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ABSTRAK 

 

Rohmah, Riska Nikmatul (2022), Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak 

Tunggal Perspektif ‘Ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Wahyu 

Saputra, M.H.Li. 
 

Kata Kunci : Tradisi Ruwatan, ‘Ūrf 
 
Tradisi adalah suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang dilakukan secara 

turun-temurun. Tradisi tersebut dilakukan untuk memperingati hari-hari penting 

seperti halnya pernikahan. Contohnya yaitu tradisi ruwatan bagi pernikahan anak 

tunggal. Tradisi ruwatan merupakan upacara tradisi yang dilakukan orang tua untuk 

menikahkan anak tunggal (ontang-anting) sebelum atau sesudah terlaksanakannya 

ijab qobul. Dalam prakteknya, tradisi ruwatan ini dilengkapi dengan berbagai 

macam peralatan yang masing-masing dari peralatan tersebut mempunyai makna 

simbolis tersendiri. Hal ini menjadi corak tradisi dalam adat Jawa khususnya tradisi 

ruwatan. 
 
Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana makna dan prosesi 

tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal perspektif ‘ūrf  di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana akulturasi nilai-nilai Islam 

dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal perspektif ‘ūrf  di Desa 

Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 
 
Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. 
 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa makna dan tradisi ruwatan bagi 

anak tunggal perspektif ‘ūrf  di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo ini dapat dikategorikan sebagai ‘ūrf shahīh apabila ubo rampe yang 

terdapat dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai simbol kehidupan manusia serta 

dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah SWT. Namun 

tradisi ruwatan dapat juga dikategorikan sebagai ‘ūrf fāsid  apabila diyakini sebagai 

penentu nasib baik ataupun buruk manusia apabila tidak melaksanakan tradisi 

ruwatan, serta sebagai sarana untuk menyembah makhluk ghaib penunggu suatu 

tempat untuk meminta perlindungan dan pertolongan. 

Akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan anak 

tunggal perspektif ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

termasuk kedalam ‘ūrf  shahīh  karena telah berlaku lama di masyarakat dan telah 

diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Prajegan dan telah sesuai dengan dalil 

syara’ yaitu ubo rampe yang digunakan dalam ritual dijadikan sebagai simbol 

kehidupan manusia yang diperkuat dengan adanya dalil-dalil dalam Al-Qur’an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tradisi adalah suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang dilakukan secara 

turun temurun.1 Tradisi ini merupakan suatu kepercayaan dengan berbagai 

ritual yang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap mistis atau keramat. 

Kepercayaan tersebut berasal dari agama leluhur terdahulu yang menganggap 

roh sebagai penguasa dan memiliki kekuatan mistis yang mampu 

mencelakakan manusia. Supaya terhindar dari malapetaka tersebut, masyarakat 

mengadakan berbagai ritual upacara disertai sesajen. 

Sesajen merupakan sarana yang digunakan sebagai alat penghubung antara 

manusia dengan alam ghaib yang dianggap memiliki kekuatan yang lebih 

besar. Oleh karena itu di dalam sebuah ritual tradisi yang terdapat dalam 

masyarakat selalu menggunakan media sesajen sehingga diharapkan keinginan 

yang hendak dicapai dapat terwujud. 

Seperti halnya dalam tradisi ruwatan anak tunggal dalam suku Jawa 

(ontang-anting), juga melalui berbagai ritual salah satunya menggunakan sajen 

sebagai persembahan sehingga dianggap mampu untuk menjadi sarana 

menolak kemungkaran (tolak bala) dalam tradisi tersebut. Ngruwat merupakan 

upacara khas dari adat Jawa yang dimaksudkan untuk melindungi anak tunggal 

                                                           
1 Kiki Wulandari, Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-nilai Islam Didalamnya Di 

Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 

2014), 1. 
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dari gangguan ghaib yang dilambangkan oleh Bathara Kala.2 Tradisi ruwatan 

bagi pernikahan anak tunggal ini merupakan tradisi Jawa kuno yang tetap 

dilestarikan oleh masyarakat karena telah lama ada dan dilaksanakan oleh 

masyarakat. 

Seiring berjalannya waktu Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang 

yang berasal dari Jazirah Arab, yang mana selain memasarkan produknya para 

pedagang tersebut juga menyiarkan agama Islam kepada penduduk Indonesia.3 

Kedatangan pedagang tersebut mendapat respon yang baik oleh masyarakat, 

sehingga masyarakat mulai memeluk agama Islam.  

