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ABSTRAK 

 

Novitasari, Wuriyan Diah.2022. Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Tradisi Wedak 

Ripih Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn.  

 

Kata Kunci: Tradisi Pernikahan Jawa, Mas}lah}ah, Wedak Ripih 

Suatu tradisi pernikahan di setiap daerah memiliki ciri khas masing-maing 

termasuk yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini 

terdapat tradisi yang unik yaitu melakukan kegiatan selametan yang dilakukan 

pada pukul dua belas malamsebelum akad pernikahan. Dalam tradisi ini harus 

menyiapkan beberapa makanan untuk diberikan kepada orang yang ikut dalam 

tradisi tersebut, sebelum makanan disiapkan di ruang selametan makanan harus 

dibawa dengan cara berbaris lurus orang paling depan membawa ublek (lilin) 

diiringi lagu kebogiro. Tradisi ini disebut wedak ripih. Dalam pelaksanaan tradisi 

wedak ripih ini ditemui beberapa permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan 

eksistentinya dalam suatu pernikahan, karena tradisi tidak termasuk dalam syarat 

maupun rukun pernikahan agama Islam, tradisi ini murni buatan orang Jawa 

terdahulu kemudian menjadi sebuah adat kebiasaan masyarakat setempat. 

Selanjutnya bagaimana praktik tradisi wedak ripih di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kebupaten Madiun dan juga bagaimana Islam memandang tradisi 

tersebut menggunakan teori mas}lah}ah. 

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

(1) bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap praktik tradisi wedak ripih dalam 

pernikahan Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun? (2) bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap syarat dan pantangan 

tradisi wedak ripih dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan 

KebonsariKabupaten Madiun? 

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode induktif. 

Dari permasalahan yang sudah dianalisis dapat disimpulkan bahwa praktik 

tradisi wedak ripih memiliki makna arti sebuah kebaikan dan bertujuan untuk 

mendoakan calon pengantin agar sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal 

pelaksanaanya mengenai syarat dan pantangan tradisi ini juga tidak menimbulkan 

ke-mad{hratan. Kemudian jika dianalisis dari teori mas}lah}ah terhadap tradisi 

wedak ripih memenuhi syarat diterimanya mas}lah}ah sebagai tradisi yang 

memberikan kemanfaatan bagi manusia secara pribadai maupaun universal serta 

sesuai dengan tindakan mas}lah}ah yang sesuai dengan hukum shara’. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam pandangan Islam pernikahan/perkawinan adalah akad yang 

sangat kuat (mi>tsa>qan gholi>dzan) yang dilakukan secara sadar oleh 

seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang 

pelaksanaanya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah 

pihak. Pernikahan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan 

semata berhubungan dengan sisi sosial kemanusian. Pernikahan akan 

bernilai ibadah jika diniatkan untuk mecari ridha Allah Swt.1 

Menurut pengertian sebagian fukaha perkawinan ialah:  

 َعْقٌديـََتَضمَُّن ِاََبَحَةَوْطىٍءبَِلْفِظ انِ َكاِحاَوِااتَـّْزِوْيِج اَْوَمْعَناُُهـَا

Artinya: “Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

hubungan selain dengan lafadz nikah atau Ziwa>f atau semakna kedua-

nya.”2 

Adapun syarat sah pernikahan pada garis besarnya ada dua, yaitu:  

1. Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya pengantin adalah 

orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara 

atau selamanya. 

 

 

 

 
1Mohammad Monib dan Ahmad, Fiqh Keluarga Lintas Agama (Yogyakarta:Kaukaba 

Dipantara, 2013),133-134. 
2 Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001),48. 
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2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. 

Kemudian rukun dalam pernikahan itu sendiri, Jumhur ulama 

sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas: 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. 

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

3. Adanya dua orang saksi. 

4. Sigat akad nikah.3 

Perkawinan merupakan tujuan syariat dan dibawa Rasulullah Saw., 

yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. 

Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat 

dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a) Rub al-‘ibadat, yang 

menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b) Rub al-

mu’amalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-

hari, c) Rub al-muna>ka>hat, yaitu yang menata hubungan manusia 

dalam lingkungan keluarga dan d) Rub al-jina>yat, yang menata 

pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin 

ketenteramannya.4 

Adapun hikmah dari pernikahan yaitu untuk menjalin ikatan 

kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat 

 
3  Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63-68. 
4 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), 15. 



 

 
 

ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan 

cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.5 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, suku, dan 

budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi serta dilestarikan oleh 

penduduk asli dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Sama halnya 

dengan pernikahan adat di Indonesia pastinya mereka memiliki adat dan 

tradisi masing-masing di setiap daerahnya, setiap pernikahan adat yang 

memiliki nilai sakral dan budaya yang kental dengan peninggalan para 

pendahulu. Ada beberapa tradisi yang di daerah lain sudah jarang 

dilakukan tetapi di daerah lainnya masih sering dilakukan dan 

dipertahankan.  

Desa Rejosari merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Desa Rejosari mempunyai 

wilayah seluas 462 ha. Desa Rejosari terdapat 5 dusun yaitu Serut Sewu, 

dusun Watu Ompak, dusun Kepoh Bener, dusun Jati, dan dusun Bangun 

Rejo.6 Mayoritas masyarakat desa Rejosari dalam kegiatan pernikahan 

masih sering melakukan tradisi-tradisi terdahulu yang menurut mereka 

kegiatan tersebut baik untuk calon pengantin dan supaya tradisi ini tidak 

hilang oleh zaman. Salah satunya ialah wedak ripih dalam pernikahan adat 

Jawa yang bermakna sakral dari peninggalan nenek moyang yang masih di 

lestarikan sampai sekarang untuk membentuk keluarga Sakinah Mawadah 

 
5Agus Salim,Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

6-7. 
6 Data Profil Desa atau Kelurahan Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun Tahun 2020. 
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Warahmah yang semata-mata supaya mendapatkan ridho Allah SWT dan 

tidak ada unsur kesyirikan. 

Dari hasil observasi dan beberapa wawancara kepada narasumber 

mengenai istilah wedak ripih ialah tradisi wedak ripih berarti makanan 

yang disajikan. Sebenarnya tidak ada makna artian khusus dalam kata 

wedak ripih, itu hanyalah istilah lama jawa dan dalam masyarakat 

sekarang sering dikenal dengan selametan. 

Kemudian berdasarkan hasil observasi mengenai tradisi di Desa 

Rejosari wedak ripih dilakukan dengan acara slametan pada pukul 00.00 

WIB atau lebihdengan acara berdoa bersama dipimpin oleh tokoh 

masyarakat dengan membaca al-fa>tihah, dilanjutkan surat al-ikhlash, al-

falaqdan an-na>sdan bacaan doa lainnya yang bertujuan mendoakan calon 

pengantin agar acara pernikahan berjalan dengan lancar dan mendapatkan 

kemudahan dalam mendapatkan banyak rezeki kedepannya. Dalam tradisi 

ini ada syarat yang harus di siapkan yaitu berupa beberapa makanan atau 

sesajen seperti, nasi putih, ayam panggang kampung, kering, srundeng, 

mie,  jenang sengkolo, dan pisang rojo temen. Sebelum makanan disajikan 

dan dikeluarkan dari dapur menuju dalam rumah, makanan harus dibawa 

oleh beberapa orang dengan satu orang satu piring makanan, baris paling 

depan membawa lilin kemudian berbaris sejajar menuju ruangan dengan 



 

 
 

diiringi nyanyian lagu jawa sambil berjoget. Kembali lagi juga berbaris 

dan berjoget seperti awal.”7 

Dalam tradisi wedak ripih di Desa Rejosari ada beberapa 

pantangan seperti orang yang membawa makanan dan berjoget harus yang 

belum menikah, walaupun disetiap daerah memiliki pantangan dalam 

tradisi wedak ripih yang berbeda-beda. Pada dasarnya, jika tidak 

melaksanakan tradisi ini tidak apa-apa, akan tetapi ada kekhawatiran 

masyarakat yang menjadikan keyakinan mereka jika tidak melakukan 

tradisi ini akan mendapatkan musibah dan masalah dalam rumah tangga. 

Masyarakat beranggapan pelaksanaan wedak ripih ini bertujuan untuk 

memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi pengantin dalam berumah 

tangga. 

Tradisi wedak ripih dalam pernikahan Adat Jawa khususnya di  

Desa Rejosari masih sering dilakukan dan terus dilestarikan sampai 

sekarang. Tradisi seperti ini sebenarnya tidak terdapat dalam peraturan dan 

ketentuan pernikahan hukum Islam. Tidak terdapat dalam syarat dan rukun 

dalam pernikahan. Ada atau tidaknya tradisi ini tentu pernikahan akan 

tetap sah jika sesuai dengan ketentuan pernikahan hukum Islam. Tradisi 

hanyalah sebuah kegiatan yang sering dilakukan disuatu daerah tertentu 

untuk menghormati nenek moyang atau pendahulu.  

Kebanyakan dari tradisi Adat Jawa khususnya dalam hal 

pernikahan memiliki nilai kemanfaatan bagi calon pengantin. Sering 

 
7Hasil Observasi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 05 

Desember 2021. 
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adanya nilaimas}lah}ah dalam kegiatan pernikahan Adat Jawa. Imam 

Ghazali, sebagaimana dikutip oleh beliau juga mengemukakan bahwa 

mas}lah}ah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat 

atau menghindarkan dalam madharat (mafsadah)8. Adapun pengertin 

mas}lah}ah secara bahasa, memiliki arti sesuatu yang baik, patut, dan 

bermanfaat. 

Mas}lah}ahyang  dimaksud  adalah  kemaslahatan  yang  menjadi  

tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan 

keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, tujuan pensyariatan 

hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia 

dari segala aspek kehidupan mereka di dunia  dan terhindar dari berbagai 

bentuk yang bisa membawa kemudharatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

sesuatu yang bernilai manfaat didalamnya dan menolak kemudharatan di 

sebut mas}lah}ah. 

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, 

dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam al-Musrashfah, Imam al-Syatibi 

dalam al-Muwafaqa>tdan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan 

Abdul Wahad Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan 

kemaslahatan tersebut adalah: 

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqas}id al-shari’ah, semangat 

ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth’ibaik wurudmaupun dalalahnya. 

 
8 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996),61. 



 

 
 

2. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu 

berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak 

meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan 

mudarat. 

3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 

kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa 

dilaksanakan.9 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil sebuah rumusan 

masalah apakah tradisi wedak ripih dalam pernikahan Adat Jawa khusunya 

di Desa Rejosari terdapat unsur kemaslahatan atau terdapat unsur 

kemudharatan mengenai konsep kegiatan dalam prosesi tradisi wedak 

ripih. Kemudian apakah ada pantangan bagi masyarakat jika tidak 

melakukan tradisi tersebut, dengan penelitian ini akan ditinjau dari 

perspektif mas}lah}ah. Dalam tradisi pernikahan Adat Jawa terdapat 

dalam segi mas}lah}ah jenis apa yang sesuai dengan kemaslahatan hukum 

Islam, yang mana wedak ripih ini tidak terdapat dalamfiqh dan murni 

buatan orang Jawa terdahulu kemudian menjadi sebuah adat kebiasaan 

masyarakat setempat, didalamnya tidak terdapat unsur kesyirikan yang 

hanya semata-mata untuk memberikan rasa syukur atas kenikmatan yang 

diberikan Allah SWT.  

