokan. Beliau juga 

menjelaskan bahwa dalam pernikahan dengan niat baik dan karena Allah 

SWT. tidak menjadikan masalah. 

“Itu kan adat Jawa toh mas,,,kalau menurut saya, hal seperti itu 
memang sudah ada di masyarakat, namun jangan dipakai untuk 

patokan,,,saya dulu nikah juga tidak menggunakan weton, karena 

menurut saya kalau niat dengan baik dan dengan do’a kepada Allah 
swt, insyaa Allah baik-baik saja mas,,”82
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Dari ketiga pendapat yang disampaikan oleh warga yang tidak 

menggunakan perhitungan weton di atas menjelaskan bahwa mereka tidak 

menggunakan weton karena memiliki alasan sendiri-sendiri dan tidak 

menjadikan weton sebagai patokan dalam pernikahan. 

Dari hasil wawancara yang telah penulis himpun, ada bukti-bukti 

tentang kebenaran bahwa adat perhitungan weton tersebut masih 

digunakan oleh masyarakat dalam praktik pernikahan di desa Bibrik. 

Dalam praktiknya, hal pertama adalah calon suami istri datang ke 

projonggo atau sesepuh bersama orang tua; kedua adalah menghitung 

weton kedua calon, kemudian menentukan hari pernikahan; ketiga adalah 

apabila hari pernikahan sudah ditentuka dan positif, maka sesuai adat Jawa 

dilaksanakan selametan sebagai bentuk rasa syukur dan do’a dengan 

syarat ada gedang setangkep dan jaddah. Meskipun sekarang ini ada yang 

tidak menggunakan adat perhitungan weton karena memiliki alasan 

sendiri-sendiri yang membuat mereka mengabaikan weton dalam 

pernikahan. 
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C. Dampak Perhitungan Weton Pernikahan 

Sebagian besar orang Jawa yang hidup di lingkungan adat Jawa sangat 

memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang diturunkan dari nenek 

moyang mereka. Menurut mereka adat dan tradisi itu adalah termasuk 

kebudayaan yang harus mereka junjung tinggi. Mereka tidak berani 

melanggarnya sama sekali, apalagi hal-hal yang telah terjadi dan telah 

banyak fakta yang memperkuat kepercayaan tersebut. 

Seperti misalnya weton bagi masyarakat Desa Bibrik Jiwan Madiun. 

Seperti halnya masyarakat adat lain yang benar-benar memegang teguh 

tradisi yang telah mendarah daging dan berakar kuat di dalam masyarakat. 

Mereka mempercayai bahwa apabila ada yang melanggar adat tersebut, 

dalam pernikahannya akan mengalami banyak kesusahan, masalah yang 

terus terjadi dst. Karena dalam keluarga tersebut saling tidak ada yang mau 

mengalah dan keras kepala, sehingga membuat sering terjadi pertengkaran 

dan masalah-masalah lainnya juga. 

Setiap perbuatan itu ada akibat yang harus ditanggung apabila 

melakukannya. Seperti halnya weton, bila sesuatu itu diyakini maka ya 

akan terjadi akibatnya dikemudian hari. Semua itu tergantung orang yang 

melakukannya dan semua yang ghoib adalah urusan Allah swt. seperti 

pendapat tokoh Agama berikut ini: 

“Kalau dampaknya itu memang berbeda-beda, ada yang menggunakan 

weton lancar sesuai yang diinginkan. Ada juga yang sama-sama 

menggunakan weton, tapi ada beberapa masalah. Kalau yang tidak 



51 
 

 

menggunakan weton hampir sama, ada yang lancar ada juga yang 

mendapat masalah. Semua itu apabila diyakini ya akan 

terjadi,tergantung mereka yang melakukan perbuatan. Sebenarnya hal 

seperti itu kan bukan urusan kita toh mas, melainkan dari Allah, kita 

itu hanya usaha, untuk hasilnya terserah Allah.”83
 

Dari keterangan yang disampaikan tokoh Agama tersebut, 

menjelaskan bahwa di masyarakat Desa Bibrik ini terlihat berbagai 

dampak yang berbeda dari yang menggunakan perhitungan weton dan 

yang tidak menggunakan.  

