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تُػْرَجُعْوفََََثْيِءكَّاِلَْيوََُِكلَ ََمَلُكْوتََُبَِيِدهََِالَِّذيَََْفُسْبَحنََ  
 

Maha Suci Allah, yang semuanya dalam kekuasaan-Nya 

dan kepada-Nya kami sekalian di kembalikan (Q.S 

Yaasin, ayat 83) 
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ABSTRAK 

Damayanti, Alfina. 2022. Perspektif „Urf Terhadap 

Tradisi Kembar Mayang dalam Upacara 

Kematian Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). 

Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah, M.A. 

Kata Kunci/keyword : Perspektif ‘Urf, Tradisi 

Kembar Mayang, Upacara 

Kematian. 

Kembar mayang merupakan salah satu unsur 

yang terdapat dalam upacara kematian apabila orang 

yang meninggal belum menikah. Tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian merupakan warisan dari para 

leluhur terdahulu. Akan tetapi sebagian masyarakat tidak 

mengetahui secara jelas mengenai tujuan kembar mayang 

dalam upacara kematian. Pemahaman terkait tujuan 

adanya tradisi kembar mayang dalam upacara kematian 

hanya dimiliki oleh beberapa tokoh adat saja. Maka 

dirasa perlu adanya literatur terkait tradisi kembar 

mayang untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat apakah tradisi tersebut memberikan nilai baik 

atau buruk dalam kehidupan masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana perspektif „Urf terkait prosesi kembar 

mayang dalam upacara kematian di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Bagaimana 

perspektif „Urf terhadap kepercayaan masyarakat tentang 



xi 

keharusan untuk melakukan tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

lapangan.Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa 

yang digunakan adalah metode induktif dan „Urf.  

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam prosesi yang dilakukan pada tradisi kembar 

mayang dalam upacara kematian di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupten Ponorogo terdapat 

perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu 

pada saat setelah proses pembuatan kembar mayang 

selesai, kemudian dipanjatkan doa dengan memohonkan 

ampunan karena jenazah tidak bisa menjalankan ibadah 

menikah sekaligus memohonkan supaya arwah jenazah 

dapat ditempatkan seperti orang-orang yang sudah 

menikah di depan kembar mayang yang sudah selesai 

dibuat dengan wasilah kembar mayang. Memohonkan 

doa dengan perantara kembar mayang dalam prosesi ini 

merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan 

syariat Islam. Sedangkan terkait kepercayaan masyarakat 

tentang keharusan untuk melakukan tradisi kembar 

mayang dalam upacara kematian di Desa Crabak terdapat 

kepercayaan masyarakat yang termasuk adat yang salah 

yaitu kepercayaan masyarakat yang apabila jenazah tidak 

dibuatkan kembar mayang maka arwah jenazah akan 

mengganggu anggota keluarga yang ditinggalkan. 

Sedangkan seseorang yang sudah meninggal dunia segala 

bentuk urusan atau kepentingan hanya dengan Allah 

yaitu pada saat sudah di alam kubur. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tradisi ini dinilai„Urf fāsid karena 
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dalam prosesi dan kepercayaan masyarakat terdapat 

bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 

Apabila tradisi kembar mayang tetap ingin dilakukan dan 

dilestarikan maka harus menghilangkan prosesi dan 

kepercayaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan 

syariat Islam. 
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Dari penelitian ini dapat menemukan bahwa dalam 

prosesi prosesi yang dilakukan pada tradisi kembar 

mayang dalam upacara kematian di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupten Ponorogo terdapat 

perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu 

pada saat setelah proses pembuatan kembar mayang 

selesai, kemudian dipanjatkan doa dengan memohonkan 

ampunan karena jenazah tidak bisa menjalankan ibadah 

menikah sekaligus memohonkan supaya arwah jenazah 

dapat ditempatkan seperti orang-orang yang sudah 

menikah di depan kembar mayang yang sudah selesai 
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dibuat dengan wasilah kembar mayang. Memohonkan 

doa dengan perantara kembar mayang dalam prosesi ini 

merupakan bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan 

syariat Islam. Sedangkan terkait kepercayaan masyarakat 

tentang keharusan untuk melakukan tradisi kembar 

mayang dalam upacara kematian di Desa Crabak terdapat 

kepercayaan masyarakat yang termasuk adat yang salah 

yaitu kepercayaan masyarakat yang apabila jenazah tidak 

dibuatkan kembar mayang maka arwah jenazah akan 

mengganggu anggota keluarga yang ditinggalkan. 

Sedangkan seseorang yang sudah meninggal dunia segala 

bentuk urusan atau kepentingan hanya dengan Allah 

yaitu pada saat sudah di alam kubur. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tradisi ini dinilai„Urf fāsid karena 

dalam prosesi dan kepercayaan masyarakat terdapat 

bentuk perbuatan yang mengandung tidak sesuai dengan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Arab  Ind. Arab  Ind.  Arab  Ind.  Arab  Ind.  

 k ؾ ḍ ض d د ̌ ء

 I       ؿ T ط dh ذ b ب

       ظ r ر t ت
Ẓ 

 m ـ

 n ف ’ ع s ز th ث

 h ق gh غ sh س j ج

 w ك F ؼ h ش ḥ ح

 y ي q ؽ Ṣ ص kh خ

 

Keterangan: 

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya 

dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf 

ā,ī dan ū. 

2. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan 

menggabung dua huruf  “ay” dan “aw”. Contoh 

Bayna dan qawl. 

3. Istilah dalam bahasa asing yang belum terserap 

menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

4. Bunyi huruf hidup akhir kata tidak dinyatakan dalam 

transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf 

konsonan akhir. Contoh Ibn Taymīyah bukan Ibnu 

Taymīyah. 
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5. Kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah dan 

berkedudukan sebagai sifat (na‟at) dan iḍāfah 

ditarnsliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍaf 

ditransliterasikan dengan “at”. Contoh muḍaf  dalam 

kata maṭba‟at al-„Āmmah. 

6. Kata yang berakhir dengan yā‟ mushaddadah 

(yā‟ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī 

diikuti dengan tā‟marbūṭah maka transliterasinya 

adalah īyah. Jika yā‟ber-tashdid berada di tengah 

kata ditransliterasikan dengan yy. Contoh Al-

Ghazālī, al-Nawawī. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki 

berbagai pilar keragaman etnik, budaya, adat dan agama. 

Agama yang berkembang di Indonesia terbentuk dengan 

berbagai norma yang mengikat bagi penganutnya. Suku 

Jawa merupakan suku yang dikenal dengan masyarakat 

yang selalu patuh untuk memegang teguh norma adat 

yang diturunkan oleh para leluhur.  Mereka sangat 

mempercayai adat yang masih dilestarikan meskipun 

jaman sudah semakin berkembang seperti sekarang. 

Masyarakat Jawa dalam kehidupannya banyak mengenal 

berbagai bentuk tradisi seperti upacara adat. Tradisi adat 

Jawa sudah sangat membudaya dalam masyarakat luas 

hingga saat ini. Sehingga masih tetap didukung dan 

dilestarikan. Meskipun dalam pelaksanaannya antara 

upacara adat di suatu daerah berbeda dengan daerah 

lainnya akan tetapi sama tujuannya.
1
  

Peristiwa kematian pasti akan dialami oleh semua 

orang hanya saja waktunya yang tidak sama. Adanya 

peristiwa kematian ini juga yang menimbulkan rasa 

peduli antara masyarakat sekitar dengan keluarga yang 

berduka. Masyarakat sekitar akan ikut membantu dan 

berpartisipasi dalam menghadiri upacara pemakaman 

                                                           
1
 Amelia Safitri Istianingtyas, “Perspektif Urf Terhadap 

Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa 

(Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo),” IAIN Ponorogo, 2021, 2–4. 
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jenazah dan upacara-upacara lainnya yang menyertai 

upacara kematian.
2
  

Dalam upacara kematian yang ada di masyarakat 

Jawa terdapat berbagai banyak tradisi-tradisi yang 

menyertainya. Sebelum upacara pemakaman jenazah 

dilaksanakan, terdapat tradisi-tradisi yang biasa mereka 

lakukan yaitu seperti pemandian jenazah, brobosan, 

membakar merang, pembuatan kembar mayang dan 

sebagainya.  

Kembar mayang merupakan salah satu unsur dalam 

upacara kematian. Kembar mayang yang dibuat dalam 

upacara kematian dilakukan apabila jenazah merupakan 

seseorang yang belum menikah atau masih lajang. Dalam 

upacara kematian kembar mayang dibuat empat buah 

yang diikat di empat sudut kereta jenazah dan diangkat 

oleh empat orang menuju pemakaman. Kemudian setelah 

sampai di pemakaman kembar mayang tersebut dilepas 

dan ikut dikuburkan bersama jenazah. Itulah yang 

membedakan dengan kembar mayang yang ada dalam 

upacara pernikahan. Tujuan dari adanya kembar mayang 

dalam upacara kematian untuk memberikan simbol 

bahwa yang meninggal masih belum pernah menikah 

atau masih lajang. Kembar mayang dibentuk dalam suatu 

rangkaian dari janur (daun kelapa muda), daun beringin,  

                                                           
2
 Amalia Devi, “Solidaritas Sosial dalam Peristiwa Kematian 

pada Masyarakat Dusun Ngulu Tengah Pracimantoro Kecamatan 

Pracimantoro Kabupaten Wonogiri,” Pendidikan Sosiologi 

Antropologi FKIP UNS, t.t., 8–9. 
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kembang setaman, bunga jambe dan batang pohon pisang 

yang dibentuk sedemikian rupa. 

Upacara kembar mayang sudah sangat dipercaya 

oleh masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo dan terus dilestarikan sampai 

sekarang. Setelah peneliti melakukan pengamatan dan 

melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat, 

peneliti mendapatkan beberapa informasi bahwa sebagian 

besar masyarakat di Desa Crabak selalu memegang teguh 

adat yang sudah mendarah daging dalam kehidupan 

mereka. Sehingga mereka merasa dituntut untuk terus 

melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi yang 

ada di daerahnya.  

Ibnu Mandzur memberikan pengertian sebagai 

kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan 

dilakukan oleh sebagian besar masyarakatnya berupa 

perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara turun 

temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3
 

Dalam kaidah Fiqhiyyah dikatakan bahwa adat 

kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum. Istilah 

adat menurut para ulama berarti bahwa segala bentuk 

perbuatan dan perkataan yang telah dikenal manusia, 

sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku 

dalam masyarakat. Syarat supaya adat itu bisa diterima 

menjadi hukum, perbuatan yang dilakukan masuk akal 

hal ini dapat diartikan pula bahwa adat tidak mungkin 

                                                           
3
 Abdurrahman Misno, Adat dan Urf dalam Hukum Islam 

(Bogor: Pustaka Amma, 2016), 13–14. 
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berkaitan dengan perbuatan maksiat. Perbuatan atau 

perkataan dilakukan secara berulang-ulang. Perkataan 

dan perbuatan tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan 

Hadits. Serta tidak 
menimbulkan

 kemudharatan. Al‟Urf 

merupakan hal-hal apa saja yang dikenal manusia dan 

menjadi tradisi mereka. Baik berupa ucapan, perbuatan 

atau pantangan-pantangan yang berada di sekitar 

masyarakat. „Urf juga diartikan sebagai adat karena „Urf  

atau adat dipahami sebagai sesuatu yang tidak asing lagi 

bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan.  

Akan tetapi, setelah adanya pengamatan dan 

penggalian data yang dilakukan peneliti, terdapat 

problematika yang peneliti temukan yaitu sebagian 

masyarakat tidak mengetahui apakah prosesi yang ada 

dalam tradisi kembar mayang tidak bertentangan dengan 

syariat Islam dan kepercayaan sebagaian besar 

masyarakat terhadap tradisi kembar mayang dalam 

upacara kematian tersebut juga tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Maka dirasa perlu adanya literatur 

terkait tradisi kembar mayang ini supaya masyarakat 

dapat mengetahui apakah tradisi kembar mayang dalam 

upacara kematian tersebut memberikan nilai baik atau 

buruk dalam kehidupan masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam
4
  

                                                           
4
 Achmad Ghozali, “Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan 

Menurut Pandangan Al-Urf” UIN Maulana Malik Ibrahim (2017): 

28–29. 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan 

di atas penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian 

yang berjudul PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP 

TRADISI KEMBAR MAYANG DALAM UPACARA 

KEMATIAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DI 

DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG 

KABUPATEN PONOROGO). Dalam penelitian ini, 

peneliti akan mengumpulkan data terkait dengan prosesi 

dalam tradisi kembar mayang apabila dilihat secara 

langsung adakah prosesi yang bertentangan dengan 

syariat Islam. Kemudian peneliti akan mengkaji prosesi 

tersebut dengan teori „Urf apakah semua prosesi dalam 

tradisi kembar mayang bisa diterima apabila dihubungan 

dengan teori „Urf. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana perspektif „Urf terkait prosesi kembar 

mayang dalam upacara kematian di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana perspektif „Urf terhadap kepercayaan 

masyarakat tentang keharusan untuk melakukan 

tradisi kembar mayang dalam upacara kematian di 

Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui perspektif „Urf terkait teknis 

prosesi kembar mayang dalam upacara kematian di 

Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui perspektif „Urf terhadap 

kepercayaan masyarakat tentang keharusan untuk 

melakukan tradisi kembar mayang di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai tradisi kembar 

mayang, khususnya mengenai prosesi dalam tradisi 

kembar mayang tersebut kemudian dapat mengetahui 

pula bagaimana pandangan „Urf terkait dengan 

prosesi yang ada di tradisi kembar mayang yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat 

sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman atau acuan dalam melaksanakan sebuah 

tradisi. 
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E. Telaah Pustaka 

Pertama, skripsi Ad Topa mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul 

“Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat 

Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maliku Kabupaten 

Pulang Pisau (Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam)” 2021. 

Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada kajian 

tentang latar belakang terjadinya tebus kembar mayang 

dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi, 

bagaimana prosesi tebus kembar mayang dalam 

perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi, bagaimana 

tujuan tebus kembar mayang dalam perkawinan adat 

Jawa di Desa Sidodadi dan bagaimana pandangan hukum 

Islam terhadap tradisi tebus kembar mayang dalam 

perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi.  