Berdasarkan uraian masalah diatas sesuai dengan fakta yang terjadi 

dimasyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti tradisi wedak ripih 

 
9A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006),29. 
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dalam masyarakat dengan sebuah judul: Tinjauan Mas}lah}ahTerhadap 

Tradisi Wedak Ripih Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

B. Rumuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian 

ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap praktiktradisi wedak ripih 

dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan mas}lah}ahterhadap syarat dan pantangan tradisi 

wedak ripih dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis secara jelas dalam tinjauan mas}lah}ah mengenai 

praktiktradisi wedak ripih dalam pernikahan Adat Jawa di Desa 

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

2. Untuk menganalisis secara jelas dalam tinjauan mas}lah}ahmengenai 

syarat dan pantangan tradisi wedak ripih dalam pernikahan Adat Jawa 

di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 



 

 
 

Manfaat hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan pemahaman mengenai tradisi dan 

kebudayaan masyarakat khususnya tradisi dalam pernikahan Adat 

Jawa yang memiliki beragam budaya yang berbeda disetiap daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis untuk 

masyarakat khusunya di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun, sebagai pedoman untuk tradisi dalam pernikahan, 

supaya kedepannya masyarakat lebih berhati-hati dalam 

mengikuti/melaksanakan tradisi agar secara tujuan dan syarat tidak 

bertentangan dengan Hukum Islam yang ditinjauan dari mas}lah}ah-

nya, agar tradisi tersebut banyak memberikan kemanfaatan bagi calon 

pengantin dan terhindar dari unsur kemudharatan dalam pelaksanaan 

wedak ripih.  

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian karena 

bertujuan untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Di samping itu bertujuan untuk menunjukkan 

kepada pembaca bahwa penelitian yang ditulis bukan pelagiat melainkan 

murni hasil penelitian sendiri. Maka peneliti menemukan beberapa kajian 

terdahulu diantaranya: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Syafi’ 

berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Ripih Dalam 
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Pernikahan Perspektif Urf’ Di Desa Sidorjo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosesi wedak 

ripih, bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi wedak ripih di 

Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dan bagaimana 

tradisi wedak ripih dalam perspektif urf’. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa tradisi wedak ripih dalam pernikahan di Desa 

Sidorejo memiliki keunikan tersendiri dan menjadi ciri khas dari 

masyarakat desa tersebut. Tradisi wedak ripih ditinjau dari ‘urfdapat 

dikategorikan sebagai al-‘urf al-‘amali(adat istiadat/ kebiasaan yang 

menyangkut perbuatan), al-‘urf al-khash(tradisi yang khusus) yaitu 

kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja, dan 

juga termasuk dalam al-‘urf a}s-s}ah}ih} karena tidak bertentangan 

dengan agama dan tidak menimbulkan kesyirikan.10 

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang 

akan diteliti adalah mengenai tradisi pernikahan Adat Jawa wedak ripih 

kemudian metode yang digunakan sama. Sedangkan perbedaannya adalah 

dalam segi teori yang digunakan, penelitian diatas menggunkan perspektif 

teori ‘urf  bukan menggunakan tinjauan teori mas}lah}ah. 

 
10Muhammad Ali Syafi’, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Ripih Dalam 

Pernikahan Perspektif Urf’ Di Desa Sidorjo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Skripsi 

(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 77. 



 

 
 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Irfanul Iman dengan 

judul “Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi 

Pernikahan Di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, 

Kepulauan Riau”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

dengan jenis kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (case study). 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan 

mas}lah}ah terhadap praktik hiburan orgen dalam resepsi pernikahan di 

Desa Topang Kecamatan Rangsang  Kabupaten  Meranti  Kepulauan Riau 

dan bagaimana tinjauan mas}lah}ahterhadap dampak hiburan orgen di 

Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti Kepulauan Riau. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Praktik Hiburan orgen yang ada di 

Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti menurut tinjauan 

mas}lah}ah al-mursalah lebih baik ditinggalkan saja, kerena jika dilihat 

praktik hiburan orgen ini lebih banyak mendatangkan bahaya atau 

kerusakan dari pada kemanfaatan. Sebagian besar masyarakat belum 

menyadari tentang bahaya dan kerusakan tersebut karena mereka 

menganggap hal tersebut sudah lumrah dan sudah umumnya seperti itu.11 

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan 

diteliti adalah tentang tradisi adat pernikahan Adat Jawa dan teori yang 

digunakan sama perspektif mas}lah}ah.Sedangkan perbedaan dari 

penelitian keduanya adalah objek yang akan diteliti, penelitian ini meneliti 

 
11 M. Irfanul Iman, TinjauanMas}lah}ahTerhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi 

Pernikahan Di Desa Topang Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau, Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 77. 
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tentang kasus hiburan orgen yang berada di Desa Topang bukan meneliti 

tentang tradisi wedak ripih.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Heru Sasongko yang 

berjudul “Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Surat Keterangan Sehat 

Sebagai Syarat Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo”.Metode dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan yang bersifat deskriptif. Beberapa  metode  yang  digunakan  

untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana tinjauan mas}lah}ahterhadap dasar hukum adanya 

surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di Kantor Urusan Agama 

KecamatanBalong Kabupaten Ponorogo dan bagaimanatinjauan 

mas}lah}ah terhadap tujuan surat keterangan sehat sebagai syarat 

pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. Kemudian kesimpulan dari kajian ini adalah dasar syarat 

melampirkan surat keterangan sehat dalam perkawinan di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Balong sesuai dengan kaidah mas}lah}ah yaitu 

merupakan kemaslahatan mas}lah}ah al-Mulghahyang tidak memiliki 

sandaran dalam  syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. 

Kemaslahatan ini  tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam 

Islam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kemaslahatan ini 



 

 
 

merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak 

olehshara’.12 

Persamaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian di 

atas adalah menggunakan teori mas}lah}ah. Kemudian yang membedakan 

adalah objek penelitiannya, penelitian ini meneliti tentang keterangan surat 

sehat sebagai syarat pernikahan bukan meneliti tentang tradisi pernikahan 

Adat Jawa.  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ma’ruf Hanafi yang 

berjudul “Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Tradisi Seserahan Manten Di 

Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian lapangan (field 

research). Dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan 

teknik dokumentasi yang digunakan peneliti ini dalam pengumpulan data. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama bagaimana 

tinjauan mas}lah}ah terhadap eksistensi tradisi seserahan manten dalam 

suatu pernikahan di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten 

Ngawi, rumusan kedua bagaimana tinjauan mas}lah}ah terhadap maksud 

dan tujuan tradisi seserahan manten bagi keluarga mempelai di Desa 

Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Kemudian kesimpulan 

dari penelitian ini adalah tradisi seserahan manten yang di tinjau dari 

mas}lah}ah dapat memenuhi syarat diterima masl}ah}ah sebagai sumber 

hukum yang dilihat dari kemanfaatan bagi masyarakat. Tradisi seserahan 

 
12 Heru Sasongko, Tinjauan Mas}lah}ahTerhadap Surat Keterangan Sehat Sebagai Syarat 

Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 83. 
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manten ini tergolong dalam mas}lah}ah ha>jiyyah karena tidak langsung 

berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya daru>ri.13 

Persamaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian di 

atas adalah sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan Adat Jawa 

yang menggunakan teori mas}lah}ah. Kemudian yang membedakan 

adalah objek penelitiannya, penelitian ini meneliti tentang tradisi 

seserahan manten bukan meneliti tentang tradisi pernikahan Adat Jawa 

wedak ripih.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperolah 

kembali pemecahan terhadap masalah.14Metode ini merupakan langkah-

langkah dalam sebuah penelitian untuk menemukan hasil data yang 

dianalisis. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (field 

resecrh) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang 

mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam 

penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih 

komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme 

atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas 

kesadaran bahwa suatu akibat dari perbuatan manusia terpengaruh 

 
13Ma’ruf Hanafi, Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Tradisi Seserahan Manten Di Desa 

Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi , Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 64. 
14 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), 2. 



 

 
 

pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti 

kepercayaan, padangan politik, dan latar belakang sosial dari individu 

yang bersangkutan.15 Dalam metode kualitatif biasanya menggunakan 

wawancara, mengamatan dan dokumentasi. 

Pendekatan penelitian dengan metode kualitatif lebih menekan 

pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.  

2. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting karena 

peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpulkan data. 

Peneliti menggali data secara langsung dengan cara observasi dan 

wawancara kepada masyarakat yang pernah melakukan tradisi wedak 

ripih dan juga tokoh masyarakat seperti pejangga dan moden di Desa 

Rejosari. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan penulis untuk 

melakukan penelitian yaitu di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Alasan penulis melakukan observasi di Desa 

Rejosari karena mayoritas masyarakat desa tersebut masih sering 

melakukan tradisi wedak ripih dalam pernikahan.   

4. Data dan Sumber Data  

a. Data  

 
15Yoni Ardianto, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif,” dalam 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-

Kualitatif.html , (diakses pada hari Rabu, 06 Maret 2019 pukul 16:30:47). 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html
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Data yang dijadikan sumber data adalah data-data sebagai berikut: 

1) Data tentang praktik tradisi wedak ripih dalam pernikahan adat 

Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. 

2) Data tentang syarat dan pantangan tradisi wedak ripih dalam 

pernikahan adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

b. Sumber data  

1) Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data pertama 

dari hasil wawancara langsung kepada narasumber untuk 

mendapatkan sumber data pertama. Adapun sumber data hasil 

wawancara dari narasumber yang memahami tradisi wedak 

ripih seperti tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh 

agama yang didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi 

penelitian yaitu di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

2) Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang 

diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat desa 

Rejosari yang permah ikut serta dalam tradisi wedak ripih. 

Sumber data sekunder kemudian diolah terlebih dahulu 



 

 
 

kemudian sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data 

sekunder, diperoleh dari masyarakat. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan dalam 

mengumpulkan infomasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai 

data yang di butuhkan. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat 

penting dalam suatu peneliti, oleh karena itu peneliti harus pandai 

dalam pengumpulkan data sehingga yang diperoleh valid. 

a. Observasi Lapangan 

Observasi adalah studi yang disengaja, sistematika tentang 

fenomena sosial dengan jalan pengamatan. Observasi adalah 

penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematika terhadap obyek yang diteliti.16 Dalam 

pengumpulan data dari observasi lapangan ini untuk mendapatkan 

informasi yang dilihat secara langsung. 

b. Interview/ wawancara 

Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview atau 

interviu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sedangkan 

menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan 

maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden 

berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi 

 
16 Abu dan Chalid Narbuko, Metodelogi Penelitian(Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 37. 
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secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat 

menjelaskan permasalahan penelitian.17 Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Rejosari 

khusunya masyarakat yang faham baik itu pelaku atau masyarakat 

yang ikut dalam tradisi wedak ripih. 

c. Dokumentasi 

Sebuah penelitian dalam mendapatkan dan mengumpulkan 

informasi tentu membutuhkan beberapa data tambahan untuk 

memperkuat data-data umum. Teknik dokumentasi yakni berupa 

catatan-catatan tentang kondisi penduduk, kondisi demografi 

penduduk.Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode wawancara dalam penelitian kualitatif. 

d.  Analisis Data  

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah dengan menggunkan analisa data induktif. 

Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang 

didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan 

kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan data 

yang telah di dapat dari lapangan.18 Maksud dari fakta empiris 

berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

 
17

Alfi Yuda, “Pengertian, Bentuk, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Tips Melakukan 

Wawancara yang Baik,” dalam  https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian-bentuk-

jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik , (diakses pada tanggal 16 Maret 

2021, 07:20 WIB). 
18 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah Dmi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253. 

https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian-bentuk-jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik
https://www.bola.com/ragam/read/4506307/pengertian-bentuk-jenis-tujuan-fungsi-dan-tips-melakukan-wawancara-yang-baik


 

 
 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui 

cara-cara yang digunakan.19 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabasahan data merupakan konsep penting yang diperbarui 

dari konsep keahlian (validitas) dan kendala (reabilitas), kepercayaan 

keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunkan teknik 

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang releven 

dengan persoalan dalam bentuk kegiatan tradisi wedak ripih dalam 

pernikahan Adat Jawa. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulis 

menyusun beberapa bab kemudian masing-masing bab di bagi menjadi 

sub-sub bab agar memberikan gambaran yang sistematis sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluanyang merupakan kerangka 

dasar dari penulisanyang berkaitan dengan persoalan skripsi peneliti yang 

memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua,ini  merupakan  serangkaian  teori  yang  digunakan  

untuk menganalisa  permasalahan-permasalahan  pada  bab  I, yang berisi 

tentang tinjauan  umum   mengenai   teori mas}lah}ah dalam agama Islam.  

 
19 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep,Prinsip Dan Operasionalnya 

(Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 1. 
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Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan tinjauan umum mengenai 

praktik dan syarat serta pantangan tradisi wedak ripih dalam pernikahan 

Adat Jawa Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Bab keempat, dalam bab ini membahas mengenai tinjauan 

mas}lah}ah terhadap konsep tradisi, syarat dan pantangan tradisi wedak 

ripih dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

Bab kelima, merupakan bab paling akhir atau penutup dari 

pembahasan skripsi analisis yang berisi kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan dalam  bab-bab  sebelumnya  dengan  disertai  saran-saran  

yang  dijadikan pertimbangan  maupun  masukan  sebagai  praktisi,yang 

dapat menjawab rumusan masalah dan saran yang diberikan berdasakan 

hasil penelitian terhadap masalah yang dibahas yang berupa  kesimpulan  

dari  pemaparan  yang  telah  diuraikan.  
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BAB II 

MAS}LAH}AH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Mas}lah}ah  

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata al-mas}lah}ah adalah kata bahasa 

Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya 

adalahal-masha>lih.Dilihatdari segi lafalnya,kataal-mas}hlah}ah 

setimbangan dengan maf’alah dari kataash-shala>h. Kata tersebut 

mengandung makna: 

َؤٍةَكاِمَلٍةِِبََسِب َما يـُرَاُد َذاِلَك الَشْيءُ   َكْوُُنلَشْيِءَعَلي َهيـْ

Artinya:“Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, 

ditinjau dari segikesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya.” 

  

Misalnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk 

menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk 

menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya 

dengan kataal-mas}lah}ah ialahal-khair (kebaikan),al-naf’u (manfa’at)dan 

kataal-hasanah (kebaikan). Al-Quran sendiri selalu menggunakankata 

al-hasanah untuk menunjuk pengertianal-mas}lah}ah.1 

Mas}lah}ah (مصلحة) berasal dari kata sa}lah}a (صلح) dengan 

penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari 

kata buruk atau rusak. Mas}lah}ah adalah masdar dengan arti kata 

 
1Abd. Rahmad Dahlan,U{su>l Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 304-305. 



 

 

s}ala>h}(صالح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. 

Pengertian mas}lah}ah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan 

yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum 

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam 

arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan 

(kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti 

menolak kerusakan.  

Adapunmas}lah}ah secara definitif antara lain yang dikemukakan 

Al-Ghazali sebagai berikut. 

 احملا فظة على مقصىودالشرع

“Memelihara tujuan shara’ (dalam menetapkan hukum).” 

Adapun Al-Khawarizmi mendefinisikan: 

الشرع بدفع املفا سدعن اخللقاحملافظةعلى مقصود   

“Memelihara tujuan shara’(dalam menetapkan hukum dengan 

cara menghindarkan kerusakan dari manusia.” 

Adapun Asy-Syatibi mengartikan mas}lah}ah dengan: 

ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان ومتام عيشته ونيله ما تقتضيه 

 أوصافهالشهواتيه والعقلية على اإلطالق



 

 
 

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

syahwati dan aklinya secara mutlak.” 

 

Ath-Thufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid Al-’Alim dalam 

karyanya Al-Maqashid Al-‘Ammahli Asy-Syari’ati Al-Islamiyyah 

mendefinisikan mas}lah}ah dengan: 

 عبارة عن السبب املؤدى ا لئ مقصود الشارع عبادة أوعادة

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan shara’ 

dalam bentuk ibadat atau adat.”2 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat 

artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan 

kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. 

Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, 

faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/ lawan kata: 

mudarat yang berarti rugi atau buruk. 

Secara terminologis, al-mas}lah}ah adalah kemanfaatan yang 

dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan 

agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan 

diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun 

berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.3 

Imam Ghazali, sebagaimana dikutip oleh beliau juga 

mengemukakan bahwa mas}lah}ah pada dasarnya adalah suatu gambaran 

 
2 Totok Jumantoro dan Samsul,  Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: AMZAH, 2009), 200-

201. 
3Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: AMZAH, 2013), 127-128. 



 

 

dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madharat 

(mafsadah).Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian 

syara’ ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan  mafsadah adalah  sesuatau yang  

merusak  dari salah  satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah 

al-Maqashid al-Shari’ah.4 

B. Landasan HukumMas}lah}ah 

Dalamal-Qur’an menjelaskan bahwa Allah memberlakukan 

kemudahan dan keringanan. Allah berfirman dalam QS: al-Baqarah ayat 

185: 

ُ ِبُكُم اْلُيْسر َوََل يُرِْيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  يُرِْيُد اّلل ه  

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu”. 

Para ulama yang menjadikanmas}lah}ah sebagai alat atau dalil 

shara’ menyatakan bahwa dasar hukum mas}lah}ah mursalah,ialah: 

1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, 

demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan 

menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi 

pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada 

Rasulullah Saw. meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang 

dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah 

 
4Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’a Menurut Al-Syatibi(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), 61. 



 

 
 

kehidupan manusia, dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana 

yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai 

dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, 

maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, 

keadaan dan tempat. 

2. Sebenarnya para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan para ulama yang 

datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat 

segera menetapkan hukum sesuai dengan ke-mas}lah}atan kaum 

muslimin pada masa itu. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang 

dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah 

Saw. hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan 

Al-Qur’an dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum 

bakar hidup golonganSyi’ah Radidhahyang memberontak, kemudian 

diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.5 

C. Syarat Mas}lah}ah  

Menurut Imam al-Haramain bahwa Imam al-Sha>fi’i dan sebagian 

besar pengikut Mazhab Hanafi menetapkan hukum dengan mas}lah}ah 

harus dengan syarat adanya persesuaian degan kemanfaatan yang diyakini, 

diakui dan disetujui oleh ulama. 

Para Ulama yang menjadikan hujjah mas}lah}ah, sangat berhati-

hati dalam menerapkannya supaya tidak menjadi pintu bagi pembentukan 

hukum yang berdasarkan nafsu dan keinginan perorangan saja. Karena itu 

 
5Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 80-81. 



 

 

mereka mensyaratkan dalam mas}lah}ah yang dijadikan dasar 

pembentukan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Berupa mas}lah}ah yang sebenarnya, bukan mas}lah}ah yang bersifat 

dugaan yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian 

yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak mudarat. 

2. Berupa masl}ah}ah yang bersifat umum, bukan mas}lah}ah yang 

sifatnya perorangan yang dimaksud yaitu agar terrealisir dalam 

pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan 

kepada kebanyakan manusia, atau dapat menolak madarat bagi meraka, 

dan bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau 

beberapa orang dari mereka. Jadi mas}lah}ah harus menguntungkan 

(manfaat) bagi mayoritas umat manusia. 

3. Pembentukan hukum bagi mas}lah}ah ini tidak bertentangan dengan 

hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’.6 

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap ke-

mas}lah}atan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, 

yaitu: 

1. Mas}lah}ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’. 

2. Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash 

syara’. 

 
6 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1996), 130. 



 

 
 

3. Mas}lah}ah itu termasuk ke dalam kategori mas}lah}ahyang dharuri, 

baik menyangkut ke-mas}lah}atan pribadi maupun ke-mas}lah}atan 

orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.7 

D. Obyek Mas}lah}ah 

Obyek mas}lah}ah, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu 

ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Quran dan al-

sunnah) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh 

kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan 

Imam al-Qarafi al-Thu<fi dalam kitabnya Masalibul Mursalah 

menerangkan bahwa Masalibul Mursalah itu sebagai dasar untuk 

menetapkan hukum dalam bidang mu’a>malah dan semacamnya. Sedang 

dalam soal-soal ibadah adalah Allah Swt., untuk menetapkan hukumnya, 

karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadat 

itu. Kaum muslimin beribadat sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat 

dalam al-Quran dan Hadith.8 

E. Tingkatan-tingkatan Mas}lah}ah  

Dalam pengunaan mas}lah}ah ada tiga tingkatan yang harus kita 

ketahui, yaitu: 

1. Mas}lah}ah Dharuriyah 

Segala seuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan 

manusia, diniyah maupun duniawiyah, dengan artian bahwa apabila 

 
7 Nasrun Harun, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos, 1997), 123. 
8 Agus Hermanto, “Konsep Mas}lah}at dalam Menyikapi Masalah Kontemporer,” AL-

‘ADALAH, 2 (2017), 438. 



 

 

mas}lah}ah ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di 

dunia. Ma}slah}ah dharuriyah ini meliputi: 

a. Memelihara Agama, untuk memelihara agama maka disyariatkan 

manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua 

perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.  

b. Memelihara Jiwa, Untuk memelihara jiwa maka agama 

mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi 

yang melakukannya dijatuhi hukuman qisas. 

c. Memelihara Keturunan, untuk memelihara keturunan maka 

agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera. 

d. Memelihara Harta Benda, untuk memelihara harta benda maka 

agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya diberi 

siksaan. 

e. MemeliharaAkal, untuk memelihara akal maka agama 

mengharamkan minum khamr. 

2. Mas}lah}ah Hajjiyah 

Segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait 

dengan dasar yang lain (yang ada pada mas}lah}ah dharuriyah) yang 

dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat 

menghindakan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. Seperti 

menikahkan anak-anak. 

3. Mas}lah}ah Tah}siniyah 



 

 
 

Mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh 

adat kebiasaan yang baik, dan semuannya dicakup oleh mahas>inul 

akhla>q, dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam 

kehidupan. Seperti menikahan seorang perempuan dengan laki-laki 

yang sederajat.9 

Maslahah At-Tah}siniyah adalah ke-mas}lah}at-an yang 

sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi ke-

mas}lah}at-an sebelumnya. Atau mas}lah}ah yang kebutuhan hidup 

manusia kepadanya tidak sampai tingkat d}aruri, juga tidak sampai 

tingkat ha>jiyyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam 

rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. 

Contohnya, dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, 

berpakaian yang bagus melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai 

amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dalam 

manusia.10 

Ketiga tingkatan maslahah ini memiliki sandaran dalil naqli, akal 

tidak diperuntukkan sebagai pembuatan hukum syariat.  