Untuk memperjelas dampak yang timbul, di bawah ini ada pendapat 

dikemukakan oleh warga yang menggunakan perhitungan weton. 

“Selama berkeluarga sampai sekarang baik-baik saja, meski terkadang 

ada masalah kecil yang membuat saya dan istri bertengkar, tapi bisa 

dibicarakan baik-baik. Selain itu, mertua juga ikut mendamaikan kalau 

saya sedang ada ada masalah dengan istri saya, mertua sering 

memberi nasehat juga kepada kami. Kalau masalah ekonomi, 

alhamdulillah cukup mas,karena saling membantu saya dan istri,saya 

bekerja di pabrik dan istri juga buka toko di rumah.”84
 

Kemudian pendapat istri beliau menambahi sebagai berikut: 

“Betul apa yang dikatakan bapak itu mas,,,saya menikah dengan 
bapak memang mengikuti pilihan bapak saya. Karena saya tidak mau 

menentang bapak saya, takut kuwalat. Selama berkeluarga kadang ada 

masalah juga, dan bapak saya juga ikut menasehati kalau kami ada 

masalah. Tapi selama ini tidak ada masalah yang besar mas,,, Kalau 

ekonomi ya seperti itu mas,alhamdulillah cukup dan dagangan juga 

laris,,,.”85
 

Dari pendapat pasangan di atas menjelaskan bahwa dalam pernikahan 

yang mereka laksanakan memang masih menggunakan perhitungan weton. 

Dengan tujuan mengikuti orang tua dan supaya tidak terjadi hal yang tidak 
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diinginkan. Namun selama berkeluarga sampai sekarang ternyata ada juga 

masalah dalam rumah tangganya, meskipun bukan masalah yang begitu 

besar. Untuk masalah ekonomi keluarga, hal tersebut tercukupi dengan 

pekerjaan yang mereka geluti masing-masing. 

Pendapat lain dari warga yang juga menggunakan weton dalam 

pernikahan adalah berikut ini: 

“Saya nikah dulu juga dihitung wetonnya, tapi karena dalam 

berkeluarga banyak tanggungan juga, tidak dapat dihindari kalau ada 

pertengkaran. Kadang juga ada masalah dengan orang tua, karena kan 

saya dan istri masih tinggal sama orang tua saya. Tetapi karena sudah 

punya anak juga, saya kasihan sama anak. Jadi sebenarnya weton itu 

saya gunakan sebagai usaha saja untuk keluarga. Ekonomi ya begini 

mas,karena juga buruh tani, cukup nggak cukup ya 

dicukupkan,,kadang juga kerja kuli bangunan,ya serabutan mas,,”86
 

“Kalau saya tidak mempermasalahkan hal kayak begitu mas, karena 
orang tua sudah menyetujui ya sudah,,,tapi memang benar, awalnya 

berjalan lancar, tapi karena masalah yang ganti-ganti, sering terjadi 

cekcok,,,kalau sekarang, benar apa yang dikatakan bapak, kasihan 

anak.”87
 

Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa dalam berkeluarga 

awalnya berjalan lancar. Namun seiring berjalannya waktu permasalahan 

muncul berganti-ganti. Sehingga pertengkaran juga sering terjadi, meski 

akhirnya dapat diredam oleh kedua pasangan tersebut. Ekonomi mereka 

sebenarnya dicukupkan, artinya dipaksakan untuk mencukupi kebutuhan. 

Selanjutnya, warga lain juga menambahkan bahwa setelah pernikahan 

keadaan rumah tangga memang baik-baik saja, meskipun kadang ada 
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sedikit masalah. Namun untuk masalah ekonomi, dapat mencukupi 

kebutuhan keluarga. 

“Selama ini baik-baik saja, dan alhamdulillah sudah punya 2 anak 

juga,,kalau ada masalah paling hanya cekcok mulut saja, tapi 

setelahnya juga biasa lagi. Kalau masalah ekonomi keluarga, 

alhamdulillah cukup mas,,butuhnya orang desa ya paling hanya 

begini-begini saja,,,”88
 

“Iya mas,,kami dulu nikah nurut orang tua saja,,toh itu juga untuk 
kebaikan kami, dan selama ini keadaan keluarga ya begini mas,,biasa-

biasa saja,,”89
 

Dari pendapat-pendapat warga yang menggunakan perhitungan weton 

di atas menggambarkan bahwa selama menjalani rumah tangga mereka 

terkadang menemui masalah juga. Meskipun setelah pernikahan 

menampakkan hasil yang baik, namun keadaan ekonomi memperlihatkan 

hasil yang berbeda. 