Hasil penelitian ini adalah tradisi kembar mayang 

adalah merupakan suatu tradisi masyarakat Jawa di Desa 

Sidodadi Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau 

sudah dilakukan secara turun temurun. Kedudukan tebus 

kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa di Desa 

Sidodadi pada dasar merupakan suatu praktik ibadah 

yang yang memiliki motif tawasul.  

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ad Topa 

dengan skripsi ini ialah pada skripsi Ad Topa membahas 

tentang prosesi tebus kembar mayang dalam perkawinan 

adat Jawa dan mengkaji tradisi tersebut berdasarkan 

tinjauan filsafat hukum Islam sedangkan skripsi ini 

membahas tentang prosesi kembar mayang dalam 
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upacara kematian dan mengkaji kepercayaan masyarakat 

terkait tradisi tersebut berdasarkan perspektif  „Urf.
5
 

Kedua, skripsi Ratih Mustika mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Filosofis 

Kembar Mayang dan Relevansinya dengan Falsafah 

Hidup Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai 

Kabupaten Bengkulu” 2021. Masalah dalam penelitian 

ini memfokuskan pada kajian tentang nilai-nilai 

kehidupan yang terkandung dalam simbol kembar 

mayang dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Kelurahan 

Padang Serai Kabupaten Bengkulu dan bagaimana 

keterkaitan nilai-nilai tersebut dengan kehidupan 

masyarakat. 

Hasil penelitian ini adalah dalam tradisi tebus 

kembar mayang terdapat beberapa nilai-nilai filosofis 

yang terkandung di dalamnya seperti nilai moral, nilai 

religius dan nilai hukum. Nilai-nilai yang terkandung 

tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat di 

Kelurahan Padang Serai hingga sekarang dengan tetap 

melestarikan tradisi tersebut secara turun-temurun. 

Perbedaan skripsi yang ditulis Ratih Mustika 

dengan skripsi ini ialah pada skripsi Ratih Mustika 

membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 

simbol kembar mayang dan membahas bagaimana 

                                                           
5
 Ad Topa, “Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam 

Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maliku 

Kabupaten Pulang Pisau Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam,” 

IAIN Palangkaraya, 2020, 150–152. 
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hubungan dari kembar mayang tersebut dengan 

kehidupan masyarakat di Kelurahan Padang Serai 

sedangkan skripsi ini membahas prosesi kembar mayang 

dalam upacara kematian dan membahas bagaimana 

pandangan „Urf terkait dengan kepercayaan masyarakat 

pada akibat yang akan muncul apabila tradisi tersebut 

tidak dilakukan.
6
  

Ketiga, skripsi Dian Agustina mahasiswa 

Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi yang 

berjudul “Tradisi Kembar Mayang dalam Prosesi 

Pernikahan Adat Jawa di Desa Mingkung Jaya 

Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi” 

2021. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajian 

tentang latar belakang munculnya tradisi kembar mayang 

di Desa Mingkung, pelaksanaan pernikahan adat Jawa 

menggunakan kembar mayang dan bagaimana nilai-nilai 

kehidupan yang terkandung dalam kembar mayang di 

Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam 

Kabupaten Muaro Jambi.  

Hasil penelitian ini adalah dalam pandangan hukum 

Islam tradisi kembar mayang dalam pernikahan boleh 

dilaksanakan asalkan tidak berlebih-lebihan atau 

menyeleweng dari ajaran agama Islam. Nilai-nilai yang 

                                                           
6
 Ratih Mustika, “Filosofis Kembar Mayang dan 

Relevansinya dengan Falsafah Hidup Masyarakat Jawa di 

Kelurahan Padang Serai Kabupaten Bengkulu,” IAIN Bengkulu, 

2021, 14–24. 
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terkandung dalam kembar mayang sebagai nilai dalam 

kehidupan yang akan dijalani oleh para pengantin. 

Perbedaan skripsi yang ditulis Dian Agustina 

dengan skripsi ini ialah pada skripsi Dian Agustina 

membahas latar belakang munculnya tradisi tebus 

kembar mayang dan bagaimana prosesi dalam tradisi 

kembar mayang  di Desa Mingkung Jaya Kecamatan 

Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sedangkan 

skripsi ini membahas prosesi dalam tradisi kembar 

mayang yang dilakukan dalam upacara kematian adat 

Jawa dan membahas bagaimana perspektif „Urf terkait 

dengan prosesi dalam tradisi kembar mayang  dalam 

upacara kematian.
7
 

Keempat, skripsi Antika Intania mahasiswa Institut 

Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Tradisi 

Nyungkokh dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif 

Hukum Islam” 2021. Dalam penelitian ini memfokuskan 

kajian tentang tradisi nyungkokh dalam pemakaman adat 

Lampung di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah 

Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan. Hasil 

penelitian ini adalah tradisi nyungkokh dilakukan supaya 

keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan hidup 

dan dijauhkan dari hal buruk ataupun marabahaya.  

                                                           
7
 Dian Agustina, “Tradisi Kembar Mayang Dalam Prosesi 

Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengkung Jaya Kecamatan Sungai 

Gelam Kabupaten Muaro Jambi,” UIN Sulthan Thaha Saifudin 

Jambi, 2021, 66–67. 
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Perbedaan skripsi yang ditulis Antika Intania 

dengan skripsi ini ialah pada skripsi Antika Intania 

membahas tentang tradisi nyungkokh yang dilakukan 

masyrakat di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah 

Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan dan 

membahas tinjauan „Urf terkait dengan prosesi dalam 

tradisi nyungkokh tersebut sedangkan skripsi ini 

membahas upacara kematian yang adat Jawa yaitu 

kembar mayang dan membahas tinjaun „Urf terkait 

dengan prosesi yang dilaksanakan dalam tradisi kembar 

mayang.
8
 

Kelima, skripsi Daning Melita mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Ritual 

Obong Sebagai Ritual Kematian Orang Kalang di Desa 

Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal” 2015. 

Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajian 

tentang pandangan orang Kalang mengenai pelaksanaan 

ritual obong orang Kalang dan tujuan dalam ritual obong 

pada orang Kalang. Hasil penelitian ini adalah kematian 

bagi orang Kalang merupakan salah satu pemisah antara 

dunia dan akhirat. Ritual obong merupakan ritual yang 

dilakukan dengan prosesi yang cukup panjang. Dalam 

prosesi ini nantinya ada tahapan membakar semua 

barang-barang semasa hidup mendiang yang telah 

meninggal dunia.  

                                                           
8
 Antika Intania, “Tradisi Nyungkokh dalam Pemakaman 

Adat Lampung Perspektif Hukum Islam,” IAIN Metro, 2021, 50–54. 
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Perbedaan skripsi Daning Melita dengan skripsi ini 

ialah pada skripsi Daning Melita membahas prosesi ritual 

obong dalam upacara kematian dan membahas nilai-nilai 

atau fungsi yang terkandung dalam ritual obong tersebut 

di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal 

sedangkan skripsi ini membahas tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian adat Jawa.
9
 

Dari beberapa literatur di atas, penelitian yang akan 

di lakukan oleh peneliti berbeda dengan beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan. Karena dalam 

penelitian-penelitian  sebelumnya membahas tentang 

kembar mayang dalam upacara pernikahan dan beberapa 

upacara kematian selain tradisi kembar mayang. Dalam 

penelitian ini peneliti membahas tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian dalam adat Jawa. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat berdasarkan jenis penelitiannya, 

penelitian ini termasuk penelitian kajian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

secara umum dapat digunakan dalam penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 

laku dan aktivitas sosial. Penelitian kualitatif 

                                                           
9
 Daning Melita, “Ritual Obong Sebagai Ritual Kematian 

Orang Kalang di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten 

Kendal,” UIN Semarang, 2015, 100. 
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merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh 

dengan prosedur statistik.
10

   

Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data berupa pikiran dan pendapat 

dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun 

pokok permasalahan yang diteliti adalah 

menelaah tentang prosesi dalam tradisi kembar 

mayang pada upacara kematian dalam perspektif 

„Urf di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo.  

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang 

menghasilkan data yang diungkapkan secara 

deskriptif atau secara fakta berdasarkan 

kenyataan yang terjadi. Data deskriptif 

dikumpulkan berlandaskan pada teknik 

pengumpulan data dan analisis data secara 

relevan. Data deskriptif dapat berupa kata-kata 

tertulis atau secara lisan dari seseorang atau 

perilaku yang diamati.
11

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

pengumpulan data melalui wawancara kepada 

                                                           
10

 Sucipto, Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan 

Hukum Islam, 2015, 26–27. 
11

 Sucipto, 26–27. 
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narasumber. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan 

bertemu langsung dengan tokoh adat, tokoh agama 

dan masyarakat di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan 

obyek penelitian adalah di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti 

memilih tempat tersebut karena masyarakat yang ada 

di desa tersebut mayoritas adalah beragama Islam, 

akan tetapi dalam kaitan tentang hukum keluarga 

banyak masyarakat tetap merujuk pada hukum adat 

yang sudah berlaku sejak zaman dahulu dan tak 

sedikit pula orang sangat berkeyakinan pada 

keputusan hukum adat tersebut.  

4. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data 

Adapun data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah  

1) Data mengenai prosesi kembar mayang 

dalam upacara kematian yang sumber-

sumber data tersebut diperoleh dari 

narasumber yang merupakan tokoh adat, 

tokoh agama dan masyarakat yang 

melakukan tradisi kembar mayang dalam 

upacara kematian di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 
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2) Data mengenai kepercayaan masyarakat 

terhadap keharusa yang mengharuskan 

untuk melaksanakan tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian yang diperoleh dari 

narasuumber.  

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ialah: 

1) Sumber data primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara dengan para pelaku tradisi 

kembar mayang di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo. 

2) Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua setelah data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah informasi dari dokumen pendukung 

yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan tindakan 

pengamatan dan melakukan pencatatan 

mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati tingkah laku individu atau kelompok 

yang diteliti secara langsung.
12

 Observasi 

peneliti gunakan untuk mencari data tentang 

keluarga di Desa Crabak yang khususnya telah 

                                                           
12

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: 

Antasari Press, t.t.), 80. 
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melakukan tradisi kembar mayang. Selain itu 

juga untuk mencari kajian apa yang akan 

peneliti gunakan untuk memandang tradisi 

kembar mayang ini. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik 

mengumpulkan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada narasumber. Wawancara 

digunakan untuk mendapatkan data dengan 

bertanya langsung secara bertatap muka dengan 

narasumber.
13

 Teknik wawancara ini peneliti 

gunakan untuk mendapatkan data dari keluarga 

yang telah melakukan tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian dan juga tokoh adat 

yang mengetahui sejarah tradisi tersebut di Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik 

mengumpulkan data melalui sejumlah dokumen 

berupa dokumen tertulis mengenai prosesi 

kembar mayang maupun dokumen yang sudah 

dalam bentuk foto dan video.
14

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari 

                                                           
13

 Rahmadi, 75. 
14

 Rahmadi, 85. 
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hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain sehingga mudah dipahami. Untuk menganalisa 

data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang 

diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu 

metode yang mempelajari suatu gejala yang umum 

mengenai fenomena yang diselidiki untuk 

dikhususkan dengan gejala yang terjadi di 

lapangan.
15

  Dalam analisis data ini peneliti 

melakukan tahap awal dengan melihat fenomena 

masyarakat yang telah terjadi bagaimana prosesi 

dalam tradisi kembar mayang dalam upacara 

kematian itu dilakukan. Serta bagaimana keprcayaan 

masyarakat terhadap tradisi tersebut sehingga tetap 

dilakukan sampai sekarang. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakn 

teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji 

keabsahan data dengan cara mengecek dan 

mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai 

sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara 

mmberikan perbandingan dengan data  yang 

dihasilkan dengan pengamatan dengan data hasil 

                                                           
15

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 312. 
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wawancara.
16

 Peneliti akan melakukan pengecekan 

data dari wawancara di lapangan tentang prosesi 

tradisi kembar mayang dalam upacara kematian di 

Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. 

8. Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tahap sebelum proses penelitian berawal dari 

peneliti menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menilai keadaan lapangan, memilih 

dan menyiapkan perlengkapan penelitian. 

b. Tahap terjun langsung lapangan peneliti akan 

memahami latar belakang penelitian dan 

mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian 

di lapangan. 

c. Tahap analisis data yaitu peneliti 

mengumpulkan data dan menganalisis data yang 

sudah diperoleh. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam bab ini 

mengambarkan secara umum dari penelitian 

                                                           
16

 Albi Anggito dan Setiawan Johan, Metode Penelitian 

Kualitatif (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 212. 
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ini yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KONSEP ‘URF DALAM HUKUM 

ISLAM 

Pada bab ini berisi landasan teori 

tentang „Urf mengenai pengertian „Urf, 

syarat-syarat „Urf sebagai sumber hukum 

Islam, macam-macam „Urf , Kehujjahan „Urf  

BAB III : PRAKTIK PROSESI KEMBAR 

MAYANG DALAM UPACARA 

KEMATIAN ADAT JAWA DI DESA 

CRABAK KECAMATAN SLAHUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan 

tentang data terkait: 

1. Letak geografis dan kehidupan sosial 

keagamaan masyarakat Desa Crabak.  

2.  Kajian teknis pelaksanaan prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian 

di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Kajian mengenai kepercayaan 

masyarakat yang mengharuskan tradisi 

kembar mayang dalam upacara kematian 

untuk dilakukan. 
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BAB IV : PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP 

KEPERCAYAAN MASYARAKAT 

TERKAIT NILAI YANG TERKANDUNG 

DALAM PROSESI KEMBAR MAYANG 

DI DESA CRABAK KECAMATAN 

SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO 

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan 

perspektif „Urf Islam terhadap prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian di 

Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. Dilanjutkan dengan pembahasan 

perspektif „Urf terhadap kepercayaan 

masyarakat mengapa tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian diharuskan untuk 

dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan akhir dari 

skripsi yang berisi jawaban umum dari 

permasalahan dan kesimpulan. 
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BAB II 

KONSEP ‘URF DALAM HUKUM ISLAM 

 

 

A. Pengertian  ‘Urf 

Agama Islam memberikan kaidah-kaidah umum 

mengenai permasalahan yang berkenaan dengan bidang 

muamalah. Mencakup dengan bagaimana Agama Islam 

menyikapi adat istiadat yang berlaku dan diterapkan 

dalam kehidupan masyarakat Islam. Para fukaha atau ahli 

hukum Islam telah merumuskan berbagai kaidah hukum 

untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan yang 

muncul, namun tidak ditemukan dalil-dalil Al-Qur‟an 

dan sunnah yang mengatur permasalahan yang baru 

muncul tersebut.
1
 

Ahli hukum Islam yang pertama kali menggunakan 

kaidah hukum yang didasarkan pada amal perbuatan 

penduduk Madinah sebagai sumber hukum Islam, yaitu 

Imam Malik bin Anas. Beliau menggunakan amal 

perbuatan masyarakat Madinah sebagai bagian dari 

hukum Islam. Oleh Imam Malik teori yang digunakannya 

disebut juga dengan teori „Urf. Amal perbuatan ahli 

Madinah dijadikan sebagai metode dalam menetapkan 

suatu hukum oleh sebagian para ahli hukum Islam 

sedangkan oleh sebagian lainnya dijadikan sebagai 

sumber hukum Islam.  