F. Macam-macamMas}lah}ah 

Para ahli ushul fikih membagi mas}lah}ahmenjadi beberapa 

macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut 

1. Dilihat dari segi kandunganmas}lah}ah, di bagi menjadi dua: 

a. Mas}lah}ah Al-‘Ammah  

 
9Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam ( Jakarta: 

AMZAH, 2019), 83-85. 
10Totok Jumantoro dan Samsul, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 207. 



 

 

Mas}lah}ah Al-‘Ammah adalah ke-mas}lah}at-an yang 

menyangkut kepentingan orang banyak. Ke-mas}lah}at-an ini tidak 

berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk 

kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para 

ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat 

merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang 

banyak.11 

b. Mas}lah}ah Al-H}ashshah 

Mas}lah}ah Al-H}ashshahadalah ke-mas}lah}at-an pribadi 

dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan 

dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan 

hilang (mauquf).12 

2. Dilihat dari segi berubah atau tindakanya mas}lah}ah, menurut 

Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi: 

a. Mas}lah}ah Ats-Tsabitah 

Mas}lah}ah Ats-Tsabitahadalah ke-mas}lah}at-an yang 

bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai 

kewajiban ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Seperti firman 

Allah dalam al-Baqarah ayat 238.  

 

 َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطىه َوُقوُموا ّللَِِّ قَانِِتيَ 

 
11 Ibid., 201-202. 
12 Ibid. 



 

 
 

Artinya:“Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) 

salat wusthaa(salat lima waktu). Berdirilah untuk Allah (dalam 

salatmu) dengan khusyu'”. 

 

b. Ma}slah}ah Al-Mutaghayyirah 

Mas}lah}ah Al-Mutaghayyirahadalah ke-mas}lah}at-an yang 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, subjek 

hukum. Ke-mas}lah}at-an seperti ini berkaitan dengan permasalahan 

mu’amalat dan adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah makanan 

yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.13 

3. Dilihat dari segi keberadaan mas}lah}ahmenurut shara’ dibagi: 

a. Mas}lah}ah Al-Mu’tabarah 

Mas}lah}ahyang secara tegas diakui oleh shari’at dan telah 

ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. 

Misalnya, Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah 

dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat d}aruriyahini harus  

melindungi agama bagi setiap warga Negaranya. Dalam 

keberagaman Islam selalu mengembangkantasamuh (toleransi) 

terhadap  pemeluk agama lain.14 

b. Mas}lah}ah Al-Mulghah 

Maslahah Al-Mulghahadalah ke-mas}lah}at-an yang ditolak 

oleh shara’, karena bertentangan dengan ketentuanshara’. 

 
13Ibid., 206-207. 
14A.Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata 

Hukum Indonesia(Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 4. 



 

 

Contohnya, shara’ menentukan bahwa orang yang 

melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan 

dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua 

bulan berturut-turu, atau memberikan makan enam puluh orang fakir 

miskin (HR. Bukhari-Muslim). Al-Laits ibn Sa’ad (Ahli fikih Maliki 

di Spanyol) menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut 

bagi seorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual 

dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Para ulama 

memandang bahwa hukum ini bertentangan dengan shara’, karena 

hukuman itu harus ditetapkan secara berurutan. Ke-mas}lah}at-an 

seperti ini, menurut kesepakatan ulama, disebut dengan mas}lah}ah 

al-mulghahdan tidak dapat dijadikan landasan teori.15 

Contoh lain misalnya penambahan harta melalui riba 

dianggap mas}lah}ah. Ketetapan ini bertentangan dengannash al-

Quransurat al-Baqarah ayat275. 

 

اَلَِّذْيَن ََيُْكُلْوَن الر ِبهوا ََل يـَُقْوُمْوَن ِاَلَّ َكَما يـَُقْوُم الَِّذيـْيَـَتَخبَّطُُه الشَّْيطهُن ِمَن 

ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر ِبهواِّۗ  َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الر ِبهوۘا َوَاَحلَّ اّلل ه ُْم قَاُلوْْٓا ِاَّنَّ ِلَك َِبَّنَّ اْلَمس ِِّۗ ذه

 
15Totok Jumantoro dan Samsul, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 203. 



 

 
 

ى فـََله َما َسَلَفِّۗ َواَْمرُه ِاىَل اّلل هِ ِّۗ َوَمْن َعاَد  َفَمْن َجۤاَءه َموْ  ِعظٌَة مِ ْن رَّب ِه فَانـْتَـهه

 
ۤ
ِلُدْونَ فَاُوله َها خه ُب النَّاِر ۚ ُهْم ِفيـْ َك َاْصحه  ىِٕ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual 

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya.” 

c. Mas}lah}ah Al-Mursalah 

Al-Mursalah(املرسلة) adalah isim maf’ul (objek) dari fiil 

madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) 

yaitu  ( َرسل) dengan penambahan huruf alif di pangkalnya sehingga 

menjadi (ارسل). Secara etimologi (bahasa artinya “terlepas” atau 

dalam arti “bebas”). Kata terlepas dan bebas di sini jika dihubungkan 

dengan kata mas}lah}ah maksudnya tidak bolehnya dilakukan.  

 

Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa meneruskan: 

 مامل يشهدله من الشرع َبلبطألن ؤآلَبألعتبارنٍصمعيٍ 



 

 

Artinya:“Apa-apa (mas}lah}ah) yang tidak ada bukti baginya 

dari shara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan 

tidak ada yang memperhatikannya ”.16 

 

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima Al-Mas}lah}ah 

Al-Mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan 

mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas 

penerapannya. Untuk menjadikanAl-Mas}lah}ah Al-Mursalah 

sebagai dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan: 

1) Ke-mas}lah}at-an itu sejalan dengan kehendakshara’ dan 

termasuk dalam jenis ke-mas}lah}at-an yang didukungnashsecara 

umum. 

2) Ke-mas}lah}at-an itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar 

perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mas}lah}ah 

mursalahitu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari 

atau menolak ke-mud}arat-an. 

3) Ke-mas}lah}at-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, 

bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. 

Golongan Syafi’iyah pada dasarnya juga menjadikan 

mas}lah}ah mursalah sebagai salah satu dalil shara’. Akan tetapi, 

Imam Asy-Syafi’i memasukkannya dalam qiyas.Al-Ghazali, 

mensyaratkan ke-mas}lah}at-an yang dapat dijadikan h}ujjahdalam 

meng-istinbath-kan hukum, antara lain: 

1) Mas}lah}ahitu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara’. 

 
16 Ibid.,203. 



 

 
 

2) Mas}lah}ahitu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan 

nashshara’. 

3) Mas}lah}ah itu termasuk ke dalam kategori mas}lah}ah 

yangdharuri, baik menyangkut ke-mas}lah}at-an pribadi maupun 

ke-mas}lah}at-an orang banyak dan universal, yang sama untuk 

semua orang.  

Jumhur ulama menerima mas}lah}ah al-mursalah sebagai 

metodeinstinbath hukum, dengan alasan: 

1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap 

hukum mengandung ke-mas}lah}at-an bagi umat manusia. 

2) Ke-mas}lah}at-an manusia akan senantiasa dipengaruhi 

perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. 

Apabila syariat Islam terbatas  pada hukum-hukum yang ada saja, 

akan membawa kesulitan.17. 

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh Malikiyyah 

dan Ulama Hanafiyyah bahwa mas}lah}ah musralahmerupakan 

hujjah shar’iyyah dan dalil hukum Islam. Diantaranya: 

1) Adanya perintah Alquran (QS. an-Nisa (4): 59) agar 

mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran 

dan sunnah, dengan wajh al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi 

karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya 

di dalam Alquran dan sunnah. Untuk memecahkan masalah 

 
17 Ibid.,205-206. 



 

 

semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode  qiyas, tentu 

juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, 

tidak semua  kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan 

metode qiyas. 

2) H}adi>th Mu’az{ bin Jabal. Dalam hadith itu, Rasulullah SWT. 

membenarkan dan memberikan restu kepada Mu’az} untuk 

melakukan ijtihad dalam Alquran dan sunnah, dengan wajh al-

istidlal bahwa dalam berijtihat banyak metode yang bisa 

digunakan. Diantaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang 

dihadapi ada percontohannya yang hukumnya telah ditegaskan 

oleh nash shara’ lantaran ada ‘illah yang mempertemukan. 

3) Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan 

selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. 

Dalam kondisi semacam ini, ada banyak timbul masalah baru 

yang hukumnya belum ditegaskan oleh Alquran dan sunnah. 

Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui 

metode qiyas maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak 

dapat diselesaikan oleh hukum Islam. hal ini menjadi persoalan 

yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk 

mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang 

lain, diantaranya adalah istislah. 



 

 
 

4) Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum 

pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal itu, 

sahabat banyak malakukan ijtihat berdasarkan mas}lah}ah 

mursalah. Cara dan tindakan semacam itu sudah menjadi 

konsensus para sahabat. 18 

 

 
18Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, 130-132. 
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BAB III 

TRADISI WEDAK RIPIH DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA  

DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI  

KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun 

1. Sejarah Desa Rejosari 

Desa Rejosari berasal dari nama tokoh sakti pada masa lalu yang 

bernama Ki Jayengsari yang juga disebut Ki Rejosari. Menurut warga 

masyarakat terdahulu. Ki Rejosari mendapat mimpi ditemui seseorang 

untuk mengumpulkan orang agar membuat sebuah pemukiman  penduduk,  

Ki Rejosari waktu itu membabat alas yang dimulai dari daerah Balerejo, 

hanya sedikit alas yang ditebang waktu itu dan  kemudian membuat  

sebuah pemukiman hanya sedikit seseorang yang tinggal bersama Ki 

Rejosari, karena letak gubuk yang terpencil penduduk enggan tinggal.  

Kemudian Ki Rejosari memperluas daerah permukimannya, tak  

semudah yang dibayangkan Ki Rejosari karena mendapat pertentangan 

dari pihak lain untuk tidak membabat alas lagi, karena kayunya sangat 

bermanfaat. Ki Rejosari mencari cara agar alas tersebut boleh dibabat dan 

di jadikan sebuah pemukiman, Ki Rejosari mengumpulkan semua 

penduduk dan orang untuk membabat alas kemudian memanfaatkan 

kayunya untuk membuat sebuah gubuk/ pemukiman semakin lama gubuk 

itu banyak  didatangi oleh  orang  yang  pergi  ke  hutan,  karena seringnya  



 

 

penduduk yang datang ke gubuk itu. Akhirnya Ki Rejosari menyuruh 

untuk membuat gubuk lebih banyak lagi, sehingga terbentuk sebuah 

pemukiman yang cukup ramai yang kemudian sampai pada saat ini 

wilayah pemukiman tersebut dinamai Desa Rejosari.1 

2. Letak Geografis 

Letak geografis biasanya di batasi dengan berbagai fitur geografis 

yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan 

dengan daerah lain. Pentingnya memahami kondisi Desa untuk  

mengetahui  kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung 

dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan 

Pembangunan sebagai langkahpendayagunaan serta penyelesaian masalah 

yang timbul di masyarakat. DesaRejosari terletak di 

kecamatanKebonsari,Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Desa ini berada di wilayah Madiun Selatan. Terletak diantara Koordinat 

Bujur: 111.475124 dan Koordinat Lintang: -7.720553. Berada di 

ketinggian 67 meter di ataspermukaan laut.  