Selanjutnya, di bawah ini pendapat dari warga yang tidak 

menggunakan weton dalam pernikahannya mengemukakan bahwa pada 

awal pernikahan memang sering mengalami masalah dalam rumah tangga 

mereka. Namun seiring berjalannya waktu hal-hal tersebut mulai 

menghilang karena saling menyadari. Untuk ekonomi keluarga 

menampakkan kesulitan, meski terkadang mencukupi. 

“Dulu sering terjadi pertengkaran mas,karena sama-sama 

membenarkan diri sendiri. Ada sedikit masalah, langsung marah 

karena tidak mau mengalah. Tapi sekarang, karena anak sudah besar 

dan umur juga bertambah tua saya lebih mengalah. Masalah ekonomi, 
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ya begini mas,kadang cukup,kadang juga agak kesulitan,,tapi 

alhamdulillah masih bisa dicukupkan,namanya juga orang desa.”90
 

“Kalau saya, dulu tidak menggunakan weton karena saling suka ya 

sudah,,,meski sering terjadi pertengkaran, akhirnya bapak sendiri 

menyadari dan mengalah kalau ada masalah, karena anak juga sudah 

besar.”91
 

Pendapat lain diungkapkan oleh warga yang tidak menggunakan 

perhitungan weton juga, bahwa dalam menjalani rumah tangga mereka 

awal juga sering terjadi masalah yang membuat mereka bertengkar. Begitu 

pula dalam masalah ekonomi keluarga mengalami kesulitan, karena alasan 

dari keluarga sedang. 

“Selama ini baik, tapi dulu sering bertengkar juga dengan istri dan 

mertua juga,,,sebenarnya masalah kecil,,namun sekarang sudah baik-

baik saja mas,,kalau ada masalah ya diomongin baik-baik,, keadaan 

ekonomi, sedikit kesulitan mas,,karena juga orang desa dan dari 

keluarga sedang, cukup untuk sehari-hari saja, sudah cukup,,”92
 

“Benar mas,dulu memang seperti apa yang dikatakan bapak,,namun 

sekarang sudah tua, ya akhirnya saling memaklumi mas,,toh masa 

mau seperti itu terus,,”93
 

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, seorang warga yang juga 

tidak menggunakan weton dalam pernikahannya mengungkapkan bahwa 

selama menjalani berumah tangga juga baik-baik saja, dan memandang 
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jika ada masalah sebagai cobaan. Begitu pula dengan kebutuhan ekonomi 

keluarga dapat tercukupi dengan saling membantu bekerja. 

“Selama ini alhamdulillah baik-baik saja mas,,,kalau ada cekcok 

dalam keluarga, ya wajar toh mas,,semua kan ada cobaannya sendiri-

sendiri,, ekonomi kami, alhamdulillah cukup mas,,,anak saya juga 

sudah bekerja juga, jadi saling mencukupi mas,,,”94
 

Pendapat-pendapat di atas menjelaskan bahwa mereka yang tidak 

menggunakan perhitungan weton dalam pernikahan juga menampakkan 

hasil yang berbeda-beda. Memang benar bahwa awal menjalani rumah 

tangga sering terjadi pertengkaran karena sama-sama membenarkan diri 

sendiri, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai menyadari posisi 

masing-masing. 

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas tentang dampak 

yang timbul dari praktik perhitungan weton mengungkap bahwa tidak 

semua yang menggunakan weton itu berdampak selalu baik, begitu pula 

mereka yang tidak menggunakan weton tidak selalu berdampak buruk. 