                                                           
1
 Abdurrahman Misno, Adat dan Urf dalam Hukum Islam 

(Bogor: Pustaka Amma, 2016), 101–2. 
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Ahli hukum Islam yang menggunakan teori „Urf  di 

antaranya seperti Imam Syafi‟i. Beliau menggunakan 

„Urf dan kebiasaan masyarakat sebagai cara untuk 

mengatasi permasalahan yang tidak ada dalil dalam Al-

Qur‟an dan sunnah dalam menetapkan hukumnya. Imam 

Syafi‟i tidak secara terang-terangan menyebutkan bahwa 

„Urf beliau gunakan sebagai metode ijtihad, akan tetapi 

dalam Qaul Jadid yang diungkapkan melalui pendapat-

pendapatnya menunjukkan bahwa „Urf dan kebiasaan 

masyarakat pada saat berada di Mesir sebagai pedoman 

untuk pendapatnya.  

Ahli hukum Islam lain juga berpandangan bahwa 

adat dan „Urf  dianggap sebagai sumber hukum Islam 

apabila kedua hal tersebut tidak bertentangan dengan 

kaidah-kaidah dalam hukum syar‟i Imam al-Sarakhsi 

menyatakan: 

 بِالنَّصَ َكاَلثاَِّبتََِبِاْلُعْرؼََِالثَاِبتَُ

Artinya: Segala sesuatu yang ditetapkan oleh „Urf 

memiliki kesamaan dalam kedudukannya 

dengan hal-hal yang ditetapkan dalam nash. 

 „Urf berdasarkan bahasa, kata al-„Urf berasal dari 

bahasa Arab yang dibentuk dari beberapa huruf yaitu 

„ain, ra‟ dan fa‟ sedangkan bentuk dari kata kerjanya 

(fi‟li) yaitu („arafa ya‟rifu) yang diartikan  dengan  kata 

mengenal atau mengetahui. „Urf merupakan salah satu 

sumber hukum yang diambil Madzhab Hanafy dan 

Madzhab Maliky, yang berada di luar cakupan nash. „Urf 
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juga berarti bentuk-bentuk dari tindakan muamalah  

masyarakat yang memiliki hubungan kepentingan yang 

telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung secara 

turun-temurun. Para ulama yang menyatakan bahwa „Urf 

merupakan salah satu sumber hukum, menetapkan bahwa 

„Urf bisa menjadi dalil apabila tidak ditemukan dalil-dalil 

tentang suatu masalah dari kitab Al-Qur‟an dan sunnah. 

Apabila suatu ‟Urf bertentangan dengan dalil-dalil Al-

Qur‟an dan sunnah seperti kebiasaan masyarakat yang 

melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan 

misalnya minum-minuman keras dan mengambil 

keuntungan dengan cara riba maka „Urf dalam hal ini 

ditolak.
2
  

Sedangkan para ulama klasik mendefinisikan adat 

adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang secara berulang-ulang. 

Pelaksanaannya tidak memerlukan pertimbangan akal 

secara mendalam karena telah menjadi kebiasannya dan 

diterima oleh akal manusia. Penekanan dari kebiasaan 

dalam adat adalah pengulangan atas ucapan atau 

perbuatan tersebut tidak ada pertimbangan baik dan 

buruk dalam sebuah adat.
3
  

Kata „Urf sering disinonimkan dengan adat 

kebiasaan karena adat kebiasaan yang bisa diterima 

                                                           
2
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka 

Firdaus, 2010), 416. 
3
 Moh Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqih (Lampung: Aura CV 

Anugrah Utama Raharja, 2019), 67. 
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sebagai sebuah kebaikan bersama yang bisa diterima oleh 

akal sehat disebut juga dengan „Urf. 

Adapun „Urf menurut ulama ushul fiqih adalah: 

 َِفْعلٍََاَكََْْوؿٍَقػَََِفََْقَػْوـٍََُُجُْهْورَََِعاَدةَُ

Artinya: Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam 

perkataan atau perbuatan.  

Pengertian ini menunjukkan bahwa „Urf adalah 

adat yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, bukan 

secara perorangan. Istilah “  adat jumhu r” kebiasaan 

mayoritas umat menunjukkan karakter dari „Urf yaitu 

banyaknya masyarakat yang melakukan kebiasaan 

tersebut.  

Dengan adanya pengertian tersebut di atas, maka 

dapat diambil pengertian bahwa „Urf dan adat adalah 

perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat 

secara berulang-ulang sehingga menjadi tradisi atau adat 

kebiasaan.
4
 

Secara bahasa „Urf memiliki arti mengetahui dan 

digunakan untuk mengartikan sesuatu yang diketahui dan 

dikenal serta dianggap baik dan bisa diterima oleh akal 

manusia. Pengertian „Urf secara istilah menurut ulama 

ushul fiqh, „Urf diartikan sebagai sesuatu yang sudah 

menjadi kebiasaan oleh masyarakat secara turun-temurun 

                                                           
4
 Bahrudin, 16. 
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antar generasi dan dikerjakan dalam jangka waktu yang 

lama.
5
 

Menurut bahasa, „Urf diartikan sebagai sesuatu 

yang dikenal. Sedangkan menurut istilah diartikan 

sebagai sesuatu yang telah dikenal dan sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan 

atau tidak melakukan sesuatu yang biasa disebut 

pantangan-pantangan. 
6
 

Secara lebih rinci terdapat beberapa definisi dari 

Al-„Urf yaitu setiap perbuatan yang menetap dalam jiwa, 

diterima oleh akal dan pikiran manusia yang diterima 

dengan baik. Adat kebiasaan manusia dikerjakan secara 

berulang-ulang dan adat kebiasaan dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat di beberapa wilayah. 
7
 

Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan di 

atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa „Urf 

diartikan sebagai adat kebiasaan masyarakat yang 

dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil-

dalil Al-Qur‟an dan sunnah dan memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat yang melakukan adat 

kebiasaan tersebut.  

Sedangkan pengertian adat para ulama klasik 

mengartikannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang. 

Pelaksanaannya tidak memerlukan pertimbangan akal 

                                                           
5
 Bahrudin, 67. 

6
 Misno, Adat dan Urf dalam Hukum Islam, 15. 

7
 Misno, 15. 
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secara mendalam karena telah menjadi kebiasaan dan 

karena sudah diterima oleh akal sehat masyarakat itu 

sendiri. Penekanan dari kebiasaan dalam adat adalah 

pengulangan atas ucapan atau perbuatan tersebut. Adat 

kebiasaan yang telah diterima oleh akal sehat dan 

diterima pula sebagai kebaikan bersama maka adat 

tersebut juga disebut dengan „Urf.  

Musthafa Syalabi membedakan antara „Urf dan 

adat berdasarkan dari segi ruang lingkup penggunaannya. 

„Urf digunakan untuk beberapa golongan masyarakat 

sedangkan adat dapat berlaku bagi perorangan. Mustafa 

Ahmad az-Zarqa mengartikan „Urf sebagai bagian dari 

adat karena adat lebih umum daripada „Urf. Dengan kata 

lain, suatu tradisi atau adat belum tentu „Urf tapi suatu 

„Urf sudah pasti adat. Dari pengertian di atas dapat 

dipahami antara „Urf dan adat memiliki perbedaan bahwa 

adat adalah kebiasaan masyarakat yang berulang 

dilakukan oleh masyarakat tertentu intinya pada proses 

pengulangannya. Sedangkan „Urf selain dari proses 

pengulangannya juga dilihat dari segi kebaikan yang 

telah diterima oleh masyarakat. Adat yang berlaku di 

masyarakat bersifat netral yaitu bisa dalam bentuk 

sesuatu yang baik dan juga bisa dalam bentuk suatu hal 

yang buruk. Sedangkan „Urf merupakan suatu hal yang 

baik yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan 

telah disepakati kebaikannya. Adat juga bisa dilakukan 

oleh satu orang atau juga beberapa orang dalam ruang 

lingkup yang kecil. Sementara „Urf adalah kebiasaan 
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yang dilakukan oleh orang banyak dan secara umum 

masyarakat sudah mengakui akan kebenaran hal 

tersebut.
8
 

Dalam prakteknya di kehidupan masyarakat, adat 

dan „Urf tidak hanya memiliki kesamaan akan tetapi juga 

memiliki perbedaan. Adat diketahui memiliki cakupan 

makna yang cukup luas sedangkan „Urf memiliki 

penyempitan makna.  Faktanya, adat dilakukan oleh 

masyarakat secara berulang-ulang  tanpa melihat apakah 

adat tersebut mengandung nilai baik atau buruk. Pada hal 

ini terjadi kemiripan antara adat dengan „Urf. Adat juga 

mencakup kebiasaan masyarakat secara individu seperti 

halnya dalam kebiasaab seseorang dalam makan dan 

mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Sedangkan „Urf 

lebih kepada kebiasaan masyarakat yang telah disepakati 

bersama. 
9
 

Adat juga muncul dari sebab alami seperti pada hal 

yang terjadi terhadap anak yang tumbuh baligh secara 

cepat di daerah tropis, seperti halnya dengan cepatnya 

tanaman berbuah di daerah tropis. adat juga bisa muncul 

dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti tindakan 

suap dan pungutan liar serta korupsi. Sementara „Urf 

terjadi pada individu.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa „Urf adalah bagian dari adat, karena adat 

                                                           
8
 Misno, 113. 

9
 Firman Arifandi, Saat Tradisi Menjadi Dalil (Jakarta: 

Rumah Fiqih Publishing, 2018), 20. 
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cakupannya lebih luas dan bersifat umum dari pada „Urf. 

„Urf juga bukan kebiasaan alami tetapi muncul dari 

praktik mayoritas masyarakat yang telah mentradisi. Para 

ulama telah sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara „Urf dengan adat kecuali bahwa adat ruang 

lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan „Urf yang 

hanya menekankan pada kebiasaan sebagian besar 

sebuah komunitas.
10

  

 

B. Syarat-syarat ‘Urf  Diterima sebagai Sumber Hukum 

Islam 

„Urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri 

melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara‟ maka 

ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi 

pengguna „Urf, yaitu sebagai berikut:                        

1. Al-Qur‟an dan sunnah tidak mengatur suatu masalah 

secara khusus. 

2. „Urf boleh digunakan untuk memberikan solusi 

terkait masalah hukum Islam apabila tidak 

menimbulkan kerusakan, kesulitan atau mafsadat. 

3. „Urf bisa diterima apabila sudah berlaku secara 

umum bukan hanya digunakan oleh beberapa orang 

saja. 

Beberapa syarat-syarat „Urf dijelaskan secara rinci 

sebagai berikut: 

                                                           
10

 Arifandi, 20–21. 
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1. „Urf tersebut harus merupakan kebiasaan masyarakat 

bukan sejumlah orang tertentu saja. Adanya 

masyarakat lain yang tidak menjalankan kebiasaan 

masyarakat itu menunjukkan bahwa adanya 

pertentangan dalam masyarakat hal ini berarti bahwa 

kebaikan itu hanya diterima oleh sebagian 

masyarakat saja dan yang lain menolaknya.  

2. „Urf masih berlaku pada saat hukum yang didasarkan 

pada „Urf ditetapkan. Apabila „Urf telah berubah 

maka hukum tidak dapat dibangun di atas „urf 

tersebut. 

3. „Urf tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an 

dan sunnah atau prinsip syariat Islam.
11

 

Sedangkan beberapa ulama juga menetapkan 

persyaratan untuk menerima „Urf yang digunakan untuk 

memahami dan mengistinbathkan hukum diantaranya, 

sebagai berikut: 

1. Adat atau „Urf memberikan nilai maslahat bagi 

manusia dan dapat pula diterima oleh akal manusia. 

Sebagai contoh, adat mengenai istri yang suaminya 

meninggal akan dibakar bersama dengan 

pembakaran jenazah suaminya. Kebiasaan tersebut 

dianggap bernilai baik akan tetapi tidak dapat 

diterima oleh akal sehat manusia.  Oleh karena itu 

„Urf tersebut tidak dapat diterima untuk memahami 

hukum dan mengistinbathkan hukum. 

                                                           
11

 Suwarjin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2012), 154. 
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2. Adat atau „Urf yang dapat diterima adalah adat yang 

sudah berlaku di kalangan masyarakat pada 

umumnya yang berada di lingkungan adat tersebut 

berasal. Al-Suyuthi menegaskan: 

 

ا  َفلََََيطَّرِدََْلَََفَِإفََْاطََّرَدتََِْإَذاَاْلَعاَدةََُتُػْعَتبَػرََُِإَّنَّ

Sesungguhnya adat yang diterima itu adalah adat 

yang sudah berlaku secara umum. Apabila kacau, 

maka tidak akan diperhitungkan. 