Desa Rejosari salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan 

Kebonsari yang terletak kurang lebih 4 km kearah Barat  dari  Kecamatan  

Kebonsari, Desa Rejosari mempunyai wilayah seluas: 462 ha dengan 

batas-batas wilayah. Secara umum keadaan topografi Desa Rejosari adalah 

merupakan daerah dataran rendah, sedangkan Iklim di Desa Rejosari 

sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim 

 
1 Data Profil Desa atau Kelurahan Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun Tahun 2020. 



 

 
 

kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pola tanam yang ada di Desa Rejosari.2 

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rejosari 

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di 

dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki 

peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa dan Lembaga  Kemasyarakatan. Dalam undang-

undang  tersebut  disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan 

di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai  

unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai  tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 

Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga  yang  merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai  

unsur  penyelenggara  pemerintahan  Desa. Badan  Permusyawaratan Desa 

berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung 

dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat. BPD berkedudukan sebagai  unsur 

 
2 Ibid., 



 

 

penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari 

penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri 

dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi 

menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan  aspirasi masyarakat.3 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa Rejosari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ibid., 
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4. Pembagian Wilayah 

Luas wilayah Desa Rejosari dengan luas wilayah 462 ha. Desa 

Rejosari terdiri dari lima Dusun, yaitu Dusun Serutsewu, Dusun Watu 

ompak, Dusun Kepuhbener, Dusun Jati dan Dusun Bangunrejo. Perangkat 

Desa menurut jenis jabatannya di Desa Rejosari terdiri dari 1 Kepala 

Desa,1 Plt Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur 

Perencanaan, Kasi Pemrintahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi 

Pelayanandan 5 Kamituwo. Desa Rejosari terdiri dari 8 Rukun Warga 

(RW) dan 43 Rukun Tangga (RT).4 

5. Jumlah Penduduk di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun5 

a. Jumlah Penduduk Sesuai Mata Pencaharian 

Berdasarkan data yang diperoleh, secara garis besar masyarakat 

Desa Rejosari merupakan masyarakat yang memilki tingkat 

perekonomian menengah kebawah, dimana sebagian besar pekerjaan 

desa tersebut adalah sebagai petani. Data menurut mata pencaharian 

penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 
4 Ibid., 
5 Ibid., 



 

 

 Tabel 3.1 

Mata Pencaharian Penduduk 

No Mata Pencaharian Jumlah  

1 Petani 1118 

2 Pegawai Negeri 92 

3 Peternak 18 

4 Pengrajin 7 

5 TNI/POLRI 8 

6 Pensiunan 18 

7 Pedagang 159 

8 Lain-Lain 1627 

JUMLAH 3047 

 

b. Jumlah Penduduk menurut Agama 

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa 

Rejosarimayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai 

berikut: 

1) Islam  : 5.325 Orang 

2) Kristen  :     -   Orang 

3) Katolik  :     -  Orang 

4) Hindu   :     -  Orang 

5) Budha  :     -  Orang 

 



 

 
 

c. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan 

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat 

pada Tabel berikut. berikut: 

Tabel 3.2 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

No Tingkat Pendidikan 

Jumlah 

Penduduk 

1 Belum/Tidak / Sudah Tidak Sekolah 4041 

2 SD 386 

3 SLTP 442 

4 SLTA / SMK 391 

5 Perguruan Tinggi 65 

JUMLAH 5325 

 

6. Keadaan Sosial  

Mayoritas penduduk di Desa Rejosari beragama Islam, hal ini 

menjadikan masyarakat lebih memahami hukum Islam yang menjadikan 

lingkungan sekitar sama-sama melakukan kegiatan yang bernuansa Islami. 

Di Desa Rejosari memiliki beberapa pondok pesantren seperti Pondok 

Pesantren Subulul Huda yang di asuh oleh KH. Ahmad Mizan Basyari, 

Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutathowi’in yang di asuh oleh KH.Nur 

Khozim, Pondok Pesantren Modern Babussalam yang di asuh oleh KH. 

Hadi Martoyo, BA dan A. Fauzan Efendi, S.Ag. dan juga beberapa pondok 



 

 

lainnya. Dengan adanya pondok-pondok tersebut maka banyak tokoh-

tokoh agama di Desa Rejosari, hal ini bisa membantu masyarakat dalam 

memberikan wawasan dan pemahaman apabila terjadi permasalahan dalam 

kegiatan Islami agar tidak menimbulkan ke-madharatan. Di Desa Rejosari 

ada juga beberapa tokoh adat/tokoh masyarakat sebagai rujukan dalam 

melakukan sebuah adat kebiasaan atau tradisi yang ada di Desa Rejosari, 

seperti Bapak Marmun, Bapak Suwarno, Bapak Marjuki, Bapak Choiri.  

Kemudian mayoritas mata pencarian penduduk Desa Rejosari 

bergerak dibidang pertanian. Tingkat angka kemiskinan Desa Rejosari 

yang masih tinggi menjadikan Desa Rejosari  harus  bisa  mencari  

peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi 

masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Rejosari seperti Remaja  

Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, 

Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang  bermanfaat  untuk 

dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan 

desa pada masyarakat.6 

B. Praktik Tradisi Wedak Ripih dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa 

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

Pernikahan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT. mengikuti 

sunnahRasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, 

dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum pernikahan Islam.  

 
6 Hasil Observasi di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 22 Maret 

2022. 



 

 
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1974 tentang 

Perkawinan Bab II  pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang angat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.7 

Masyarakat Indonesia mayoritas masih kental dengan kepercayaan 

nenek moyang mereka terdahulu. Seperti halnya dengan tradisi pernikahan 

adat di Indonesia masih sering dijumpai disetiap daerah. Selama pernikahan 

adat sesuai dengan rukum dan syarat pernikahan dalam Hukum Islam, 

pernikahan akan tetap sah dan dapat dijadikan sebuah adat kebiasaan. 

Menurut para ulama’, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk menetapkan hukum syara’ apabila tradisi tersebut telah berlaku secara 

umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara 

umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan 

boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.8 

Dilihat dari keadaan sosial diatas, masyarakat Desa Rejosari mayoritas 

beragama Islam berdasarkan data desa Rejosari serta kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakatnya. Dalam artian masyarakat Desa Rejosari masih sering 

melakukan kegiatan gotong-royong. Sama halnya dengan pernikahan, 

masyarakat Desa Rejosari sampai sekarang masih melakukan acara 

pernikahan dengan Adat Jawa. Salah satunya ialah tradisi wedak ripih yang 

dilakukan masyarakat dalam kegiatan pernikahan sebelum acara akad nikah 

 
7Kompilasi Hukum Islam. (Surabaya: Permata Press, 2017), 2. 
8Yusuf Al-Qardhawi,Keluasan dan Keluasan Hukum Islam (Semarang: Bina Utama, 

1993), 19. 



 

 

berlangsung. Untuk mengetahui secara mendalam tentang konsep mengenai 

makna dan tujuan dari tradisi wedak ripih ini peneliti menggali informasi 

melalui wawancara dari beberapa narasumber yang dianggap memahami 

perihal tradisi wedak ripih di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun.  

Menurut hasil wawancara dari Bapak Suwarno (moden) beliau 

menjelaskan mengenai konsep wedak ripih ialah: 

“yang saya tahu tentang wedak ripih ini dulu dari Bapak Muh Hajir 

(almarhum) beliau dulu sebagai Pujangga daerah sini menyampaikan 

wedak itu ialah ngareh-ngarehcalon pengantin yang sudah menunggu 

beberapa hari, sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. untuk 

meminta doa restu dan juga meminta doa kepada para undangan yang 

ada nak. Mendoakan para leluhur, para ahli kubur semoga didalam 

kubur semua dosanya diampuni dan diberikan tempat yang nikmat. 

Semoga yang mempunyai hajat diberikan keselamatan tidak ada 

halangan dan semoga anak-anaknya sebagai calon pengantin sakinah 

mawaddah wa rahmah.”9 

 

Kemudian salah satu tokoh adat yaitu Bapak Marmen (Pujangga), 

beliau menyampaikan mengenai makna dan tujuan wedak ripih ialah: 

“sebenarnya tidak ada arti khusus wedak ripih itu nak, itu hanyalah 

istilah jawa dulu yang sudah ada. Masyarakat sekarang memaknai 

wedak ripih ialah selametan dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh 

adat yang dilaksanakan pada tengah malam pukul 00.00 WIB atau 

lebih. Wedak ripih ini bertujuan untuk mendoakan Kanjeng Nabi 

Muh}ammad SAW, agar diberi keridhoan dalam berumah tangga dan 

sebagai keselamatan pengantin supaya calon pengantin menjadi 

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.”10 

 

Selanjutnya apakah prosesi wedak ripih ini harus dilaksanakan pukul 

dua belas malam, atau jika tidak bagaimana. Bapak marmen (Pujangga), 

menyampaikan: 

 
9 Suwarno, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Februari 2022. 
10Marmen, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Februari 2022. 



 

 
 

“pada dasarnya masyarakat sekarang dalam pelaksanaan wedak ripih, 

sebenarnya hampir tidak tepat pukul dua belas malam, karena 

kebanyakan masyarakat khususnya di Desa Rejosari beranggapan 

tidak harus tepat pukul dua belas tidak apa-apa selama itu tidak 

melenceng dari niat dan tujuannya. Hal ini juga disebabkan agar yang 

memiliki hajat supaya memiliki waktu istirahat yang cukup untuk 

acara esok harinya.” 

 

Menurut pendapat Bapak Sumadi sebagai tokoh masyarakat juga 

menyampaikan konsep wedak ripih ialah: 

“setahu saya ya mbak,mengenai wedak ripih itu istilah yang dibuat 

orang dahulu, wedak yang saya tahu memiliki arti suatu bubuk yang 

biasanya digunakan untuk memutihkan wajah, tetapi bukan wedak itu 

yang dimaksud dalam wedak ripih melaikan gabungan istilah orang 

Jawa dahulu yang membuat istilah baru. Sedangkan kata ripih berasal 

dari kata paripih yang berarti apik (indah), terhibur. Dengan artian 

makna wedak ripih bukan kata gabungan dari wedak dan ripih 

melainkan istilah baru dibuat oleh para pendahulu yang menimbulkan 

makna baru yang mana masyarakat sekarang mengenalkan dengan 

kegiatan slametan yang dilaksanakan pukul dua belas malam.”11 

 

Menurut bapak sumadi mengenai wedak ripih, yang beberapa 

masyarakat beranggapan bahwa prosesi wedak ripih itu ada kegiatan bedak 

membedaki temanten, tetapi dalam praktiknya di Desa Rejosari tradisi wedak 

ripih dilakukan dengan slametan, beliau meyampaikan: 

“wedak ripih setahu saya, selama saya ikut dalam prosesi tradisi ini 

tidak ada kegiatan wedak membedaki. Mungkin wedak itu 

mengartikan bahwa temanten akan didandani menjadi cantik dan 

ganteng pada prosesi acara hari H. Tetapi dalam prosesi wedak ripih 

tidak ada syarat harus membedaki temanten pada malam slametan 

tersebut.”12 
 

Dapat disimpulakan dari beberapa tokoh masyarakat diatas bahwa 

sebenarnya makna wedak ripih hanyalah kata-kata Jawa yang tidak memiliki 

arti khusus. Wedak dalam artian masyarakat memilikimakna baru dari 

 
11Sumadi, Hasil Wawancara, Madiun, 24 Februari 2022. 
12Sumadi, Hasil wawancara, Madiun, 10 Mei 2022. 



 

 

gabungan wedak ripih sedangkan ripih dari kata paripih yang artinya indah. 