Karena bagaimanapun segala sesuatu datang dari Allah. Dan bila diberikan 

cobaan baik maka wajib bersyukur, namun bila sebaliknya, maka bersabar 

dan bertawakkal adalah jalannya. 
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BAB IV 

ANALISA PERNIKAHAN DENGAN PERHITUNGAN WETON DI DESA 

BIBRIK KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN 

A. Analisa Praktik Pernikahan Dengan Perhitungan Weton di Desa 

Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

 Pada bab ini penulis akan menganalisa tentang praktik perhitungan 

weton pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Bibrik Jiwan Madiun. 

Sebagai pertimbangan adalah ketentuan dasar weton menurut adat istiadat 

Jawa. 

Pernikahan merupakan ibadah yang menjadi sunnah Rosu>lulloh 

Saw yang sudah tertulis tuntunannya dalam syari’at Islam. Sehingga 

sebagai seorang muslim hendaknya mengikuti apa yang telah disyari’atkan 

dalam Islam. Karena apabila pernikahan itu tidak sesuai dengan tuntunan 

syari’at, maka sudah dipastikan keabsahan pernikahan itu menjadi tidak 

sah. Dalam syari’at Islam, pernikahan itu ada beberapa syarat dan 

kewajiban yang harus dipenuhi yakni, pertama adanya suka sama suka 

dari kedua calon mempelai, kedua adanya ijab qobul, ketiga adanya 

mahar, keempat adanya wali, dan kelima adanya saksi-saksi. 

 Namun dalam masyarakat Jawa terdapat adat dan tradisi yang 

sudah mendarah daging, serta tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

masyarakat. Disamping itu orang-orang tua yang masih berada 

dilingkungan desa masih mempercayai hal seperti itu, karena 

mempercayainya sebagai wasiat sehingga hal itu dilaksanakan dengan 
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kepercayaan yang kuat. Terutama dalam pernikahan, tradisi masyarakat 

Jawa sangat selektif ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari 

akad nikah bagi kedua calon mempelai, dari sini diharapkan agar dalam 

membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran 

yang biasa disebut dengan petung weton (perhitungan weton). Selain untuk 

pernikahan, weton juga melekat pada setiap kegiatan yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia, seperti untuk membangun atau mendirikan 

rumah, pindah rumah, bepergian dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang 

mendapat akhiran "an" sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada 

juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan 

pasarannya, misal: Senin Wage, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Pon 

atau Jum’at Kliwon (ada 5 hari pasaran, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon 

dan Legi).
95

 

 Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi 

manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial 

budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem 

kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. 

Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budidaya 

manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, 
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kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang selamat, 

sejahtera dan bahagia lahir batin.
96

 

 Dalam kehidupan suku Jawa, baik itu yang masih bersifat 

tradisional maupun yang sudah modern berbagai upacara tradisional masih 

memegang peranan yang amat penting.
97

 Masyarakat Jawa mempercayai 

bahwa upacara perkawinan harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang 

tepat agar kehidupan pengantin dan keluarganya dapat harmonis dan jauh 

dari bahaya.
98

 Begitu pula proses yang sangat selektif adalah ketika 

pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua 

calon mempelai, dari sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga 

nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran.
99

 

Dari penjelasan di atas telah cukup sebagai landasan untuk mensikapi 

praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Bibrik Jiwan Madiun, 

yang mana dari beberapa pendapat menerangkan bahwa tradisi dan adat 

Jawa memang masih kental dalam masyarakat desa tersebut.  

Berbagai kegiatan masyarakat di desa Bibrik terasa cukup kental 

dengan adat tradisi, mulai dari hal keagamaan dan budaya yang masih 

bercampur seperti selametan pada bulan-bulan dan hari-hari besar Islam. 

Semua itu merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Selain itu, dalam hal 

kelahiran masih biasa diadakan Jagong Bayi, Tingkepan, Sepasaran dst. 

Dalam hal kematian, rasa gotong royong melayat sebagai bentuk rasa 
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sedih bela sungkawa. Dan juga biasanya darus Al-Qur’an untuk 

mendo’akan almarhum sampai hari ketujuh, kemudian diadakan tahlilan, 

selametan 40 hari, 100 hari, sampai pendhak. 

Khsusus dalam hal pernikahan, mayoritas masyarakat Desa Bibrik 

Jiwan Madiun ini juga masih menggunakan adat tradisi Jawa. Seperti apa 

yang telah diungkapkan beberapa tokoh masyarakat, bahwa 90 % 

masyarakat desa tersebut masih menggunakan dan melestarikan adat 

dalam kegiatan pernikahan baik sebelum prosesi maupun setelahnya. 