3. „Urf yang sudah ada sebelum penetapan hukum 

merupakan „Urf yang dijadikan sebagai sandaran 

untuk penetapan hukum. Apabila „Urf datangnya 

kemudian maka tidak adapat diperhitungkan.
12

 

 

C. Macam-macam ‘Urf   

1. Ditinjau Berdasarkan Status dan Kualitas 

a. „Urf Sahih 

„Urf sahih adalah semua bentuk perbuatan 

yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur‟an 

dan sunnah. Dalil-dalil dalam Al-Qur‟an dan 

sunnah tidak menghalalkan perbuatan yang 

haram atau tidak pula membatalkan semua 

perbuatan yang wajib dilakukan. Contoh „Urf 

sahih ini seperti perbuatan yang dilakukan oleh 

                                                           
12

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, t.t., 400–402. 
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seorang mempelai laki-laki kepada seorang 

mempelai perempuan yang memberikan hadiah 

selain mahar yang sudah ditentukan. Adat 

istiadat penduduk Baghdad dulunya untuk 

menyiapkan makan siang bagi tukang yang 

bekerja dalam pembangunan rumah. 

b. „Urf Fāsid 

„Urf fāsid adalah semua bentuk kebiasaan 

masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil 

Al-Qur‟an dan sunnah. Kebiasaan yang 

termasuk dalam „Urf fāsid memberikan 

mafsadat dan kesulitan bagi masyarakat apabila 

dilakukan secara terus-menerus. Sebagai contoh, 

melakukan kebiasaan jual beli dengan praktik 

mengambil riba dan kebiasaan untuk 

memperoleh kekayaan dengan cara berjudi. 

Selain itu juga terdapat kebiaasan yang 

menyediakan hiburan perempuan yang tidak 

memelihara aurat dan kehormatannya dalam 

perayaan suatu perhelatan.
13

 

2. Macam-macam „Urf  Ditinjau Berdasarkan Bentuk 

a. Al-„Urf al-qauliyah  

Al-„Urf al-qauliyah ialah kebiasaan 

masyarakat yang dilakukan dalam bentuk 

perkataan. Sebagai contoh kata laḥm yang 

artinya daging dalam hal ini daging yang 

dimaksud bukan merupakan daging ikan, seperti 
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 Syarifuddin, 392. 
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kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata 

“walad” untuk laki-laki. Padahal, berdasarkan 

maknanya kata itu diartikan dengan anak laki-

laki dan anak perempuan. Contoh lainnya seperti 

kata daabbah yang digunakan untuk keledai saja 

pada sebagian besar daerah di Mesir atau yang 

pengertiannya adalah kuda pada sebagian daerah 

di Irak dan Sudan pada hal pengertiannya dalam 

Bahasa Arab mencakup semua yang termasuk 

hewan berkaki empat. 

b. Al-„Urf al-fi‟ly 

Al-„urf al-fi‟ly ialah kebiasaan masyarakat 

yang dilakukan dalam bentuk perbuatan. 

Sebagai contoh perbuatan dalam kegiatan jual 

beli yang tidak perlu menggunakan akad jual 

beli dalam melakukan transaksi, kebiasaan sewa 

kamar mandi yang tidak dibatasi waktu dan 

jumlah air yang digunakan, kebiasaan 

menyajikan makanan bagi tamu dan berkunjung 

ke tempat-tempat rekreasi.
14

 

3. Macam-macam „Urf Ditinjau Berdasarkan Ruang 

Lingkup Penggunaannya 

a. „Urf Umum 

„Urf umum atau adat kebiasaan yang 

umum ialah adat kebiasaan sebagian besar 

masyarakat dari berbagai negeri pada satu masa. 

Sebagai contoh perbuatan menyewa kamar 
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 Syarifuddin, 390–391. 
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mandi umum denganjumlah sewa tertentu tanpa 

menentukan secara pasti berapa lamanya mandi 

dan banyaknya air yang digunakan. Ketika 

memasuki kolam renang atau pemandian umum 

terkadang tak bisa dihindari terlihatnya aurat 

sebagian pengunjung oleh orang lain, dan 

memakan buah-buahan yang jatuh dari pohon 

yang terdapat di jalan umum.  

b. „Urf  Khusus 

„Urf Khusus atau adat kebiasaan yang 

khuusus ialah adat istiadat yang berlaku pada 

masyarakat atau negeri, iklim dan kelompok 

tertentu. Sebagai contoh catatan jual beli yang 

dipegang oleh penjual sebagai alat bukti ketika 

terjadi permasalahan hutang-piutang, kebiasaan 

tertentu dalam jual beli, garapan lahan pertanian. 

„Urf khusus juga mencakup pengertian-

pengertian tentang suatu hal atau masalah 

tertentu menurut terminologi ilmu tertentu pula. 

Misalnya kita mengetahui pengertian sunnah 

menurut fukaha, para ahlu ushul dan para ahli 

hadits. Masing-masing mereka memberikan 

definisi yang berbeda untuk pengertian sunnah.
15

  

 

D. Kehujjahan ‘Urf 

Para ulama memandang „Urf sebagai salah satu 

dalil untuk mengistibathkan hukum Islam. Hal ini dapat 
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 Misno, Adat dan Urf dalam Hukum Islam, 117. 
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dilihat dari beberapa ucapan para ulama misalnya, adat 

istiadat itu dapat dijadikan hukum, sesuatu yang telah 

dikenal kebaikannya „Urf itu seperti sesuatu yang 

disyaratkan. Sesuatu yang ditetapkan dengan „Urf seperti 

sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara‟. Ada 

juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan „Urf 

dengan dalil Al-Qur‟an dan Hadis. Mereka 

mengemukakan ayat 199 QS. Al-A‟raf  

 

 َاجلَاِىِلْيََََعنََِضَََْكأَْعرََِبِِاْلُعْرؼَََِكْأُمرََْاَْلُغْفوَََُخذَِ

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma‟ruf, serta berpalinglah 

dari pada orang-orang yang bodoh. 

Di antara hadis yang dijadikan dalil kehujjahan 

„Urf adalah hadis yang diriwayatkan Jama‟ah selain 

Tirmizi yang menceritakan kisah pengaduan Hindun 

perihal sifat bakhil suaminya, Abu Sofyan dalam 

pemberian nafkah, beliau bersabda: 

 

 بِاْلَمْعُرْكؼَََِكَكَلَدؾَََِيْكِفْيكََِماَََُخِذي

Artinya : Ambillah dari harta suamimu kadar yang cukup 

untukmu dan anakmu mennurut ukuran yang 

ma‟ruf.  

Nafkah yang ma‟ruf dalam hadis ini adalah kadar 

nafkah yang biasa berlaku dan digunakan oleh 

masyarakat Arab saat itu. Disamping dalil-dalil di atas, 
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para ulama yang menggunakan „Urf sebagai dalil 

mengemukakan beberapa argumen kehujjahan „Urf 

sebagai„Urf pada dasarnya disandarkan kepada salah satu 

dalil-dalil syara‟ yang mu‟tabarah seperti ijma‟ dan 

maslahah mursalah. Di antara „Urf yang disandarkan 

pada ijma, misal akad istisna‟ yang kebolehan istisna‟ 

telah menjadi ijma‟ ulama dan ijma‟ ulama adalah dalil 

yang mu‟tabar. Para ulama dari masa ke masa telah 

menggunakan ijma sebagai dalil atau hujjah hukum 

Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama 

mengakuinya sebagi dalil.  

Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin 

Mas‟ud: 

ََحَسنٌََاَللَّوََِِعْندَََفَػُهوََََحَسًناَاْلُمْسِلُمْوفََََرآهَََُما

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin 

adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang 

mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi 

Allah”.
16

 

Semua ulama fiqh pada secara umum sudah 

mengamalkan adat atau „Urf terutama di kalangan ulama 

madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan ulama 

Syafi‟iyah sebagian besar menggunakan „Urf dalam hal 

apabila menemukan permasalahan yang tidak ditemukan 
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 Sucipto, Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan 

Hukum Islam, 2015, 26–27. 
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batasannya dalam nash. Ulama Syafi‟iyah menetapkan 

kaidah sebagai berikut: 
َِالَََِفْيوََِيَػْرِجعََُاللَُّغةَََِكاَلفََِِفْيوَََِلوَََُكاَلَضاِبطَََُمْطَلًقاَالثَػرْعََُبِوَََِكَردََََماَُكلَُ

 اْلُعْرؼ

Artinya:  Setiap yang datang dengannya syara‟ secara 

mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara‟ 

maupun dalam bahasa, maka dikembalikan 

kepada „Urf. 

Contoh permasalahan yang dimaksud dalam kaidah 

di atas seperti penentuan arti batasan mengenai tempat 

simpanan dalam hal pencurian, arti batasan berpisah 

dalam khiyar majelis dan batasan  waktu haid bagi 

perempuan. Sedangkan Al- Suyuthi dalam menanggapi 

penggunaan „Urf mengulasnya menggunakan kaidah 

sebagai berikut: 

 

 ََمَكََّمةٌَ اْلَعاَدةَُ

Artinya: Adat atau „Urf itu menjadi pertimbangan 

hukum. 

Di samping itu, berdasarkan pertimbangan 

kemaslahatan atau kebutuhan orang banyak dalam arti 

sebagian besar masyarakat akan mengalami kesulitan 

apabila tidak menggunakan „Urf. Para ulama 

menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”. 
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 َشْرطًَََكاَلَمْشُرْكطََُِعْرفًاَاْلَمْعُرؼَُ

Artinya:  Sesuatu yang berlaku secara „Urf adalah 

seperti sesuatu yang disyaratkan. Apabila 

hukum dalam suatu permasalahan itu telah 

ditetapkan berdasarkan „Urf maka hukum 

tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang 

ditetapkan berdasarkan nash.
17

 

Madzhab Syafi‟iyah memberikan pandangan 

bahwa „Urf akan bisa menjadi dalil apabila tetap 

bersandar pada prinsip nushus dan dalil syar‟i 

mu‟tabaroh. „Urf tidak boleh berdiri sendiri sebagai dalil 

dalam perkara baru. Sedangkan dalam banyak kasus 

ulama Madzhab Hanafiah berdalil menggunakan istihsan 

yang di dalamnya sering menempatkan „Urf sebagai 

posisi yang lebih kuat dari pada qiyas khafi atau dari dalil 

yang berlafadz umum. Madzhab Malikiyah banyak 

menggunakan „Urf Madinah yang lebih kuat 

dibandingkan khabar ahad. Hal ini bertentangan dengan 

madzhab Syafi‟iyah yang menempatkan „Urf sahih 

sebagai sandaran setelah empat dalil muttafiq yaitu Al-

Qur‟an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Meskipun demikian, 

secara umum para ulama telah sepakat bahwa „Urf sahih 

telah diposisikan sebagai dalil syara‟. 

 

                                                           
17

 Syarifuddin, Ushul Fiqh, 400. 
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BAB III 

PRAKTIK PROSESI KEMBAR MAYANG DALAM 

UPACARA KEMATIAN DI DESA CRABAK 

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO 

 

 

A. Gambaran Umum Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo 

1. Keadaan Geografi 

Desa Crabak merupakan salah satu desa yang 

termasuk dalam kecamatan Slahung yang terletak di 

sebelah utara. Jarak antara pusat kecamatan Slahung 

dengan Desa Crabak kurang lebih 6 Km. Jarak antara 

pusat Kabupaten Ponorogo dengan Desa Crabak 

kurang lebih 12 Km. Sedangkan jarak antara pusat 

Provinsi Jawa Timur dengan Desa Crabak kurang 

lebih 165 Km. Luas wilayah yang dimiliki Desa 

Crabak kurang lebih 156, 569 Hektar. Posisi Desa 

Crabak terletak di sebelah barat Desa Bancar, 

sebelah timur Desa Gundik, sebelah selatan Desa 

Mojopitu dan sebelah utara Desa Kunti. Desa Crabak 

juga terbagi menjadi tiga dusun, yang diantaranya 

Dusun Manyur, Dusun Bulu dan Dusun Budu.
1

                                                           
1
 “Fendi Black Id Team, '„Profil Desa & Kelurahan, Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,‟' dalam https: 

//www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-

desacrabak.htm14 April 2022. 
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2. Keadaan Sosial Keagamaan 

Keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa 

Crabak sebagian besar beragama Islam. Untuk 

kegiatan keagamaannya dari segi kegiatan mingguan 

terdapat kegiatan yasinan. Terdapat kegiatan 

pengajian yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

Semua kegiatan tersebut dilakukan secara rutin oleh 

sebagian besar masyarakat Desa Crabak 

Meskipun sudah banyak kegiatan keagamaan 

yang sudah dilakukan oleh masyarakat, Desa Crabak 

masih sangat mempercayai dan menggunakan 

ketentuan yang yang berkaitan dengan adat dan 

kebudayaan yang ditinggalkan oleh para leluhurnya.  

 

B. Praktik Prosesi Kembar Mayang dalam Upacara 

Kematian di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo 

Menurut Bapak Parni beliau adalah modin Desa 

Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi kembar 

mayang dan beliau juga yang biasa membuat kembar 

mayang dalam upacara perkawinan dan upacara 

kematian: 

“Kembar mayang dalam upacara kematian adalah 

sebuah tradisi yang diwarisi oleh para leluhur sejak dulu. 

Prosesi dalam tradisi kembar mayang diawali dengan 

mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti 

daun jambe jika ada, daun andong, daun beringin, janur 

dan batang pisang. Setelah bahan-bahan sudah terkumpul 
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kemudian mulai untuk membuat dengan cara meletakkan 

daun beringin, daun andong dan bahan lainnya tersebut di 

atas batang pisang sebanyak empat buah dengan bentuk 

yang sama. Pembuatan kembar mayang dibutuhkan 

waktu paling lama 30 menit. Setelah selesai, kembar 

mayang tersebut diikat di empat sudut bawah keranda 

jenazah yang kemudian diiringkan sampai ke tempat 

pemakaman. Sesampainya di pemakaman kembar 

mayang dimasukkan bersama jenazah dan dikubur. 

Sampai sekarang tradisi kembar mayang dalam upacara 

kematian tetap dilakukan untuk melestarikan tradisi yang 

sudah diwariskan oleh para lelulur terdahulu. Masyarakat 

tetap melakukan tradisi tersebut tanpa terkecuali. Sampai 

sekarang selama Bapak Parni diberikan tanggungjawab 

sebagai modin Desa Crabak tidak menemukan 

masyarakat yang tidak menginginkan untuk tidak 

melakukan tradisi kembar mayang. Oleh karena itu setiap 

ada upacara kematian yang jenazahnya masih lajang dan 

sudah dewasa selalu diberikan kembar mayang dalam 

upacara kematiannya.”
35

 

Menurut Ibu Paitun beliau merupakan salah satu 

warga Desa Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian dengan cara 

melihat dan mengamati prosesi dalam tradisi kembar 

mayang. 