Wedak ripih dalam masyarakat di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari bukan 

sebuah wedak untuk kecantikan seperti yang sering dipakai oleh masyarakat 

sekarang, jadi tidak ada syarat khusus mengenai wedak dan yang membedaki. 

Karena arti makna wedak ripih ialah kegiatan slametan yang dilaksanakan 

sebelum pukul dua belas malam atau lebih baik dilaksanakan tepat pukul 

tersebut atau lebih yang bertujuan untuk mendoakan Baginda Nabi 

Muh}ammad SAW. dan memberikan keselamatan, kebahagiaan, keberkahan 

bagi keluarga dan calon pengantin yang melakukan tradisi ini. 

Selanjutnya mengenai apakah tradisi wedak ripih di masyarakat Desa 

Rejosari hanya dilaksanakan di tempat pengantin perempuan atau tempat 

pengantin laki-laki saja, hal ini dijawab oleh Bapak Abdurrahman beliau 

selaku tokoh masyarakat menyampaikan: 

“wedak ripih di Desa Rejosari ini dilaksanakan pada setiap calon 

pengantin baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu anak pertama 

dalam keluarga atau tidak. Karena tradisi weda ripih merupakan 

bentuk rasa syukur telah dilakukaknya sebuah pernikahan.”13 

 

Dalam pratiknya di masyarakat memang tradisi wedak ripih 

merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah berkembang sejak zaman 

dahulu dan dilakukan oleh hampir semua masyarakat Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Menurut pendapat Bapak NurMajidsebagai masyarakat desa yang 

pernah mengikuti dalam pelaksanaan tradisi wedak ripih menyampaikan 

bahwa: 

 
13Abdurrahman, Hasil Wawancara, Madiun, 11 April 2022. 



 

 
 

“wedak ripih itu ada sejak lama dan seharusnya masih dilaksanakan 

sampai sekarang. Kita sebagai masyarakat yang hidup di Jawa maka 

harus mengikuti tradisi orang pendahulu sebagai penggormatan dan 

syukur kita kepada Allah SWT. Mengenai makna wedak ripih, saya 

tidak terlalu faham, hanya saja kegiatan ini dilakukan dengan cara 

selametan pada tengah malam setelah acara becekan selesai atau 

sebelum acara resepsi. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin 

diberikan kenikmatan dalam rumah tangga dan dijauhkan dengan hal-

hal yang tidak diinginkan, jangan sampai tradisi ini ditinggalkan 

karena takutnya ada rasa khawatir dan kegelisahan jika tidak 

melakukan tradisi ini.”14 

 

Mengenai pendapat yang disampaikan oleh Bapak Nur Majid, 

memang benar faktanya masyarakat yang tinggal di daerah Jawa memiliki 

tradisi masing-masing yang harus dilakukan dan dihormati jangan sampai 

tradisi yang telah dibawa oleh para pendahulu hilang dan ditinggalkan. Bapak 

Nur Majid beranggapan jika meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat 

kebiasaan dan tidak dilakukan akan menimbulkan kekhawatiran dan kejadian 

yang tidak diinginkan terlebih dalam berumah tangga.  

Dari hasil wawancara kepada ibu  Ririn Ari Karinda, salah satu 

masyarakat pada saat pernikahannya melaksanakan tradisi wedak ripih 

menyampaikan bahwa: 

“saya itu sebenarnya tidak begitu faham dengan wedak ripih ini. 

Waktu pernikahan saya dulu hanya ikut saja apa yang dilakukan 

keluarga saya untuk pernikahan saya. Sepaham saya wedak ripih itu 

kegiatan slametan dengan menyiapkan beberapa makanan kepada  

tamu undangan yang dilaksanakan tengah malam. Kata orang tua saya 

agar pernikahan saya lancar acaranya, supaya lancar rezekinya dan 

menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semua diniatkan 

ibadah dengan tujuan yang bagus dan saya ingin melestarikan tradisi 

wedak ripih ini agar tidak ditinggalkan.”15 

 

 
14Nur Majid, Hasil Wawancara, Madiun, 24 Februari 2022. 
15Ririn Ari Karinda, Hasil Wawancara, Madiun, 24 Februari 2022. 

 



 

 

Seperti yang kita ketahui tradisi yang ada dimasyarakat hampir 

ditinggalakan karena kebanyakan dari pernikahan sekarang dilakukan dengan 

gaya modern mengikuti zaman. Meski nuansa modern banyak diusung, 

pernikahan adat tidak begitu saja ditinggalkan. Di pedesaan masih dominan 

pernikahan dengan tradisi adat karena mayoritas masyarakat pedesaan 

menghormati nenek moyang mereka. Hal ini menjadikan anak-anak muda 

sekarang khususnya yang tinggal dipedesaan melakukan pernikahan dengan 

tradisi adat dan tetap mengikuti apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat 

tersebut. 

Dapat disimpulkan mengenai praktik pelaksanaan tradisi wedak ripih 

di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dilaksanakan 

pada saat tengah malam yaitu berupa slametan dengan menyiapkan beberapa 

makanan kepada tamu undangan. Tradisi wedak ripih dalam artian 

masyarakat memilikimakna baru dari gabungan wedak ripih sedangkan ripih 

dari kata paripih yang artinya indah sedangkan tradisi wedak ripih memiliki 

tujuan untuk mendoakan calon pengantin agar mendapatkan ridho Allah 

SWT. keselamatan, kebahagiaan, keberkahan bagi keluarga dan calon 

temanten. 

C. Syarat dan Pantangan Tradisi Wedak Ripih dalam Pernikahan Adat 

Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

Indonesia terkenal dengan beragam budaya, adat dan tradisi, termasuk 

tradisi pernikahan. Dengan keberagaman budaya Indonesia membuat banyak 

orang akhirnya memilih menikah dengan menggunakan adat di hari 



 

 
 

pernikahan mereka. Dalam pernikahan adat memiliki ciri dan keunikan 

sendiri di setiap daerahnya, karena setiap daerah mengikuti tradisi leluhur 

mereka masing-masing.  

Dalam praktik di lapangan tradisi wedak ripih di Desa Rejosari ada 

beberapa syarat yang harus disiapkan oleh tuan rumah atau yang memiliki 

hajat, baik itu syarat wajib maupun syarat tambahan.  

Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Marmen (Pujangga) diatas 

yang menjelaskan tentang konsep wedak ripih beliau juga menjelaskan 

mengenai syarat dalam praktik tradisi ini: 

“sebenarnya ada syarat khusus dalam tradisi wedak ripih ini, seperti 

halnya kegiatan slametan tradisi ini harus menyiapkan beberapa 

makanan yang disajikan untuk para tamu undangan. Makanan yang 

wajib ada yaitu nasi uduk, ayam panggang harus utuh tidak boleh 

dipotong kecil-kecil, dan pisang raja temen. Kemudian untuk 

makanan tambahan saya kurang mengamati jadi lupa, makanan 

tambahan itu tergantung yang punya hajatan yang menyiapkan, 

seingat saya seperti jenang sengkolo, mie dll. Tradisi ini seharusnya 

dilakukan pada pukul 12 malam atau lebih, sebelum makanan 

disiapkan di ruang selametan makanan harus dibawa dengan cara 

berbaris lurus yang mana orang paling depan membawa ublek (lilin) 

kemudian disusul belakangnya membawa makanan satu persatu. 

Syarat lainnya waktu berjalan berbaris lurus diiringi dengan lagu jawa 

yaitu Kebogiro”.16 

 

Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara dari Ibu Sainah, beliau 

biasanya yang menyiapkan makanan untuk disajikan menyampaikan: 

“menurut saya praktik wedak ripih yang ada di desa Rejosari seperti 

acara slametan tapi dilakukan jam 12 malam sebelum acara akad. 

Biasanya waktu saya ikut mempersiapkan acara wedak ripih ini harus 

menyiapakan makanan seperti ayam panggang kampung utuh yang 

bermakna rasa syukur dan kenikmatan yang didapat di dunia karena 

Allah SWT, nasi uduk sebagai rasa kebersamaan, pisang raja temen 

yang memiliki simbol seorang raja dan masih banyak lagi. Tradisi ini 

 
16Marmen,Hasil Wawancara, Madiun, 23 Februari 2022. 



 

 

berlangsung secara sakral yang diikuti lagu jawa pada saat makanan 

dikeluarkan dari dapur sambil berjoget.”17 

 

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil beberapa point 

yang menjadikan syarat tradisi wedak ripih yaitu: 

1. Tuan rumah harus menyiapkan makanan berupa makanan wajib berupa 

nasi uduk, ayam panggang kampung utuh dan pisang raja temen beserta 

makanan lainnya. 

2. Dilakukan pada malam hari pukul dua belas atau lebih. 

3. Makanan yang akan disiapkan ke tempat slametan harus dibawa dengan 

berjoget dengan iringi lagu jawa kebogiro. 

Kemudiandalam pelaksanaan wedak ripih itu apakah ada syarat 

menggunakan bedak kecantikan, hal ini dijelaskan oleh bapak Suwarno 

(moden), beliau menyampaikan: 

“dalam acara tradisi wedak ripih di desa sini, pada saat prosesi 

pelaksanaannya tidak menggunakan bedak-bedak kecantikan, tidak ada 

ketentuan wajib yang mana harus membedaki temanten pada malam 

itu. Mungkin wedak ini diartikan kalau calon temanten harus menjadi 

yang terbaik dan paling indah pada saat resepsi pernikahan. Jadi 

selama syarat sudah dilaksanaakan maka tradisi wedak ripih ini dapat 

dilakukan.”18 

 

Sebagaimana penjelasan beberapa narasumber mengenai konsep 

tradisi wedak ripih diatas, dalam praktiknya tradisi ini tidak menggunakan 

bedak untuk kecantikan, melainkan hanya sebuah istilah jawa dahulu. Maka 

dari itu syarat mengenai  siapa yang membedaki atau samapi kapan bedak itu 

dipakai tidak terdapat dalam pelaksanaan tradisi wedak ripih yang ada di 

 
17Sainah, Hasil Wawancara, Madiun, 27 Februari 2022. 
18 Suwarno, Hasil wawancara, Madiun, 10 Mei 2022. 



 

 
 

Desa Rejosarai. Pada dasarnya mengenai syarat tradisi wedak ripih ini 

memiliki makna yang baik dan sakral. Dalam masyarakat syarat wedak ripih 

dari zaman dahulu masih dijalankan dan dibawa sampai pelaksanaan wedak 

ripih dimasyarakat sekarang. Jadi dapat dilihat bahwa masyarakat sekarang 

masih  memegang erat adat budaya kebiasaan pendahulu karena meraka 

percaya bahwa syarat-syarat yang ada di tradisi wedak ripih ini memiliki 

banyak kemanfaatan dan kemaslahatan karena tidak menimbulkan kesyirikan 

dan semata-mata hanya untuk mendapatkan Ridho Allah SWT. 

Kemudian mengenai apakah ada pantangan tersendiri dalam praktik 

kegiatan wedak ripih dimasyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

bapak moden (bapak suwarno) ialah:  

“menurut saya dalam tradisi wedak ripih ini tidak ada pantangan 

khusus yang harus dilakukan, tapi dalam praktiknya tradisi ini jika 

yang membawa makanan dari dapur ketempat slametan diutamakan 

yang belum menikah karena mendoakan agar mereka juga cepat 

dipertemukan dengan jodohnya. Sebenarnya jika tidak harus yang 

belum menikah juga tidak apa-apa itu hanyalah kepercayaan dan  

kebiasaan masyarakat sini.”19 

 

Selanjutnya menurut hasil wawancara Bapak Nuri, beliau juga sebagai 

tokoh masyarakat menyampaikan: 

“begini mbak satahu saya dalam tradisi wedak ripih ini jika akan 

melakukan harus orang yang belum menikah atau pemuda pemudi. 