Dengan adanya Projonggo yang masih menjadi tempat bertanya jika ada 

masalah dalam pernikahan.  

 Namun berbeda untuk masalah perhitungan weton dalam 

pernikahan. Adat tradisi tersebut sekarang ini sudah mulai 

dikesampingkan karena beberapa hal yang terjadi di masyarakat. Seperti 

yang telah disampaikan oleh sesepuh dan modin, bahwa sekarang itu 

antara yang menggunakan dan yang tidak menggunakan weton di Desa 

Bibrik Jiwan Madiun seimbang, yakni 50 % masih menggunakan dan 50 

% sudah tidak menggunakan. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan 

yang berbeda-beda. Banyak anak-anak muda zaman sekarang sudah saling 

kenal, dan ada juga mereka yang kerja ke luar kota setelah pulang 

membawa istri. Istilahnya sekarang itu “kebo nusu gudel” bahwa orang 

tua menuruti anaknya saja. Terlebih lagi jika sudah terlanjur terjadi 

kecelakaan, sehingga harus dinikahkan. 
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 Dilihat dari kenyataan dan fakta-fakta, serta pendapat para 

informan bahwa masyarakat Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun ini memang masih menjaga dan melestarikan adat tradisi yang 

menjadi warisan dari nenek moyangnya. Namun dalam hal perhitungan 

weton pernikahan, nampaknya memiliki hasil yang berbeda dengan adat 

tradisi lain. Masyarakat sudah mulai banyak yang tidak menggunakan 

dalam pernikahan karena alasan yang berbeda-beda. 

 Melihat praktik pernikahan dengan menggunakan metode 

perhitungan weton yang sudah berlangsung di masyarakat desa Bibrik 

Jiwan Madiun, jika dilihat dari  teori  weton sendiri, masyarakat disana 

pada dasarnya masih  menggunakan perhitungan weton tersebut. Namun 

juga tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan yang terjadi disana 

juga mengabaikan perhitungan dengan adat jawa tersebut (weton).  

 Sehingga praktik pernikahan yang ada di desa tersebut bisa 

disimpulkan masih menggunakan dasar weton sebagai awal 

melangsungkan pernikahan. Kecuali terhadap kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk menggunakan weton, maka dengan terpaksa harus 

meninggalkan perhitungan tersebut.  
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B. Analisa Mas }lah }ah Terhadap Perhitungan Weton Pernikahan Menurut 

Adat Jawa di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

Secara etimologis, kata mas }lah }ah adalah kata benda infinitif dari 

akar kata  s }-l-h } (s }aluh }a). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan 

keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur 

atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai 

tersebut. Kata ini juga digunakan untuk suatu urusan atau bisnis yang 

kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.
100

 Pada 

hakekatnya, mas }lah }ah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif („i >ja >biy) dan 

sisi negatif (salabiy). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (i >ja >d al-

manfa‟ah). Sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya 

(daf‟ al-mafsadah).
101

 

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rosu>lulloh Saw, yang  

mana dalam melaksanakan pernikahan tersebut banyak masyarakat yang 

menggunakan tradisi-tradisi yang terkadang sulit diterima oleh akal sehat 

manusia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu sekirannya diketahui 

apakah praktik-praktik tersebut mempunyai sisi kebaikan atau justru 

mempunyai sisi kemadhorotan, bahkan bisa saja terlepas dari intisari 

ajaran Islam yaitu maqas }idus syar‟i. 

Pernikahan yang terjadi di masyarakat banyak aturan selain dari 

syarat dan rukun yang telah ada dalam hukum Islam. Karena 

bagaimanapun juga, kita hidup di tanah Jawa yang masih kental dengan 

                                                           
100

 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyah: Isu-Isu Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2011), 93. 
101

 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 138. 



62 
 

 

adat Jawanya. Dan pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan 

tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum hukum Islam 

datang di tanah Jawa.
102

 Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik 

ibadah dan muamalah masih bercampur dengan tradisi adat yang telah ada, 

khususnya dalam hal pernikahan. 