Tradisi kembar mayang dalam upacara kematian 

sudah sering dilakukan di Desa Crabak. Menurut 

                                                           
35

 Parni, Hasil Wawancara, 5 Maret 2022. 
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pemahaman saya, prosesi yang terdapat dalam upacara 

kematian diawali dengan menyediakan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam upacara pemakaman jenazah dari mulai 

pemandian jenazah sampai pemakaman jenazah selesai. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kembar 

mayang seperti daun andong, janur, daun puring dan 

batang pisang. Di Desa Crabak yang biasanya membuat 

kembar mayang adalah Bapak Modin. Kembar mayang 

dibuat sebanyak empat buah yang dibentuk sama. Dalam 

proses pembuatan kembar mayang Bapak Modin dibantu 

oleh seorang atau lebih yang membantu untuk 

mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

pembuatan kembar mayang. Setelah itu kembar mayang 

dipasang di keranda jenazah dengan cara diikat pada 

setiap sudut. Kemudian prosesi selanjutnya pemakaman 

jenazah yang apabila sudah sampai di tempat 

pemakaman, kembar mayang dimasukkan bersama 

jenazah dan diletakkan di atas jenazah kemudian di 

kubur. Tradisi kembar mayang dipercaya oleh sebagian 

besar masyarakat Desa Crabak sebagai tradisi yang sudah 

diwariskan oleh para orang tua terdahulu yang tetap 

dilestarikan hingga sekarang. Kembar mayang dimaknai 

sebagai tanda mekarnya jiwa manusia. Oleh karena itu 

yang biasanya tanda tersebut diberikan pada saat upacara 

perkawinan akan tetapi apabila seseorang telah 

meninggal dunia dalam keadaan belum menikah maka 

kembar mayang diberikan pada saat upacara pemakaman. 
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Kembar mayang diberikan kepada jenazah yang sudah 

dewasa atau sudah siap untuk menikah.
36

  

Menurut Bapak Hadi Sukirno beliau merupakan 

salah satu warga yang berperan sebagai tokoh adat di 

lingkungan Desa Crabak yang mengetahui tradisi kembar 

mayang dalam upacara kematian.  

Tradisi kembar mayang dalam upacara kematian 

biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa karena tradisi 

tersebut merupakan warisan para leluhur terdahulu. 

Kembar mayang lebih utama diberikan pada saat upacara 

perkawinan, akan tetapi apabila seseorang tersebut sudah 

meninggal dalam keadaam  belum melakukan sebuah 

pernikahan dan sudah dewasa, maka kembar mayang 

diberikan pada saat upacara kematiannya. Dalam upacara 

kematian kembar mayang diberikan sebanyak empat 

buah yang biasanya dibuatkan oleh Pak Modin. Bahan-

bahan yang digunakan seperti batang pisang, daun 

beringin, janur dan daun andong. Kembar mayang dibuat 

dalam bentuk yang sama. Daun beringin, daun andong 

dan janur diletakkan di atas batang pisang yang dibentuk 

sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah kembar 

mayang yang bagus. Setelah proses pembuatan selesai , 

dipanjatkan doa dengan memohonkan ampunan karena 

tidak bisa menjalankan ibadah menikah seperti orang-

orang lainnya. 
37

 

                                                           
36

 Paitun, Hasil Wawancara, 12 Maret 2022. 
37

 Hadi Sukirno, Hasil Wawancara, 13 April 2022. 
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Menurut Ibu Katirah beliau merupakan salah satu 

warga Desa Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian dengan cara 

melihat dan mengamati prosesi dalam tradisi kembar 

mayang. 

Ibu Katirah hanya memahami sedikit mengenai 

tradisi kembar mayang dalam upacara kematian. Kembar 

mayang dibuat pada saat sebelum jenazah dimakamkan 

atau biasanya setelah jenazah disholatkan. Bahan-bahan 

yang digunakan seperti batang pisang, janur, daun puring 

dan daun andong. Kembar mayang diletakkan di samping 

keranda jenazah yang kemudian diiringikan pada saat 

pemakaman jenazah. Setelah sampai di pemakaman 

kembar mayang tersebut dimasukkan bersama jenazah 

dan ikut dimakamkan. Beliau hanya memahami bahwa 

hampir semua masyarakat menaati untuk melakukan 

tradisi kembar mayang ini dan juga tidak mengetahui 

masyarakat yang tidak melakukan tradisi kembar mayang 

apabila terdapat anggota keluarganya yang meninggal 

dalam kondisi yang masih lajang.38 

Menurut Ibu M beliau merupakan salah satu warga 

Desa Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian dengan cara 

melihat dan mengamati prosesi dalam tradisi kembar 

mayang pada saat anaknya meninggal dalam keadaan 

masih lajang 

                                                           
38

 Katirah, Hasil Wawancara, 15 Maret 2022. 
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Ibu M mengetahui prosesi tradisi kembar mayang 

pada saat upacara kematian anak saya yang terakhir. Ia 

meninggal karena sakit pada waktu umur sekitar 25 

tahun. Oleh karena itu dalam upacara kematian pada saat 

anaknya meninggal ia dibuatkan kembar mayang oleh 

bapak modin. Kembar mayang dibuat sebanyak empat 

buah. Bahan-bahan yang digunakan seingat saya terdiri 

dari janur, batang pisang, daun beringin dan daun andong 

yang dibuat sama. Kembar mayang dibuat setelah 

pemandian jenazah sambil menunggu orang-orang yang 

sedang menggali tempat pemakamannya. Setelah selesai 

pembuatan kembar mayang maka kembar mayang 

tersebut diletakkan di samping keranda jenazah di bagian 

kaki keranda. Setelah sampai di pemakaman kembar 

mayang dilepas dan dimasukkan bersama jenazah 

diletakkan diatas jenazah. Beliau  memahami bahwa 

tradisi kembar mayang sudah biasa dilakukan dan 

dilestarikan oleh masyarakat Desa Crabak, oleh karena 

itu pada saat upacara pemakaman anak saya dibuatkan 

kembar mayang.
39

 

Menurut Ibu G beliau merupakan salah satu warga 

Desa Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian dengan cara 

melihat dan mengamati prosesi dalam tradisi kembar 

mayang pada saat anaknya meninggal dalam keadaan 

masih lajang. 

                                                           
39

 Menthik, Hasil Wawancara, 20 Maret 2022. 
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Ibu G mengetahui langsung prosesi kembar 

mayang dalam upacara kematian pada saat anak saya 

meninggal  berumur sekitar 22 tahun karena sakit. 

Kembar mayang dibuat oleh Pak Modin sebanyak 4 buah 

yang diletakkan di setiap sudut keranda jenazah. Tradisi 

kembar mayang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat 

Desa Crabak pada saat upacara kematian apabila jenazah 

masih lajang seperti anaknya. Tradisi kembar mayang 

juga dipimpin langsung oleh Pak Modin. Kemudian 

kembar mayang diletakkan di keranda jenazah yang 

diikat pada setiap  sudutnya. Kemudian sesampai di 

tempat pemakaman, kembar mayang tersebut di lepas 

dan dimasukkan bersama jenazah dimana kembar 

mayang diletakkan di atas jenazah kemudian dikubur.
40

 

Berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan beberapa narasumber di atas, dapat 

dipahami bahwa prosesi tradisi kembar mayang dalam 

upacara kematian adat Jawa di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo meliputi sebagai berikut: 

1.  Mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kembar mayang seperti daun andong, 

daun beringin, batang pisang, janur dan daun jambe 

jika ada.  Menurut Gondowasito pengertian tentang 

kembar mayang sebagai bentuk hiasan yang berasal 

dari daun kelapa yang masih muda yang orang Jawa 

sebut janur. Terdapat pula beberapa macam 

dedaunan seperti bunga pinang dan bunga pandan. 

                                                           
40

 Gatun, Hasil Wawancara, 22 Maret 2022. 
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2. Proses pembuatan kembar mayang dengan 

meletakkan daun andong, daun beringin dan janur di 

atas batang pisang yang dibentuk sedemikian rupa 

hingga rapi dalam pembuatan kembar mayang 

biasanya membutuhkan waktu 30 menit. Menurut 

Kawindrosusanto kembar mayang dibuat dengan dua 

buah bunga pinang yang dirangkai dengan 

serangkaian daun janur yang dibentuk seperti boket. 

Kemudian kembar mayang tersebut biasa dibuat oleh 

seorang modin desa yang dibantu oleh beberapa 

orang. Kembar mayang dalam upacara kematian di 

buat sebanyak empat buah.  

3. Setelah selesai pembuatan kembar mayang kemudian 

di panjatkan doa di depan kembar mayang tersebut 

dengan memohonkan ampunan karena tidak bisa 

menjalankan ibadah menikah seperti orang-orang 

lainnya. 

4. Kemudian, kembar mayang tersebut diletakkan di 

setiap sudut keranda jenazah yang kemudian diikat.  

5. Sesampainya di tempat pemakaman kembar mayang 

dilepas dari keranda jenazah kemudian dimasukkan 

bersama jenazah dan dikuburkan bersama. 
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C. Kepercayaan Masyarakat tentang Keharusan untuk 

Melakukan Tradisi Kembar Mayang dalam Upacara 

Kematian Adat Jawa di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo 

Menurut Bapak Parni beliau adalah modin Desa 

Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi kembar 

mayang dan beliau juga yang biasa membuat kembar 

mayang dalam upacara perkawinan dan upacara 

kematian: 

Masyarakat Desa Crabak mempercayai bahwa 

kembar mayang merupakan sebuah simbol yang biasa 

diberikan kepada semua manusia yang hidup sebagai 

tanda mekarnya diri seseorang. Dalam upacara 

perkawinan kembar mayang bertujuan agar mekar 

jiwanya mempunyai makna bahwa dengan seseorang 

diberikan kembar mayang agar dimudahkan  rezeki, 

panjang umur dan diberikan kesehatan. Sedangkan dalam 

upacara kematian kembar mayang yang bertujuan sama 

yaitu agar mekar jiwanya mempunyai makna sendiri 

yaitu kehidupan seseorang telah berkembang sampai ia 

dilahirkan dan akhirnya meninggal dunia dalam usia 

yang sudah dewasa akan tetapi belum sempat menikah. 

Batas minimal umur jenazah yang biasa diberikan 

kembar mayang berumur 18 tahun ke atas atau sudah 

dewasa dan siap untuk menikah. Seseorang yang berhak 

untuk membuat kembar mayang hanya pak modin 

sedangkan orang lain yang membantu hanya sebagai 

pendamping yang biasanya hanya mempersiapkan bahan-
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bahan yang diperlukan untuk pembuatan kembar 

mayang. Sampai sekarang tradisi kembar mayang dalam 

upacara kematian tetap dilakukan untuk melestarikan 

tradisi yang sudah diwariskan oleh para lelulur terdahulu. 

Masyarakat tetap melakukan tradisi tersebut tanpa 

terkecuali. Oleh karena itu setiap ada upacara kematian 

yang jenazahnya masih lajang dan sudah dewasa selalu 

diberikan kembar mayang dalam upacara kematiannya.
41

 

Menurut Ibu Paitun beliau merupakan salah satu 

warga Desa Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian dengan cara 

melihat dan mengamati prosesi dalam tradisi kembar 

mayang. 

Tradisi kembar mayang dipercaya oleh sebagian 

besar masyarakat Desa Crabak sebagai tradisi yang sudah 

diwariskan oleh para orang tua terdahulu yang tetap 

dilestarikan hingga sekarang. Kembar mayang dimaknai 

sebagai simbol bahwa jenazah belum pernah menikah 

atau masih lajang. Oleh karena itu yang biasanya tanda 

tersebut diberikan pada saat upacara perkawinan akan 

tetapi apabila seseorang telah meninggal dunia dalam 

keadaan belum menikah maka kembar mayang diberikan 

pada saat upacara pemakaman. Kembar mayang 

diberikan kepada jenazah yang sudah dewasa atau sudah 

siap untuk sudah siap untuk menikah.
42

 

                                                           
41

 Hasil Wawancara, 5 Maret 2022. 
42

 Hasil Wawancara, 12 Maret 2022. 
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Menurut Bapak Hadi Sukirno beliau merupakan 

salah satu warga yang berperan sebagai tokoh adat di 

lingkungan Desa Crabak yang mengetahui mengenai 

tradisi kembar mayang dalam upacara kematian.  

Kembar mayang diberikan kepada semua manusia 

yang hidup di dunia dibuatkan kembar mayang dengan 

harapan bahwa mereka bisa mekar atau berkembang 

untuk melanjutkan keturunan dengan menikah. Kembar 

mayang juga sebagai bentuk atau tanda bahwa manusia 

dilahirkan untuk melanjutkan keturunan sedangkan bagi 

jenazah tersebut tidak bisa melanjutkan keturunan maka 

Oleh karena itu masyarakat Desa Crabak sudah 

mempercayai bahwa seseorang yang tidak bisa dibuatkan 

kembar mayang dalam upacara perkawinan maka ia 

harus dibuatkan dalam upacara kematian. Sebagai tanda 

bahwa jenazah tersebut masih lajang.
43

 

Menurut Ibu Katirah beliau merupakan salah satu 

warga Desa Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian dengan cara 

melihat dan mengamati prosesi dalam tradisi kembar 

mayang. 

Tradisi kembar mayang dilakukan dalam upacara 

perkawinan dan upacara kematian bagi jenazah yang 

sudah dewasa dan masih lajang. Tradisi ini sudah ada 

sejak saya lahir dan sampai sekarang masih tetap 

dilestarikan. Banyak masyarakat termasuk saya 

mempercayai bahwa tradisi kembar mayang selalu 

                                                           
43

 Hadi Sukirno, Hasil Wawancara, 13 April 2022. 
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diberikan kepada manusia. Biasanya kembar mayang 

diberikan pada saat upacara perkawinan, akan tetapi 

apabila terdapat manusia yang belum menikah sudah 

meninggal, maka pada saat upacara kematiannya 

dibuatkan kembar mayang.
44

 

Menurut Ibu M beliau merupakan salah satu warga 

Desa Crabak yang mengetahui bagaimana prosesi 

kembar mayang dalam upacara kematian dengan cara 

melihat dan mengamati prosesi dalam tradisi kembar 

mayang pada saat anaknya meninggal dalam keadaan 

masih lajang. 