Maksudnya orang yang membawa makanan dari dapur ke tempat 

selametan sambil berjoket. Kemudian pantangan lain, harus membawa 

dengan satu tangan dan harus tangan kanan, karena sepaham saya agar 

makanan yang diberikan dengan tangan kanan lebih diberkahi Allah 

SWT dan dijauhi dari setan.”20 

 

 
19Suwarno, Hasil Wawancara, Madiun, 23 Februari 2022. 
20 Nuri, Hasil Wawancara, Madiun, 02 Maret 2022. 



 

 

Dari penjelasan bapak nuri diatas dapat kita lihat bahwa sebenarnya 

makan dengan tangan kiri adalah kebiasaan setan, maka sebaiknya kita jangan 

meniru apa yang menjadi kebiasaan setan. Sebagaimana Rasulullah shalallahu 

alaihi wasallam bersabda: 

لشَّيطانَ  .وإذاشرِبَفليشربْبيميِنهِ  . إذاَأَكأَلحدُُكمفليأكْلبيميِنهِ   فإُنَّ

  َيكُل بشماِلِِويشربُبشمالِهِ 

Artinya :“Jika seseorang diantara kalian makan, maka hendaklah dia 

makan dengan tangan kanannya. Jika minum hendaknya juga minum dengan 

tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum 

dengan tangan kirinya pula.” (HR.Muslim 3764) 

 

Diketahui secara garis besar bahwa dari pantangan yang ada dalam 

tradisi wedak ripih ini memberikan kemanfaatan dan juga kebaikan untuk 

calon pengantin maupun orang-orang yang ikut dalam tradisi tersebut. 

Sebagaimana yang dijelaskan, bahwa semua itu hanyalah kepercayaan 

masyarakat agar semuanya berjalan dengan lancar dan di Ridhoi Allah SWT, 

kemudian apabila tidak melakukan hal tersebut masyarakat merasa ada rasa 

kekhawatiran.  

Kemudian dapat disimpulkan mengenai syarat dan pantangan dalam 

tradisi wedak ripih yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai berikut: 

1. Dilaksanakan pada tengah malam pukul dua belas malam. 

2. Ada beberapa makanan yang harus disiapkan oleh tuan rumah untuk acara 

slametan. 



 

 
 

3. Makanan yang disiapkan ke tempat slametan harus di bawa sambil 

berjoget dengan membawa ublik (lilin) kemudian menggunakan satu 

atangan dengan tangan kanan serta diiringi lagu kebogiro. 

4. Pantangan selanjutnya mengenai orang yang membawa makanan orang 

yang belum menikah. 
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AHTERHADAP TRADISI WEDAK RIPIH 

DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA REJOSARI 

 KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisis Mas}lah}ah terhadap Praktik Tradisi Wedak Ripih dalam 

Pernikahan Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun 

Adat istiadat atau kebiasaan ada karena suatu kegiatan orang 

pendahulu yang masih dilakukan turun menurun sampai sekarang. Pada 

dasarnya sesuatu kegiatan yang ada pasti mempunyai dasar dan makna baik 

disetiap kegiatannya. Sama halnya dengan tradisi adat Jawa yang masih 

dilaksanakan pastinya dinilai baik dan manfaat bagi mereka. Dalam 

pernikahan adat khusunya di Jawa, dilakukan dengan hikmat dan dianggap 

suatu yang sakral karena pernikahan merupakan perintah Allah untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan 

rumah tangga yang damai dan teratur. 

Dalam pernikahan hukum Islam sudah ada ketentuan mengenai tata 

cara yang baik dalam pernikahan sesuai dengan sunnah Rasulullah dan para 

sahabat. Hukum pernikahan di Indonesia juga terdapat aturan dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 

tahun 1974. Dalam masyarakat Jawa terkenal dengan tradisi pernikahan 

yang bermacam-macam dan memiliki keunikan tersendiri disetiap 



 

 
 

daerahnya. Dalam pernikahan adat jawa terdapat aturan mulai dari 

pemilihan calon pengantin yang baik, larangan-larangan dalam menentukan 

hari yang baik sebelum pernikahan, adat kebiasaan dalam lamaran yang 

baik, sampai kegiatan akad nikah hingga resepsi yang diatur dengan baik 

oleh masyarakat setempat.  

Selain melaksanakan dan melestarikan tradisi tentu kita juga harus 

mengetahui mengenai apa sebenarnya konsep dalam pelaksanaan tradisi 

tersebut, dalam penelitian ini membahas tradisi wedak ripih dalam 

pernikahan Adat Jawa yang dilakukan masyarakat khusunya di Desa 

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Selain mengetahui 

konsep tradisi ini di lapangan kita juga harus mengetahui bagaimana Islam 

memandang konsep dari tradisi tersebut. Dalam praktiknya dimasyarakat 

tentu ada saja permasalahan yang timbul dalam suatu tradisi, tentunya dalam 

tradisi wedak ripih ini kita harus mengetahui secara jelas tentang bagaimana 

tradisi wedak ripih jika ditinjau dariteori mas}lah}ah.  

Praktik wedak ripih dalam masyaratakat bertujuan mendoakan agar 

kedua mempelai dalam berumah tangga mendapatkan Ridho Allah SWT. 

dan Nabi Muhammad SAW. serta untuk mendoakan para leluhur mereka, 

agar prosesi pernikahan berjalan dengan lancar, diberi keselamatan, 

kebahagiaan bagi kedua keluarga calon pengantin. Selain itu diadakan 

slametan untuk mendoakan kedua mempelai supaya dalam membina rumah 

tangga dapat guyup rukun dan mendapatkan rezeki yang melimpah serta 

menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 



 

 

Kemudian mengenai makna dari wedak ripih dalam masyarakat 

sebenarnya tidak ada artian khusus, dalam masyarakat sekarang memaknai 

wedak ripih sebuah kegiatan slametan. Wedak ripih merupakan hasil kata-

kata Jawa dari nenek moyang dahulu yang sampai sekarang masih 

digunakan. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sumadi diatas 

bahwa wedak berarti sesuatu kebaikan untuk seseorang sedangkan ripih dari 

kata Jawa paripih yang artinya indah. Maka dari itu dengan adanya tradisi 

wedak ripih akan memberikan banyak keberkahan dan berdampak baik bagi 

masyarakat. 

Sebagaimana penjelasan teori mas}lah}ah diatas yang dikatakan 

mas}lah}ah yaitu suatu kemanfaatan yang dikendaki oleh Allah untuk 

hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama meraka, pemeliharaan 

jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, 

pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta 

kekayaan mereka.1Kemudian dapat diketahui bahwasannya tradisi wedak 

ripih secara garis besar memiliki banyak ke-mas}lah}atan daripada ke-

mad}haratan karena semua yang dilakukan dalam tradisi ini bertujuan 

supaya calon pengantin dalam berumah tangga nantinya tidak terjadi hal 

yang tidak diiginkan, maka jika dilihat dari definisi mas}lah}ah tersebut 

tradisi wedak ripih sesuai dengan maksud mas}lah}ah dalam hukum Islam. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai pendapat Imam 

Ghazali tentang mas}lah}ah, yang dikutip oleh beliau 

 
1 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, 127-128. 



 

 
 

mengemukakanbahwamas{lah{ahpada dasarnya adalah suatu gambaran dari  

meraih manfaat atau menghindarkan dalammad{harat (mafsadah).Yang 

dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian shara’ ialah memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang  

dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatau yang merusak dari salah satu 

diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah al-Maqa>sid al-Syari’ah.2 

Tradisi wedak ripih jika dilihat dari konsepnya dalam masyarakat 

tidak bertentangan dengan nash shara’ dan sejalan dengan jenis tindakan-

tindakan shara’. Maka dapat dikatakan tradisi wedak ripih di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun jika ditinjau dari syarat 

mas}lah}ah maka sesuai dengan syarat-syarat dalam mas}lah}ah. 

Sebagaimana al-Ghazali mengemukakan syarat-syarat mas}lah}ah ada tiga, 

yaitu : 

1. Mas}lah}ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara’. 

2. Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash 

shara’. 

3. Mas}lah}ah itu termasuk ke dalam kategori mas}lah}ahyang dharuri, 

baik menyangkut ke-mas}lah}atan pribadi maupun ke-mas}lah}atan 

orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.3 

Selanjutnya jika dilihat dari obyek mas}lah}ah yang memiliki 

maksud yaitu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, 

tetapi tidak ada satupun nash (al-Quran dan al-sunnah) yang dapat 

 
2Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’aMenurut Al-Syatibi, 61. 
3Nasrun Harun, Ushul Fiqh,123. 



 

 

dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut 

madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam al-Qarafi al-

Thu<fi dalam kitabnya Masalibul Mursalah menerangkan bahwa Masalibul 

Mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang 

mu’a>malah dan semacamnya. Maka dari pernyataan diatas, tradisi wedak 

ripih dalam pernikahan adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun dapat dikatankan sebagai kejadian yang harus memiliki 

dasar hukumnya dari segi mas}lah}ah dalam hukum islam agar masyarakat 

tidak menimbulkan kesyirikan. 

Kemudian dari beberapa macam masl}ah}ah yang sudah dijelaskan, 

tradisi wedak ripih di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun termasuk dalam macam Ma}slah}ah Al-Mutaghayyirahjika dilihat 

dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, menurut Mushtafa Asy-

Syalabi, Mas}lah}ah Al-Mutaghayyirahadalah ke-mas}lah}at-an yang 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, subjek hukum. Ke-

mas}lah}atan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalat dan adat 

kebiasaan. Karena dalam setiap daerah memiliki keunikan tradisi mereka 

masing-masing dan terkadang dengan seiring waktu perubahan tradisi yang 

ada mengikuti zamannya, jadi hampir 100% tidak sama dengan tradisi 

nenek moyang mereka dahulu tetapi tidak menghilangkan makna dan tujuan 

tradisi tersebut. 

 

 



 

 
 

B. Analisis Mas}lah}ahterhadap Syarat dan Pantangan Tradisi Wedak 

Ripih dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun 

Dapat dilihat dari beberapa narasumber yang telah mengemukakan 

pendapatnya mengenai apa saja syarat dan pantangan dalam tradisi wedak 

ripih ini, maka kita dapat mengetahui bahwasanya tradisi ini memiliki syarat 

dan pantangan diantaranya: 

1. Sebelum tradisi wedak ripih dilaksanakan, tuan rumah atau keluarga calon 

temanten yang bersangkutan harus menyiapkan beberapa makanan untuk 

acara slametan. Adapun makanan wajib yang harus disiapkan berupa nasi 

uduk yang bermakna kebersamaan, ayam panggang kampung utuh tidak 

boleh dipotong yang berarti bentuk rasa syukur, dan pisang raja temen 

yang memiliki simbol seorang raja atau pemimpin. Kemudian untuk 

makanan tambahan seperti jenang sengkolo, mie, kering, dll.  

2. Tradisi wedak ripih ini dilakukan pada malam hari pukul dua belas malam 

sebelum acara akad ijab qabul. Masyarakat beranggapan jika kita berdoa 

meminta kepada Allah SWT. akan lebih baik dilakukan pada tengah 

malam karena agar lebih sakral dan khusyuk.  