 اَْلَمْعُ ْ ُ  ُ ْ  ًا َ اْلَمْ ُ ْ ِ  َ ْ ً  َ اللَاِاُ  اِاْلُعْ ِ  َ اللَاِاِ  اِالَل ِ 

Di kalangan masyarakat, suatu perkara yang telah terkenal sebagai 

suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

suatu hal yang dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara 

mereka. Artinya, adat itu mempunyai daya yang mengikat mereka dalam 

bertindak sebagaimana ketetapan nash. 

Adanya praktik pernikahan dengan hitungan weton di desa Bibrik 

Jiwan Madiun mempunyai alasan-alasan tersendiri disamping berpacu 

kepada adat istiadat yang sudah berlaku masa nenek  moyang. Salah satu  

hal yang menjadi alasan utama praktik tersebut adalah dampak dari adanya 

perhitungan weton itu sendiri.  

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh para 

informan menggambarkan bahwa dalam praktik pernikahan dengan 

hitungan weton menampakkan hasil yang berbeda-beda setiap pelaku. 

Begitu pula pada praktik pernikahan yang tidak menggunakan hitungan 

weton juga menampakkan hasil yang berbeda.  
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Melihat dari hasil tersebut, jika dihubungkan dengan teori mas }lah }ah, 

maka tujuan adanya pernikahan berdasarkan perhitungan weton tersebut 

adalah sebagai bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang akan 

membahayakan keluarga dan jiwa manusia sendiri. Meskipun segala 

macam bentuk marabahaya ataupun keselamatan itu memang mutlak hak 

prerogratif dari Allah Swt. Namun tidak ada salahnya ketika  tradisi seperti 

yang ada di atas dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam 

melaksanakan pernikahan.  

Mengingat dampak-dampak yang begitu membahayakan jika tidak 

menggunakan perhitungan tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh 

sesepuh desa bahwa bagi yang melanggar berakibat kesulitan dalam 

mencari rezeki, saring terjadi pertengkaran, perceraian, salah satu kalah, 

bahkan sampai ada yang meninggal dan seterusnya. Dalam hemat penulis,  

hal tersebut bukan berarti penulis sepakat, namun harus ada kejelasan 

sehingga tradisi tersebut tidak menyimpangi ajaran agama. 

 Mengutip pendapat Imam Al-Ghazali meringkas definisi 

mas }lah }ah dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya ia berarti 

“mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat 

tujuan-tujuan syara. Dalam perkembangannya beberapa abad dapat 

disimpulkan bahwa mas }lah }ah dalam kancah pemikiran hukum Islam 

dibicarakan dalam dua fungsi. Pertama, sebagai tujuan hukum (maqa >sid 
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al-shari‟ah), dan kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri 

(adillah shari‟ah).103
 

Ditinjau dari pendapat Imam Ghozali diatas, maka pernikahan 

yang ada di desa Bibrik dengan menggunakan perhitungan weton serta 

mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, jika dikaji kembali dari 

segi mas }lah }ah, maka hal ini sesuai dengan pernyataan diatas. Dimana 

fungsi adanya pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton 

merupakan bentuk serta upaya untuk menghindari segala macam 

kemadhoratan yang tidak diinginkan untuk masa sekarang,  maupun  

dimasa yang akan  datang.  

Sehingga dalam hemat penulis, adanya praktik tersebut sebagai 

bentuk kehati-hatian masyarakat sendiri dalam melangsungkan kehidupan 

di dunia, supaya mendapatkan keselamatan sebagaimana tujuan dari 

syariat sendiri, yang mana salah satu tujuannya adalah menjaga jiwa dan 

diri manusia.  