Ibu M memahami bahwa tradisi kembar mayang 

sudah biasa dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat 

Desa Crabak, oleh karena itu pada saat upacara 

pemakaman anak saya dibuatkan kembar mayang. 

Kembar mayang dalam upacara kematian yang saya 

pahami bertujuan untuk memberikan simbol bahwa 

jenazah tersebut masih lajang.. Masyarakat sampai 

sekarang tetap melestarikan tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian karena mereka percaya bahwa 

tradisi tersebut merupakan warisan para leluhur 

terdahulu.
45

 

Sedangkan hasil penggalian data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan beberapa narasumber di atas, dapat 

dipahami bahwa masyarakat telah mempercayai setiap 

upacara kematian yang jenazahnya masih perawan atau 

                                                           
44

 Hasil Wawancara, 15 Maret 2022. 
45

 Hasil Wawancara, 20 Maret 2022. 
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lajang pasti dibuatkan kembar mayang. Oleh karena itu 

berdasarkan hasil penggalian data dengan wawancara di 

atas juga dapat dipahami bahwa kepercayaan masyarakat 

tentang keharusan mengapa tradisi tersebut tetap 

dilakukan didasarkan pada tujuan-tujuan meliputi sebagai 

berikut: 

1. Dalam upacara kematian kembar mayang bertujuan 

sebagai simbol bahwa jenazah masih perawan atau 

lajang. Dengan begitu kembar mayang juga  

dijadikan simbol sebagai pelajaran tentang 

pentingnya pernikahan untuk beribadah kepada 

Allah SWT dan melanjutkan keturunan untuk orang-

orang yang masih hidup.  

2. Menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak 

baik akan terjadi seperti arwah jenazah mengganggu 

anggota keluarga yang ditinggalkan. 

3. Meskipun tradisi kembar mayang dalam upacara 

kematian tidak secara penuh diharuskan untuk 

dilakukan, namun mayoritas masyarakat di Desa 

Crabak tetap melakukan tradisi tersebut hingga 

sekarang. 

4. Tradisi kembar mayang juga tetap dilakukan supaya 

adat kebiasaan yang diwariskan oleh para leluhur 

tetap terjaga kelestariannya. 
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BAB IV 

PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP KEPERCAYAAN 

MASYARAKAT TERKAIT NILAI YANG 

TERKANDUNG DALAM PROSESI KEMBAR 

MAYANG DALAM UPACARA KEMATIAN DI 

DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

 

 

A. Perspektif ‘Urf terhadap Prosesi Kembar Mayang 

dalam Upacara Kematian di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo 

Dalam upacara kematian adat Jawa terdapat tradisi-

tradisi yang menyertainya seperti tradisi kembar mayang. 

Tradisi tersebut sudah diyakini dan ditaati oleh 

masyarakat Desa Crabak. Masyarakat meyakini bahwa 

dalam upacara kematian apabila jenazah sudah dewasa 

dan masih lajang maka dalam upacara kematiannya 

disertai dengan prosesi kembar mayang. Akan tetapi 

apabila tradisi tersebut tidak dilakukan tidak akan 

menimbulkan kemudharatan.  

Setelah mengetahui prosesi yang terkandung dalam 

tradisi kembar mayang dalam upacara kematian di Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, maka 

di sini peneliti akan mengkaji berdasarkan sudut pandang 

„Urf. Dalam hal ini lebih berkaitan dengan ketentuan 

bahwa suatu tradisi tidak berlawanan dengan hukum 

Islam. 
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Apabila dilihat berdasarkan macam-macam „Urf 

ditinjau berdasarkan bentuk maka tradisi kembar mayang 

tergolong dalam kategori „Urf Fi‟lī atau „Urf Amalī yaitu 

kebiasaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk 

perbuatan tertentu yang dilakukan secara terus menerus, 

sehingga dipandang sebagai norma sosial. Sedangkan 

dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk 

„Urf Khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu 

tertentu. 

Apabila prosesi dari awal sampai akhir yang 

terdapat dalam tradisi kembar mayang dikaji berdasarkan 

perspektif „Urf, dapat dipahami bahwa pertama, apabila 

dilihat dari bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kembar mayang menggunakan seperti daun 

andong, daun beringin, batang pisang, janur dan daun 

jambe jika ada. Bahan-bahan tersebut tidak harus diambil 

dari tempat pemakaman atau tempat-tempat tertentu, juga 

tidak menggunakan bahan-bahan yang haram seperti dari 

kulit babi atau sejenisnya. Apabila bahan-bahan tersebut 

tidak termasuk dalam barang-barang yang najis atau tidak 

diharamkan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah maka 

diperbolehkan untuk digunakan.  Pendapat ini juga dapat 

diperkuat dengan adanya penjelasan dalam surat Al-

Maidah ayat 5  
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ـََُاْلَمْيتَػػػػةَََُعلَػػػػْيُك ََُُحر َمػػػػتَْ ػػػػَلِغَػػػػْ ََِاُِىػػػػلَََّٓ  َكَمػػػػاَاْْلِْنزِيْػػػػرَََِكََلْػػػػ َََُكالػػػػدَّ َبِػػػػوَوَِاللّ 

ػػػػػُبعََُاََكػػػػػلََََكَمػػػػػاََكالنَِّطْيَحػػػػػةَََُكاْلُمتَػَرد يَػػػػػةَََُكاْلَمْوقُػػػػػػْوَذةَََُكاْلُمْنَخِنَقػػػػػةَُ ََمػػػػػاَِاالَََّالسَّ

ْيػػػػُت َْ َِلُكػػػػػ َْذَ َٓ  بِػػػػااْلَْزاَلـَََِتْستَػْقِسػػػػػُمْواََكاَفََْالنُُّصػػػػ َََِعلَػػػػ َُذبِػػػػػ ََََكَمػػػػآَ  ذَكَّ

ػػَاَْليَػػػْوـَََٓ  ِفْسػػ ٌَ َٓ  َكاْخَشػػْوفََََِتَْشػػْوُى ََْفَػػَلََِديْػػِنُك ََِْمػػنَََْكَفػػُرْكاَالَّػػِذْينَََسََيَى 

ََلُكػػػ َُ َكَرِضػػػْيتََُنِْعَمػػػِ َََْعلَػػػْيُك َََْكاَْْتَْمػػػتََُِديْػػػػَنُك َََْلُكػػػ ََْاَْكَمْلػػػتَُ اَْليَػػػػْوـََ

ْسَلَما ػرَََََمَْمَصػةٍََِفََْاْضػطُرََََّفَمػنََِٓ  ِديْػًناَااْلِ ػَفَػِافَََّٓ  ال ِثٍََُْمَتَجػاِن ٍَََغيػْ َوََاللّ 

 رَِّحْي ََغُفْورٌَ

Artinya : “Haram hukumnya untuk kamu memakan 

bangkai, darah, daging babi, dan daging 

hewan yang disembelih bukan atas nama 

Allah, yang tercekik, dipukul, jatuh,  

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang  sudah sempat kamu sembelih. Dan 

diharamkan juga yang disembelih untuk 

berhala.” 

 

Kedua, proses pembuatan kembar mayang dengan 

meletakkan daun andong, daun beringin dan janur di atas 

batang pisang yang dibentuk sedemikian rupa hingga rapi 
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dalam pembuatan kembar mayang biasanya 

membutuhkan waktu 30 menit. Kemudian kembar 

mayang tersebut biasa dibuat oleh seorang modin desa 

yang dibantu oleh beberapa orang. Kembar mayang 

dalam upacara kematian di buat sebanyak empat buah. 

Karena hanya membutuhkan waktu yang tidak cukup 

lama maka proses pembuatan kembar mayang tidak 

termasuk tindakan menunda pemakaman yang dijelaskan 

pada hadist  dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW 

bersabda, 

رٌَََصاَلَِةًَََتكََُفَِإفََْبِاجْلََنازَِة،ََأْسرُِعوا ُمونَػَهاََفَخيػْ رََََتكَََُكِإفََْ،َإِلَْيوََِتُػَقد  ََغيػْ

 رِقَاِبُك َََْعنَََْتَضُعونَوَََُفَشرَ ََذِلكََ

Artinya : Segerakanlah dalam mengurus jenazah. Jika dia 

merupakan orang baik, berarti kalian 

menyegerakan si mayit untuk mendapat 

kebaikan. Jika si mayit bukan orang baik, 

berarti kalian segera melepaskan keburukan 

dari tanggung jawab kalian. (HR. Bukhari 

1315 & Muslim 944). 

 

Ketiga, apabila dilihat dalam prosesi yang kedua 

yaitu proses pembuatan kembar mayang dengan 

meletakkan daun andong, daun beringin dan janur di atas 

batang pisang yang dibentuk sedemikian rupa hingga 

rapi. Kembar mayang dibuat oleh seorang modin desa 

yang dibantu oleh beberapa orang. Dalam prosesi ini, 
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apabila dikaji dengan perspektif „Urf setelah kembar 

mayang selesai dibentuk dengan sedemikian rupa bentuk 

kembar mayang tersebut juga tidak memiliki unsur-unsur 

yang dilarang seperti membuat patung karena kembar 

mayang hanya dibentuk seperti hiasan bunga saja yang 

dijadikan simbol yang mana dalam bahan-bahan tersebut 

juga mengandung makna sendiri. Oleh karena itu bentuk 

hiasan yang seperti demikian juga boleh untuk dibuat.  

Keempat, apabila dalam upacara kematian modin 

desa tidak bisa membuatkan kembar mayang karena hal 

tertentu maka biasanya warga lain yang sudah biasa 

membantu modin desa dalam pembuatan kembar mayang 

maka dalam hal ini seseorang tersebut diperbolehkan 

untuk membuat kembar mayang. Karena tidak ada aturan 

yang mengatur bahwa hanya modin saja yang boleh 

membuat kembar mayang maka dengan alasan ini orang 

lain diperbolehkan untuk membuat kembar mayang.  

Kemudian yang kelima setelah selesai pembuatan 

kembar mayang, setelah itu di panjatkan doa di depan 

kembar mayang tersebut dengan memohonkan ampunan 

karena tidak bisa menjalankan ibadah menikah dan 

memohonkan doa supaya arwah jenazah dapat diterima 

seperti orang-orang yang sudah menikah. Apabila dilihat 

berdasarkan hukum asal nikah sebagian besar ulama 

memberikan hukum asal nikah yaitu mubah atau boleh 

dilakukan juga boleh untuk ditinggalkan. Apabila dilihat 

berdasarkan kondisi seseorang yang akan melakukan 

sebuah pernikahan maka hukum nikah dapat berubah 
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menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram sesuai dengan 

kondisi orang  itu sendiri. Hukum nikah akan menjadi 

wajib apabila seseorang sudah mampu secara lahir batin 

untuk menikah dan apabila tidak menikah seseorang 

tersebut khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. 

Sunnah bagi seseorang yang sudah sanggup untuk 

menikah tetapi masih bisa mengendalikan dirinya untuk 

tidak melakukan perbuatan zina. Hukum nikah makruh 

diperbolehkan bagi seseorang yang ingin melakukan 

pernikahan akan tetapi belum memiliki bekal untuk 

memenuhi nafkah. Sedangkan hukum nikah akan 

menjadi haram apabila seseorang ingin melakukan 

pernikahan tetapi juga memiliki niat yang tidak baik 

seperti seseorang tersebut akan menikah untuk menyakiti 

hati seorang wanita yang akan dinikahinya.  Hukum 

nikah ini juga berkaitan dengan para ulama-ulama yang 

memilih untuk tidak menikah sampai akhir hidupnya 

karena kondisi-kondisi tertentu  dalam buku KH. Husein 

Muhammad  ditulis beberapa ulama seperti Syeikh 

Badiuz Zaman Sa‟id Nursi seorang sufi, aktivis politik 

dari Turki, Abbas Mahmud al-Aqqad seorang filsuf dan 

sastrawan dari Mesir, Jamaluddin al-Afghani seorang 

filsuf Arab Abdurrahman Badawi dan Nabawiya Musa. 

Ibnu Jarir juga tidak menikah sampai akhir hidupnya 

karena rasa cintanya terhadap ilmu pengetahuan sehingga 

hari-harinya dihabiskan untuk menuntu ilmu kepada 

ulama besar di berbagai tempat. Ibnu Taimiyah tidak 

menikah bukan karena beliau tidak menyukai pernikahan, 
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menghindari atau melawan fitrah manusia melainkan 

beliau lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dakwah.  

Berdasarkan hukum nikah yang berlaku pada diri 

seseorang maka orang-orang yang meninggal dalam 

kondisi masih lajang tidak dapat dihukumi berdosa 

karena seseorang yang meninggal pasti ada sebab dan 

kondisi tertentu sehingga tidak bisa untuk menjalankan 

ibadah menikah sedangkan terkait dengan bentuk 

tindakan untuk memohonkan maaf dan ampunan kepada 

seorang jenazah sudah terdapat dalam rukun shalat 

jenazah yang terdapat dalam takbir yang ketiga dengan 

membaca doa: 

 

 َعْنوَََُكاْع َََُكَعاِفوَََِكاْرََحْوَََُلوََُاْغِفرََْاَللَُّه ََّ

Artinya: “Ya Allah, ampunilah ia, berilah rahmat dan 

sejahtera serta maafkanlah ia.  

 

Dengan demikian setelah melakukan sholat jenazah 

sudah sama seperti memohonkan ampunan bagi si mayit 

tanpa memanjatkan doa memohonkan ampunan karena 

tidak bisa menjalankan ibadah menikah di depan kembar 

mayang. Sekaligus doa tersebut juga dapat memohonkan 

rahmat supaya jenazah dapat diterima di tempat yang 

terbaik di sisi Allah SWT. 

Kemudian, yang keenam kembar mayang tersebut 

diletakkan di setiap sudut keranda jenazah yang 

kemudian diikat. Dalam prosesi ini apabila dikaji 
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berdasarkan perspektif „Urf selama kembar mayang 

tersebut tidak menyulitkan bagi pembawa keranda 

jenazah maka boleh untuk diletakkan di setiap sudut 

keranda jenazah. Akan tetapi, apabila dengan diikatnya 

kembar mayang pada setiap sudut keranda jenazah dapat 

menyusahkan dalam pengangkatan keranda jenazah maka 

sebaiknya tidak diikatkan atau bisa di bawa oleh para 

pelayat yang berjumlah empat orang. Dalam prosesi ini 

tidak terdapat dalil yang melarang terkait dengan 

perbuatan atau tindakan meletakkan barang-barang di 

sudut keranda jenazah pada saat upacara kematian. Maka 

dengan alasan tersebut prosesi tradisi kembar mayang ini 

diperbolehkan. 