3. Syarat selanjutnya yaitu dalam melakukan tradisi wedak ripih, makanan 

yang akan disajikan di tempat slametan sebelumnya harus dibawa dengan 

berbaris lurus kemudian yang paling depan membawa ublik (lilin) lalu 

berjoget dengan diiringi lagu Jawa kebogiro.  



 

 

4. Mengenai pantangan dari tradisi wedak ripih ini sebaiknya untuk orang 

yang ikut membawa makanan harus orang yang belum menikah, 

masyarakat percaya hal ini agar mendoakan mereka juga cepat 

dipertemukan jodohnya. 

5. Kemudian jika seseorang yang akan membawa makanan ini dengan satu 

tangan dan harus tangan kanan. Hal ini masyarakat percaya bahwa setan 

tidak suka dengan makanan dengan tangan kanan.  

Dalam tradisi wedak ripih tentunya kita harus mengetahui secara jelas 

tentang bagaimana tradisi wedak ripih ini jika ditinjau dari segimas}lah}ah. 

Yang paling mendasar adalah apakah syarat dan pantangan dalam tradisi ini 

diperbolehkan atau dilarang dalam ajaran Islam.Memang dalam Islam tidak 

ada anjuran mengenai tradisi ini sebagai syarat sebelum pernikahan. Tapi 

dilihat dari beberapa persyaratan diatas tidaklah melenceng dari ajaran Islam 

dan tidaklah menimbulkan kesyirikan, masyarakat melakukan tradisi ini 

hanyalah untuk mengikuti peninggalan para nenek moyang mereka. 

Sesuai dengan objek kajian masl}ah}ah, syarat dan pantangan tradisi 

wedak ripih ini menjadi tepat jika dikaji dengan teori mas}lah}ah karena pada 

dasarnya tradisi wedak ripih yang berkembang di Desa Rejosari ini belum ada 

nash baik alquranmaupun al-Hadi>th. Karena pada dasarnya syarat 

dilakukannya sebuah tradisi yang terpenting adalah tidak bertentangan 

dengannash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum 

apabila tidak bertentangan dengan nash Alquran maupun h}ad>>ith. Karena 

itu sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa 



 

 
 

dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan adalah 

nash yang bersifat qoth’i (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas 

kandungan hukumnya sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau 

penafsiran lain.4 

Dalam dasar hukum mas}lah}ah para ulama menjadikan mas}lah}ah 

sebagai alat atau dalil shara’, karena dalam persoalan yang dihadapi manusia 

selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan 

hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang 

tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada 

Rasulullah Saw. meninggal dunia.5 Seperti halnya dengan tradisi yang 

berkembangan dalam masyarakat, pastinya memiliki perbedaan disetiap 

kegiatannya, hal ini dikarenakan berubahan zaman dan perubahan pola fikir 

masyarakat. Mengenai tradisi wedak ripih ini memiliki syarat dan pantangan 

yang hampir tidak sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat mereka 

dulu. Misalnya, dalam masyarakat dulu melalukan tradisi wedak ripih harus 

tepat pukul dua belas malam atau lebih, tetapi dalam masyarakat sekarang 

jarang melakukan tradisi wedak ripih tepat pukul tersebut, biasanya sebelum 

jam dua belas malam masyarakat sekarang sudah melakukan tradisi wedak 

ripih. Perubahan pelaksanaan tradisi wedak ripih, tidaklah menimbulkan 

perdebatan, karena masyarakat beranggapan yang terpenting niat dan 

tujuannya sama.  

 
4Yusuf Al-Qardhawi,Keluasan dan Keluasan Hukum Islam, 19. 
5Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh,8-81. 



 

 

Sebagaimana firman Allah SWT mengenai maksud sebuah tradisi. 

Allahsubhanahu wata’ala berfirman: 

 
ْعِرْض َعِن اْْلَاِهِليَ  ُمْر َِبْلُعْرِف َوأَ  ُخِذ اْلَعْفَو َوأْ

 
Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma’ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang 

yang bodoh.”. (QS. al-A’raf : 199). 

 

Dalam ayat di atas Allah SWT, memerintahkan Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma’ruf. Maksud 

dari ‘urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. 

Tradisi atau adat dalam pernikahan bukanlah kegiatan wajib yang 

harus dilaksanakan melaikan hanyalah murni buatan para leluhur mereka.Jika 

rukun dan syarat nikah dalam agama sudah terpenuhi maka sudahlah sah 

sebuah pernikahan tersebut. Hukum Islam dalam segi mas}lah}ah juga 

merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara 

eksplisit dalam al-Qur’an dan H}ad>ith.  

Mengenai syarat adanya sebuah mas}lah}ah, maka syarat dan 

pantangan tradisi wedak ripih ini memenuhi syarat diterimanya mas}lah}ah 

sebagai tradisi yang memberikan kemanfaatan bagi umat Islam. Adapun 

syaratnya diantara lain: 

1. Berupa mas}lah}ah yang sebenarnya, bukan mas}lah}ah yang bersifat 

dugaan yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang 

dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak mudarat. 



 

 
 

2. Berupa masl}ah}ah yang bersifat umum, bukan mas}lah}ah yang sifatnya 

perorangan yang dimaksud yaitu agar terrealisir dalam pembentukan suatu 

hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan 

manusia, atau dapat menolak madarat bagi meraka, dan bukan 

mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang dari 

mereka. Jadi mas}lah}ah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas 

umat manusia. 

3. Pembentukan hukum bagi mas}lah}ah ini tidak bertentangan dengan 

hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’.6 

Jika dianalisis mengenai tingkatan-tingakatan dalam mas}lah}ah maka 

tradisi wedak ripih yang ada di Desa Rejosari termasuk kedalam tingkatan 

mas}lah}ahha>jiyyahyaitu ke-mas}lah}atan yang tingakat kebutuhan hidup 

manusia kepadanya tidak berada pada tingkat darury. Karena tradisi wedak 

ripih dalam pernikahan adat Jawa, bentuk ke-mas}lah}atanya tidak secara 

langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak 

langung menuju kearah sana seperti dalam  hal yang memberi kebutuhan 

hidup manusia.  

Dengan adanya mas{lah{ah memberikan pandangan kepada  

masyarakat bagaimana pratik tradisi wedak ripih tersebut  jika di  tinjau dari  

mas}lahat, lebih baik tetap dilestarikan atau ditinggalkan. Dari beberapa 

penjelasan diatas tradisi ini secara garis besar masih sah dilakukan dan 

dilestarikan, selama masyarakat dalam melakukan tradisi ini tidak 

 
6Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, 130. 



 

 

menimbulkan ke-mad{haratan. Dalam syarat dan pantangan yang sudah 

dijelaskan mengenai tradisi wedak ripih sebagian besar memberikan nilai ke-

mas}lah}atan bagi orang yang melakukannya. Tradisi wedak ripih merupakan 

adat yang dapat lebih menguatkan masyarakat dalam beribadah dan lebih 

bersyukur atas nikmat Allah SWT. 

Karena pada dasarnya syarat dan pantangan tradisi wedak ripih ini 

ialah bermanfaat bagi kedua pengantin baik keluarga maupun masyarakat 

sekitar, yang terpenting jangan menjadikan tradisi ini sebagai sesuatu 

kewajiban dalam pernikahan. Kita boleh menghormati tradisi tetapi jangan 

sampai memisahkan persaudaraan dalam masyarakat jika ada keluaraga yang 

tidak ingin melakukan tradisi ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pejelasan di atas mengenai tinjauan mas}lah}ah terhadap tradisi 

wedak ripih di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 

maka secara garis besar menyimpulkan bahwa: 

1. Praktik pelaksanaan tradisi wedak ripih di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun, dilaksanakan pada saat tengah malam yaitu 

berupa slametan dengan menyiapkan beberapa makanan kepada tamu 

undangan. Tradisi wedak ripih memiliki tujuan untuk mendoakan calon 

pengantin agar mendapatkan ridho, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan 

dari Allah SWT, serta memiliki makna arti sebuah kebaikan dan bersifat 

sakral. Mengenai praktik tradisi wedak ripih jika ditinjau dari mas}lah}ah 

maka sesuai dengan definisi mas}lah}ah yaitu segala perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam praktik wedak ripih menurut 

tinjauan mas}lah}ah tradisi ini termasuk mas}lah}ah yang al-

mutaghayyirah karena termasuk kedalam mas}lah}ah yang berkaitan 

dengan adat kebiasaan. Selanjutnya mengenai objek mas}lah}ah maka 

tradisi wedak ripih tepat dikaji dengan teori ma}slah}ah karena peristiwa 

tradisi ini tidak terdapat ke dalam ketentuan nash (al-Quran dan al-

sunnah) . Kemudian praktik wedak ripih juga memenuhi syarat diterima 

mas}lah}ah yang  mengandung ke-mas}lah}at-an sejalan dengan jenis 

tindakan-tindakan shara’ serta tidak bertentangan dengan nash shara’. 
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2. Dalam tradisi w/edak ripih di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun, memiliki syarat yang harus dipenuhi seperti dilakukan 

pada malam hari pukul dua belas malam sebelum acara ijab qabul, 

kemudian menyiapkan beberapa makanan berupa makanan yang wajib dan 

makanan tambahan lainnya. Tradisi ini dibawa dengan cara berbaris lurus 

dan diiringi lagu Jawa kebogiro orang paling depan membawa ublik (lilin). 

Selain itu didalam tradisi wedak ripih di Desa Rejosari ini ada pantangan, 

yaitu sebaiknya orang yang membawa makanan belum menikah, dan jika 

membawanya harus dengan satu tangan yaitu tangan kanan.  Selanjutnya 

jika ditinjau dengan mas}lah}ah maka syarat dan pantangan tradisi wedak 

ripih termasuk kedalam tingkatan mas}lah}ah ha>jiyyah yang kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharury dan 

memenuhi syarat diterimanya mas}lah}ah sebagai tradisi yang 

memberikan kemanfaatan bagi umat Islam serta pantangan yang dilakukan 

tidak menimbulkan ke-mad}haratan. Kemudian syarat dan pantangan 

dalam tradisi wedak ripih sesuai dengan landasan hukum mas}lah}ah yang 

mana Allah menghendaki kemudahan bagi umat manusia, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagi umat manusia.  

B. Saran  

Dengan melihat hasil penelitian di atas mengenai tinjauan mas}lah}ah 

terdahap tradisi wedak ripih di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun, peneliti memberikan saran-saran: 
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1. Mengenai pelaksanaan tradisi wedak ripih dimasyarakat sampai saat ini, 

sebaiknya mereka perlu memahami bagaimana hukum Islam khususnya 

mas}lah}ah dalam memandang tradisi tersebut dengan mencari informasi 

baik secara langsung dengan orang-orang yang paham dengan tradisi 

maupun mencarai informasi dengan cara tidak langsung seperti membaca 

informasi dari referensi yang berkaitan. Sehingga dapat mengetahui 

apakah adat/tradisi yang dilakukan itu bertentangan atau tidak dengan 

ketentuan hukum Islam.  

2. Sebaiknya kedepannya masyarakat lebih berhati-hati mengenai suatu 

adat/tradisi dalam hal tujuan, syarat dan pantangannya agar tradisi yang 

dilakukan mendapatkan ridho Allah SWT dan terhindar dari unsur 

kemad{hratan. 
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