Dengan demikian praktik tersebut jika dinilai dari segi mas }lah }ah 

maka sesuai dengan tujuan maqashid syar‟i. Tetapi harus adanya 

pelurusan  pandangan  terhadap segala macam akibat dari  adanya praktik 

tersebut. Karena segala macam yang terjadi semua atas kuasa Allah Swt, 

dan adanya weton tersebut hanya sebagi petunjuk  dan tanda, bahwa Allah 

Swt dalam menciptakan segala sesuatu di dunia mempunyai fungsi 

tersendiri, begitu pula  hari dan sebagainya.  
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Menurut Al-Ghazali bahwa mas }lah }ah menjadi h }ujjah apabila 

kemaslahatan itu bersifat mendesak dan tak terelakkan, pasti dan 

mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual.  Maka dengan 

mengutip pendapat tersebut, dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa 

praktik pernikahan dengan menggunakan metode perhitungan weton 

adalah kepentingan masyarakat dengan cakupan luas. Namun hal ini tidak 

menimbulkan dampak yang signifikan, meskipun secara mas }lah }ah 

mempunyai tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan maqas }idus 

syar‟i.  

 Selain dari pada hal tersebut, praktik yang ada di masyarakat jika 

ditinjau dari segi  mas }lah }ah memang layak dan tidak bertentangan. Tetapi 

hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat mas }lah }ah untuk menjadikan 

sebuah hukum, yaitu: pertama, mas }lah }ah tersebut harus mas }lah }ah yang 

hakiki, bukan sekedar mas }lah }ah yang diduga atau diasumsikan. Dalam hal 

ini, mas }lah }ah yang diambil dari sesuatu memang mas }lah }ah yang hakiki, 

bukan hanya sesuatu yang diduga atau hanya asumsi. Kedua, 

kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan 

pribadi atau kemaslahatan khusus. Suatu mas }lah }ah itu harus dapat 

diterima dan dirasakan oleh orang banyak. Ketiga, kemaslahatan tersebut 

sesuai dengan maqa >sid al-Shari‟ah dan tidak bertentangan dengan dalil-

dalil syara’. Keempat,  kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan 

dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan akal sehat. Kelima, mas }lah }ah itu harus dapat diterima oleh nalar 
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akal sehat. Keenam, pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk 

merealisasikan kemaslahatan d }aru >riyyah, bukan kemaslahatan h }ajiyyah 

atau takhsiniyyah.
104

 Karena hal tersebut hanya memenuhi satu dari 

keenam syarat mas }lah }ah yakni menjaga tujuan syar’i. 

 Sehingga bila dilihat dari pembagian yang dikriteriakan oleh para 

ulama’, maka praktik pernikahan dengan hitungan weton tersebut 

termasuk dalam kategori mas }lah }ah mursalah  yaitu mas }lah }ah yang tidak 

ada petunjuk (dalil) dari Shari‟ (Allah) atau kemaslahatan yang belum 

diakomodir dalam nash dan ijma’, serta tidak ditemukan nash atau ijma’ 

yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Sehingga ia masih 

berstatus bebas (mursalah). Dengan demikian, pernikahan dengan 

perhitungan weton tersebut boleh digunakan dan boleh juga tidak 

digunakan. Mengingat beberapa alasan yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pernikahan dengan perhitungan weton yang merupakan adat 

tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan di 

Desa Bibrik Jiwan Madiun. Kecuali terhadap kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk menggunakan hitungan weton, maka dengan 

terpaksa harus meninggalkannya. 

2. Dalam perspektif mas }lah }ah, perhitungan weton tersebut tidak 

bertentangan dengan agama, selagi praktiknya tidak menjadikan 

masyarakat jatuh terhadap kemusyrikkan. Karena tujuan dari adat 

tradisi tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi 

tujuan maqashid syar‟i, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam 

menjalani kehidupan. Meskipun dampak yang timbul tidak terlihat 

signifikan. 

B. SARAN 

 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis hanya 

ingin memberikan saran-saran untuk: 

62 
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1. Menggali lebih dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat 

tradisi Jawa, khususnya masalah dalam hal pernikahan. Karena adat 

tradisi Jawa memang masih begitu kental melekat pada masyarakat. 

Sehingga dengan adanya penelitian-penilitian selanjutnya dapat 

mengungkap kebenaran dari adat tradisi yang hidup di masyarakat. 

2. Kepada pihak-pihak yang bersangkutan supaya bisa mengetahui dan 

memberikan arahan ataupun informasi dari hasil penelitian ini, 

sehingga kebenaran dari adat tradisi tersebut dapat dipahami oleh 

masyarakat. Dengan begitu mereka akan mengetahui mana yang benar 

dan mana yang salah. 
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