Sesampainya di tempat pemakaman kembar 

mayang dilepas dari keranda jenazah kemudian 

dimasukkan bersama jenazah dan dikuburkan bersama. 

Apabila dilihat berdasarkan hukum yang mengatur 

tentang bagaimana hukumnya memasukkan barang-

barang tertentu pada saat pemakaman maka apabila 

barang-barang tersebut dalam hal ini adalah kembar 

mayang yang dilihat dari bahan-bahannya tidak terdapat 

unsur bahan yang dilarang oleh syariat Islam  dan bahan-

bahan tersebut boleh untuk dilakukan karena bahan-

bahan kembar mayang juga mudah untuk terurai seperti 

hiasan bunga yang biasa diletakkan di atas keranda juga 

ikut dimasukkan pada saat pemakaman. Dalam hal ini 

kembar mayang juga sama seperti hiasan tersebut yang 

dimasukkan bersama jenazah juga diperbolehkan. Akan 
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tetapi apabila kembar mayang diletakkan di atas makam 

juga diperbolehkan karena terdapat barang-barang lain 

juga yang biasanya masyarakat meletakkan di atas 

makam seperti piring dan gelas. Sedangkan tokoh agama 

di Desa Crabak berpendapat bahwa barang-barang yang 

dijadikan satu dengan jenazah tidak diperbolehkan, 

namun apabila diletakkan di atas papan penutup jenazah 

maka hal tersebut diperbolehkan karena barang-barang 

yang dianjurkan pada saat proses pemakaman yang 

dibawa oleh jenazah hanya kain kafan saja. Pendapat ini 

juga diperkuat dengan adanya dalil terkait cara 

menguburkan jenazah. Berdasarkan sebuah hadits 

riwayat Imam Turmudzi berkenaan dengan para sahabat 

yang terbunuh pada waktu perang uhud, beliau bersabda:  

 

  اْحِفُركا،ََكأَْكِسُعوا،ََكَأْحِسُنوا

Artinya: “Galilah liang kubur, luaskan dan baguskan”.
46

 

Berdasarkan dalil di atas apabila kembar mayang 

diletakkan bersama jenazah akan membuat sempit liang 

kubur. Oleh karena itu, kebih baik diletakkan di atas 

makam yang tidak memerlukan tempat di liang kubur 

serta memberikan bentuk keindahan pada tempat 

pemakaman.  

                                                           
46

 “Https//islam.nu.or.id/jenazah/tata-cara-mengubur-jenazah-

menurut-hukum-islam-Bx2S4.,” 20 April 2022. 
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Dalam pembahasan yang sebelumnya juga sudah 

dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang masih tetap 

melestarikan adat atau sebuah tradisi mereka 

menggunakan cabang dari kaidah : 

 

 ِالَََِفْيوََِيَػْرِجعََُاللَُّغةَََِكاَلفََِِفْيوَََِلوَََُكاَلَضاِبطَََُمْطَلًقاَرْعَُشََّالَِبوَََِكَردََََماَُكلَُ
 اْلُعْرؼ

Artinya:  Setiap yang datang sudah ditetapkan dalam 

syara‟ secara mutlak, akan tetapi tidak ada 

ukurannya dalam syara‟ maupun dalam bahasa, 

maka ditetapkan dengan „Urf. 

 

Apabila dipandang dari segi status dan kualitas 

baik atau buruk pada prosesi kembar mayang dalam 

upacara kematian di Desa Crabak dapat diambil 

kesimpulan sementara bahwa prosesi kembar mayang 

tersebut termasuk dalam adat salah yaitu semua bentuk 

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat terdapat 

bentuk perbuatan yang bertentangan dengan dalil-dalil 

dalam Al-Qur‟an dan sunnah.  Yaitu terdapat dalam 

prosesi yang kelima setelah proses pembuatan kembar 

mayang selesai, kemudian dipanjatkan doa dengan 

memohonkan ampunan karena jenazah tidak bisa 

menjalankan ibadah menikah sekaligus memohonkan doa 

supaya arwah jenazah dapat ditempatkan seperti orang-

orang yang sudah menikah. Oleh karena itu tradisi 

kembar mayang dalam upacara kematian mengandung 
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perbuatan musyrik yaitu memanjatkan doa dengan 

benda-benda tertentu yang dalam hal ini adalah kembar 

mayang. 

 

B. Perspektif ‘Urf terhadap Kepercayaan Masyarakat 

tentang Keharusan untuk Melakukan Tradisi 

Kembar Mayang dalam Upacara Kematian di Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat Jawa khususnya di Desa Crabak sangat 

berhati-hati dalam menjalankan tradisi yang sudah 

berkembang di kehidupan sekitar mereka. Tradisi kembar 

mayang dalam upacara kematian sampai sekarang masih 

tetap dilestarikan karena mereka mempercayai bahwa 

sejak dulu tradisi kembar mayang sudah dilakukan. Oleh 

karena itu, tanpa bertanya kepada modin desa masyarakat 

telah mengetahui bahwa pada setiap upacara kematian 

yang jenazahnya masih lajang sudah biasa dibuatkan 

kembar mayang. Dasar yang digunakan masyarakat 

dalam melakukan tradisi kembar mayang adalah menurut 

keyakinan para sesepuh yang tetap dilakukan dan 

dilestarikan kepada generasi seterusnya..  

Sedangkan hasil penggalian data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan beberapa narasumber di atas, dapat 

dipahami bahwa tujuan atau makna dari adanya 

masyarakat tetap melakukan dan menjaga keberadaan 

tradisi kembar mayang dalam upacara kematian di Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.  
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Pertama, dalam upacara kematian kembar mayang 

dibuatkan sebagai simbol bagi jenazah yang masih lajang 

atau masih perawan. Masyarakat juga mempercayai 

kembar mayang yang biasanya diberikan pada saat 

upacara pekawinan dimaknai sebagai bunga yang akan 

mekar memiliki maksud bahwa bunga tersebut baru akan 

mekar atau bisa berbunga dan berbuah setelah melakukan 

perkawinan Simbol kembar mayang diartikan sebagai 

bentuk bahwa pernikahan dalam kehidupan manusia 

sangat penting untuk dilakukan bagi orang-orang yang 

masih hidup karena pernikahan juga merupakan bentuk 

kewajiban kepada Allah SWT dalam hal untuk 

melanjutkan keturunan. Menikah  juga termasuk ibadah 

yang wajib namun tidak harus segera dilakukan. Ibadah 

menikah boleh untuk tidak segera dilakukan selama tidak 

meremehkan atau tidak mengingkari. Agama Islam 

sangat menganjurkan manusia untuk hidup berumah 

tangga dan menghindari hidup membujang. Imam 

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hidup membujang 

bukan merupakan ajaran Agama Islam karena Nabi 

Muhammad SAW juga berumah tangga. Tujuan menikah 

dalam ajaran Islam merupakan sebuah bentuk tindakan 

dalam hal pembinaan akhlak manusia. Melalui hubungan 

pernikahan atau berumah tangga dapat mewujudkan 

terbentuknya generasi keturunan manusia yang 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara.  

Dengan adanya bangunan rumah tangga yang dibina oleh 

pasangan suami istri dapat menjadi jalan menuju 
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keridaan Allah dan dipertemukan kembali di akhirat 

kelak.oleh karena itu tujuan mendasar dalam pernikahan 

adalah beribadah kepada Allah. tokoh agama di Desa 

Crabak juga berpendapat terkait hal ini bahwa sebuah 

simbol dapat diperbolehkan penggunaannya apabila tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Kedua, menghindari kemungkinan-kemungkinan 

yang tidak baik akan terjadi seperti arwah jenazah 

mengganggu anggota keluarga yang ditinggalkan. 

Kehidupan seseorang yang masih hidup dan yang sudah 

meninggal memiliki kehidupan yang sudah berbeda. 

Manusia yang masih hidup memiliki tanggungjawab 

yang berkaitan dengan kehidupannya di dunia juga 

dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan 

bahwa manusia diciptakan hanya untuk bertakwa kepada 

Allah SWT. Sedangkan seseorang yang sudah meninggal 

dunia segala bentuk urusan atau kepentingan hanya 

dengan Allah yaitu pada saat sudah di alam kubur, tidak 

ada urusan lagi dengan manusia kecuali hal-hal yang 

berkaitan dengan si mayit seperti amal jariyah, shadaqah, 

doa anak sholeh dan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena 

itu tidak ada seseorang yang sudah meninggal dapat 

mengganggu orang-orang yang masih hidup. 

Ketiga, tradisi kembar mayang juga tetap dilakukan 

supaya adat kebiasaan yang diwariskan oleh para leluhur 

tetap terjaga kelestariannya. Sebuah adat atau tradisi 

yang tidak berkaitan dengan hukum Agama Islam atau 

tidak didasarkan pada hukum agama, maka hukumnya 
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mubah dengan alasan bahwa adat tersebut tidak 

memasukkan atau menambahkan dalam hukum syariat, 

misalnya mengatakan bahwa seseorang yang meninggal 

dalam keadaan masih lajang apabila tidak dibuatkan 

kembar mayang menguhukuminya sebagai perbuatan 

dosa.  

Apabila dipahami dengan pandangan „Urf dilihat 

berdasarkan kepercayaan masyarakat tentang keharusan 

untuk melakukan tradisi kembar mayang dalam upacara 

kematian masyarakat Desa Crabak tidak mengharuskan 

secara sepenuhnya tradisi tersebut untuk dilakukan.  

Karena kewajiban orang-orang yang masih hidup 

terhadap orang yang meninggal seperti memandikan 

jenazah, mengkafani jenazah, mensholati jenazah, 

memakamkan jenazah dan mendoakan jenazah.  

Tradisi kembar mayang dipercaya masyarakat Desa 

Crabak sebagai bentuk warisan dari para leluhur untuk 

tetap dilestarikan keberadaannya. Apabila tradisi kembar 

mayang tidak dilakukan sebenarnya juga tidak terjadi 

masalah, karena kembar mayang dalam upacara kematian 

hanya dijadikan sebagai simbol bagi jenazah yang sudah 

dewasa dan masih lajang. Tradisi kembar mayang ini 

juga tidak ada hubungan dengan hukum syara‟ dan 

apabila tidak dilakukan juga tidak berdosa atau tidak 

terdapat pengaruh apapun. 

Masyarakat Desa Crabak juga percaya bahwa para 

leluhur terdahulu pasti ada sebab yang melatarbelakangi 

munculnya tradisi kembar mayang dalam upacara 
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kematian. Akan tetapi sebagian besar masyarakat tidak 

mengetahui secara jelas bagaimana latar belakang 

munculnya tradisi kembar mayang. Para generasi 

sekarang terutama para sesepuh Desa Crabak hanya 

melanjutkan tradisi yang sudah hidup dalam lingkungan 

tempat tinggal mereka. Dengan beberapa kepercayaan 

masyarakat terhadap tradisi kembar mayang tersebut 

dapat dipahami bahwa mereka hanya sebatas percaya 

bahwa tradisi kembar mayang muncul pasti ada 

sebabnya, dan untuk menjaga kelestarian tradisi kembar 

mayang masyarakat tetap melakukannya sampai 

sekarang.  

Masyarakat juga melakukan tradisi dengan tetap 

menjaga kayakinannya kepada Allah SWT, apabila 

dalam sebuah tradisi mengandung hal-hal yang dilarang 

oleh syariat Islam maka masyarakat Desa Crabak juga 

tidak diperbolehkan melakukan dan melestarikan sebuah 

tradisi. Dengan demikian, berdasarkan perspektif „Urf  

tradisi kembar mayang tersebut apabila ingin tetap 

melakukan dan tetap melestarikan tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian harus menghilangkan bentuk 

perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu 

dengan tidak memanjatkan doa ampunan di depan 

kembar mayang setelah proses pembuatan. Karena 

memohonkan ampunan atas segala kesalahan jenazah 

dapat dilakukan dengan melakukan sholat jenazah.   

Maka perlu dipahami bahwa apabila seseorang 

mematuhi adat yaitu tradisi kembar mayang dalam 
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upacara kematian karena dia hanya mengikuti sebuah 

tradisi tanpa melihat dasar hukum yang digunakan dan 

tanpa tujuan yang jelas dan tidak yakin akan kehendak 

Allah SWT maka hal tersebut perbuatan salah dan 

dilarang oleh hukum syara‟.  

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa berdasarkan 

kajian „Urf  terkait prosesi kembar mayang dan mengapa 

tradisi tersebut diharuskan untuk dilakukan di Desa 

Crabak sebenarnya tradisi tersebut dihasilkan dari sebuah 

kebiasaan, akan tetapi kebiasaan tersebut dihasilkan dari 

sebuah penelitian terhadap kehidupan masyarakat sejak 

dahulu dan telah dilakukan secara turun temurun sampai 

saat ini.  

Dalam pembahasan yang sebelumnya sudah 

dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang masih tetap 

melestarikan adat atau sebuah tradisi mereka 

menggunakan cabang dari kaidah. 

Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin 

Mas‟ud: 

ََحَسنٌََاَللَّوََِِعْندَََفَػُهوََََحَسًناَاْلُمْسِلُمْوفََََرآهَََُما

Yang artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum 

muslimin adalah baik di sisi Allah, dan 

sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia 

buruk di sisi Allah”. 

 

Apabila dipandang dari segi status dan kualitas 

baik atau buruk pada kepercayaan masyarakat tentang 
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keharusan untuk melakukan tradisi kembar mayang 

dalam upacara kematian di Desa Crabak dapat diambil 

kesimpulan sementara bahwa kepercayaan masyarakat 

terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik 

akan terjadi seperti arwah jenazah mengganggu anggota 

keluarga yang ditinggalkan. Kehidupan seseorang yang 

masih hidup dan yang sudah meninggal memiliki 

kehidupan yang sudah berbeda. Manusia yang masih 

hidup memiliki tanggungjawab yang berkaitan dengan 

kehidupannya di dunia juga dengan beribadah kepada 

Allah sesuai dengan tujuan bahwa manusia diciptakan 

hanya untuk bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan 

seseorang yang sudah meninggal dunia segala bentuk 

urusan atau kepentingan hanya dengan Allah yaitu pada 

saat sudah di alam kubur, tidak ada urusan lagi dengan 

manusia kecuali hal-hal yang berkaitan dengan si mayit 

seperti amal jariyah, shadaqah, doa anak sholeh dan ilmu 

yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak ada seseorang 

yang sudah meninggal dapat mengganggu orang-orang 

yang masih hidup. 

Maka apabila tradisi tersebut tetap untuk dilakukan 

dan dilestarikan maka sebaiknya kepercayaan masyarakat 

yang tidak diperbolehkan untuk diyakini maka harus 

diperbaiki atau dihilangkan dan menggantikannya dengan 

tujuan yang jelas agar masyarakat untuk generasi 

berikutnya dapat tetap melestarikan tradisi kembar 

mayang dengan tujuan dan kepercayaan yang sesuai 

dengan syariat Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh 

peneliti di atas terkait dengan Perspektif ‟Urf terhadap 

Tradisi Kembar Mayang dalam Upacara Kematian Adat 

Jawa Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Menurut pandangan „Urf  bahwa prosesi dalam 

tradisi kembar mayang dapat disimpulkan bahwa 

apabila dipandang dari segi status dan kualitas baik 

atau buruk pada prosesi kembar mayang dalam 

upacara kematian di Desa Crabak  terdapat prosesi 

yang salah yaitu dalam prosesi yang kelima setelah 

proses pembuatan kembar mayang selesai, kemudian 

dipanjatkan doa dengan memohonkan ampunan 

karena jenazah tidak bisa menjalankan ibadah 

menikah Dalam hal ini masyarakat memiliki 

keyakinan bahwa menikah hukumnya wajib. 

Sehingga seseorang yang meninggal tetapi belum 

menikah dianggap salah dan dimohonkan ampunan. 

Sedangkan dalam Agama Islam, hukum menikah 

tidak hanya wajib melainkan juga bisa sunnah, 

mubah, makruh dan haram tergantung pada kondisi 

seseorang. Dapat dilihat dengan adanya para ulama 
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yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Oleh 

karena itu keyakinan masyarakat tersebut  tidak 

sesuai dengan syariat Islam sehingga tradisi ini 

dinilai „Urf fāsid karena bertentangan dengan syariat 

Islam.  

2. Menurut pandangan „Urf  bahwa kepercayaan 

masyarakat tentang keharusan untuk melakukan 

tradisi kembar mayang dalam upacara kematian di 

Desa Crabak terdapat kepercayaan masyarakat yang 

salah yaitu kepercayaan masyarakat terkait jenazah 

yang apabila tidak dibuatkan kembar mayang arwah 

jenazah mengganggu anggota keluarga yang 

ditinggalkan. Sedangkan seseorang yang sudah 

meninggal dunia segala bentuk urusan atau 

kepentingan hanya dengan Allah yaitu pada saat 

sudah di alam kubur. Oleh karena itu tidak ada 

seseorang yang sudah meninggal dapat mengganggu 

orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu 

tradisi ini dinilai „Urf fāsid karena kepercayaan 

masyarakat bertentangan dengan syariat Islam. 

Tradisi ini akan dinilai „Urf sahih apabila masyarakat 

sudah tidak lagi mempercayai bahwa arwah jenazah 

dapat mengganggu keluarga yang ditinggalkan. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

dalam hal ini peneliti memberikan beberapa masukan 
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atau saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Harapan peneliti kepada masyarakat khususnya 

masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo supaya lebih memahami 

tentang syariat Islam, karena hal ini sangat perlu 

supaya dapat memilah sebuah tradisi dalam 

kehidupan sekitar yang harus kita yakini atau hanya 

sekedar dipercaya tanpa melihat sumber hukum yang 

digunakan dan tujuan yang jelas.  

2. Harapan peneliti kepada para tokoh adat masyarakat 

dan juga tokoh agama yang ada di masyarakat 

supaya lebih bijak dalam menyikapi tradisi atau adat 

yang telah dipercaya oleh masyarakat dan tidak 

mudah untuk menyalahkan dan juga tidak 

membenarkan kepada hal-hal yang musyrik. Karena 

ketika sebuah tradisi itu dikaji tidak semua tradisi itu 

hukumnya salah, karena harus dipahami terlebih 

dahulu pada dasar hukum, niat dan tujuan yang 

digunakan sebelum dilakukan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Parni 

Jabatan  : Modin Desa Crabak 

Tanggal  : 04 Maret 2022 

Jam : 09.00-10.00 

Disusun Jam : 21.00 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Parni 

Topik Wawancara : Prosesi dan Kepercayaan 

terhadap Tradisi Kembar Mayang 

Peneliti Bagaimana prosesi kembar mayang dalam 

upacara kematian di Desa Crabak? 

Informan Mengumpulkan bahan-bahan, membuat 

kembar mayang, meletakkan di setiap 

keranda jenazah, membaca istighfar dan dua 

kalimat syahadat dan mengubur kembar 

mayang bersama jenazah. 

Peneliti Berapa minimal umur jenazah yang biasa 

dibuatkan kembar mayang? 

Informan Sekitar usia 18 Tahun ke atas atau sudah 

dewasa 

Peneliti Mengapa jenazah yang sudah dewasa namun 

belum menikah biasa dibuatkan kembar 

mayang? 

Informan Karena masyarakat hanya melanjutkan 

tradisi yang sudah turun temurun, dan agar 

jiwa dari jenazah tersebut bisa mekar seperti 

orang-orang yang dibuatkan kembar mayang 



 

 

 

dalam upacara perkawinan. 

Peneliti  Siapa saja yang berhak untuk membuat 

kembar mayang dan apa saja bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan kembar 

mayang tersebut. 

Informan Modin desa yang biasa membuat kembar 

mayang apabila ada orang lain, hanya 

membantu mengumpulkan bahan-bahannya 

saja. Untuk bahan-bahan yang digunakan 

seperti janur, daun andong, daun beringin, 

bunga jambe dan batang pisang. Kembar 

mayang dibuat sebanyak empat buah. 

Peneliti  Apakah terdapat syarat tertentu pada saat 

pembuatan kembar mayang dan berapa lama 

waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan 

kembar mayang? 

Informan  Membacakan dua kalimat syahadat dan 

istighfar setelah pembuatan, sedangkan 

waktu yag dibutuhkan sekitar 30 menit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Katirah 

Jabatan : Masyarakat Desa Crabak 

Tanggal : 14 Maret 2022 

Jam : 16.00-17.00 

Disusun Jam : 19.00 

Tempat wawancara : Rumah Ibu Katirah 

Topik Wawancara : Prosesi dan Kepercayaannya 

terhadap Tradisi Kembar Mayang 

Peneliti Bagaimana prosesi kembar mayang dalam 

upacara kematian adat Jawa di Desa 

Crabak? 

Informan Kembar mayang dibuat sebanyak 4 buah, 

kemudia ikut dimakamkan dengan jenazah. 

Peneliti Apa saja bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan kembar mayang? 

Informan Bahan-bahannya seperti janur, daun 

beringin, daun andong dan batang pisang. 

Peneliti Bagaimana tujuan dari adanya kembar 

mayang dalam upacara kematian? 

Informan Kembar mayang dalam upacara kematian 

bertujuan sebagai simbol bahwa yang 

meninggal masih lajang atau perawan, 

tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih 

dilakukan hingga saat ini. 

    

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Paitun 

Jabatan : Masyarakat Desa Crabak 

Tanggal : 15 Maret 2022 

Jam : 18.00-19.00 

Disusun Jam : 21.00 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Paitun 

Topik Wawancara : Prosesi dan Kepercayaan 

terhadap Tradisi Kembar Mayang 

Peneliti  Bagaimana prosesi tradisi kembar mayang 

yang anda ketahui? 

Informan  Tradisi kembar mayang dalam upacara 

kematian biasa dilakukan apabila jenazah 

masih lajang. Kembar mayang dibuat 

sebanyak empat buah yang dibuat oleh pak 

modin. Setelah sampai di pemakaman 

kembar mayang tersebut ikut dimakamkan 

bersama jenazah. 

Peneliti  Bagaimana anda mempercayai adanya 

tradisi kembar mayang tersebut? 

Informan  Kembar mayang dijadikan sebagai warisan 

dari para leluhur terdahulu, yang masih 



 

 

 

dilestarikan keberadaannya hingga sekarang. 

Tradisi ini dipercaya bahwa manusia yang 

hidup diibaratkan seperti bunga yang akan 

mekar dan berkembang untuk melanjutkan 

keturunan. Masyarakat  juga mempercayai 

bahwa apabila tidak dibuatkan embar 

mayang ditakutkan jenazah akan meminta 

untuk dibuatkan kembar mayang. Oleh 

karena itu pada tradisi kembar mayang 

dalam upacara perkawinan dibuatkan 

kembar mayang. 

Peneliti  Apa saja bahan-bahan yang biasa digunakan 

dalam pembuatan kembar mayang? 

Informan  Bahan-bahannya seperti daun beringin, daun 

andong, bunga jambe dan batang pisang 

yang dibuat sama. 

 

  

  



 

 

 

 TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Imam Mukhtar 

Jabatan : Masyarakat Desa Crabak 

Tanggal : 20 Maret 2022 

Jam : 15.00-15.30 

Disusun Jam : 21.00 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Mukhtar 

Topik Wawancara : Prosesi dan Kepercayaan 

terhadap Tradisi Kembar Mayang 

Peneliti  Bagaimana pendapat anda terkait dengan 

bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kembar mayang? 

Informan Apabila bahan-bahan yang digunakan tidak 

mengandung unsur najis dan tidak termasuk 

bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat 

Islam, maka boleh untuk dipakai. 

peneliti Bagaimana pendapat anda terkait dengan 

prosesi pada bagian kembar mayang yang 

diletakkan di setiap sudut keranda jenazah, 

apakah hal tersebut boleh untuk dilakukan? 

Informan Tidak ada dalil yang melarang terkait 

dengan meletakkan barang-baranmg di 

setiap sudut keranda jenazah, maka hal 

tersebut bisa untuk dilakukan. 

Peneliti  Sedangkan terkait dengan memohonkan 

ampunan di depan kembar mayang, tindakan 

seperti tersebut apakah terdapat pengaruh 



 

 

 

terhadap doa yang akan cepat dikabulkan? 

Informan  Tidak ada pengaruh dengan doa yang 

dipanjatkan tersebut akan cepat dikabulkan 

atau tidak, jenazah yang sudah meninggal 

supaya diampuni segala dosa-dosanya dan 

supaya dapat diberikan rahmat oleh Allah 

SWT. Dapat dilakukan dengan membacakan 

doa mayit. 

Peneliti  Bagaimana menurut anda terkait dengan 

hukum dibuatkan kembar mayang tersebut? 

Informan Kewajiban orang-orang yang masih hidup 

terhadap orang-orang yang sudah meninggal 

dunia meliputi memandikan jenazah, 

mengkafani jenazah, mensholati jenazah, 

memakamkan jenazah dan mendoakan 

jenazah. Oleh karena itu apabila tidak 

dibuatkan kembar mayang juga tidak akan 

menimbulkan suatu masalah.  

 

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : Hadi Sukirno 

Jabatan : Tokoh Adat Desa Crabak 

Tanggal : 13 April  2022 

Jam : 17.00-17.40 

Disusun Jam : 21.00 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Hadi Sukirno 

Topik Wawancara : Prosesi dan Kepercayaan 

terhadap Tradisi Kembar Mayang 

Peneliti  Bagaimana pendapat bapak, terkait dengan 

adanya tradisi kembar mayang dalam 

upacara kematian di Desa Crabak? 

Informan Kembar mayang dalam upacara kematian 

biasanya diberikan kepada seseorang yang 

meninggal tapi belum pernah menikah. 

Kembar mayang biasa dibuat dari daun 

andong, daun beringin, janur dan batang 

pisang. Kemudian dirangkai seperti hiasan 

bunga. Seseorang yang hidup biasanya di 

buatkan kembar mayang supaya jiwa dalam 

diri seseorang tersebut bisa mekar. Kembar 

mayang biasanya dibuat pada saat upacara 

perkawinan akan tetapi bagi seseorang yang 

sudah meninggal biasa dibuatkan pada saat 

upacara kematian. Kembar mayang dalam 

upacara kematian bertujuan sebagai simbol 

bahwa orang yang meninggal tersebut masih 



 

 

 

lajang.   

Peneliti  Berapa banyak kembar mayang yang dibuat 

dalam upacara kematian? 

Informan Boleh 4 juga boleh 1 buah. Tidak 

mengharuskan 4 buah. 

Peneliti Berdasarkan pengetahuan bapak, diletakkan 

di mana kembar mayang pada saat proses 

pemakaman? 

Informan Boleh diletakkan di atas jenazah, juga boleh 

diletakkan di atas makam. 

 

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Informan : M 

Jabatan : Masyarakat Desa Crabak 

Tanggal : 14 April  2022 

Jam : 15.00-16.00 

Disusun Jam : 17.00 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu M 

Topik Wawancara : Prosesi dan Kepercayaan 

terhadap Tradisi Kembar Mayang 

Peneliti  Apakah anak ibu dulu dibuatkan kembar 

mayang dalam upacara kematiannya? 

Informan Oleh Bapak Modin di buatkan, sebanyak 4 

buah. 

Peneliti Apakah itu keinginan ibu sendiri atau 

keinginan dari modin saja? 

Informan Saya juga pernah melihat sebelumnya jadi 

saya juga berkeinginan yang sama dengan 

pak modin. 

Peneliti Apa tujuan dari kembar mayang tersebut? 

Informan Sebagai tanda bahwa anak saya masih lajang 

akan tetapi sudah meninggal. Saya juga 

mengetahui kalau banyak masyarakat yang 

anaknya meninggal dibuatkan kembar 

mayang. 

Peneliti  Apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kembar mayang? 

Informan Daun beringin, daun andong, janur yang 



 

 

 

diletakkan di atas batang pisang. 

Peneliti Setelah sampai di pemakaman, diletakkan di 

mana kembar mayang tersebut? 

Informan Di atas jenazah. 

 

 