Proses persebaran agama Islam khususnya di pulau Jawa pun mulai 

berjalan pesat ketika munculnya sembilan orang yang sangat berjasa dan 

dihormati oleh umat Islam karena ketekunan, kesabaran serta kehebatan 

mereka dalam menyiarkan agama Islam. Sembilan orang ini merupakan 

pendakwah yang biasa disebut sebagai Walisongo.4 Dalam prakteknya, 

Walisongo menyiarkan agama Islam melalui beberapa metode yaitu metode 

dakwah, metode pendidikan, dan metode seni budaya.5  

Setelah Islam berhasil berkembang di Indonesia khususnya pulau Jawa, 

kebiasaan yang telah ada sejak zaman Hindu Budha masih tetap dilestarikan 

oleh masyarakat karena telah dianggap menjadi ciri khas suatu daerah dan 

                                                           
2 Miftah Khoirun Nidar, Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara 

Pea-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2016), 4. 
3 Ika Fadhilah, Proses Islamisasi di Indonesia Jilid 1 (Makassar: Pustaka Taman Ilmu, 

2020), 4. 
4 Ridin Sofwan, Wasit, Mundiri, Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, 

Menurut Penuturan Babad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 1. 
5 Ika Fadhilah, Proses Islamisasi di Indonesia Jilid 1, 21. 
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memberikan kesan unik di dalam masyarakat tersebut. Seperti kepercayaan 

masyarakat terhadap ritual ruwatan yang mana prosesnya menggunakan 

sesajen dan juga doa-doa khusus sebagai perantara dikabulkannya keinginan 

masyarakat. Untuk tetap mempertahankan ciri khas suatu daerah yaitu tradisi 

ruwatan, maka Sunan Kalijaga pun mulai memasukkan nilai-nilai Islam 

kedalam ritual tradisi tersebut sehingga sejalan dengan ajaran Islam. 

Walaupun telah di beri sentuhan nilai-nilai Islam didalam tradisi ruwatan 

ini, namun pada praktiknya masih terjadi penyimpangan oleh sebagian besar 

masyarakat yang pro dengan tradisi ruwatan dengan sistem pemujaan kepada 

roh yang berkuasa di suatu tempat sehingga hal ini lah yang sering 

menimbulkan pedebatan dikalangan masyarakat.  

Seperti yang terjadi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo yaitu adanya tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal yang 

masih tetap diberlakukan untuk melestarikan budaya bangsa khususnya orang 

Jawa. Di Desa Prajegan tradisi ruwatan ini biasanya di iringi oleh pagelaran 

wayang kulit semalam suntuk dengan lakon murwakala. Ketika lakon tersebut 

sudah selesai barulah prosesi tradisi ruwatan dapat dilaksanakan.  

Menurut kepercayaan orang Jawa khususnya masyarakat Desa Prajegan, 

apabila anak tunggal yang hendak melangsungkan pernikahan namun tidak 

melakukan ruwatan terlebih dahulu maka nantinya salah satu dari anggota 

keluarga mempelai akan meninggal. Hal tersebut yang pada akhirnya 

melandasi masyarakat Desa Prajegan melaksanakan tradisi ruwatan ketika 

akan menikah.  
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Pemikiran bahwa penentuan suatu nasib baik atau buruk dapat dihindari 

ketika melakukan ritual ruwatan ini yang menjadi salah satu penyimpangan 

yang hampir semua masyarakat Desa Prajegan melakukannya. Selain itu, 

pemaknaan dari eksistensi ruwatan  yang di ciptakan oleh Sunan Kalijaga 

dengan makna ruwatan yang dipahami oleh masyarakat pun berbeda. 

Masyarakat selalu mengaitkan bahwa ritual ruwatan berkaitan dengan 

pemujaan akan hal mistis. Sehingga banyak dari masyarakat menganggap 

bahwa tradisi ini suatu bentuk kemusyrikan. Selain itu adanya sajen yang pada 

umumnya digunakan sebagai persembahan kepada makhluk penunggu suatu 

tempat pun juga menjadi permasalahan dalam tradisi ini sehingga banyak 

masyarakat yang menganggap hal tersebut musyrik. 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan  judul “Tradisi Ruwatan bagi Pernikahan Anak Tunggal 

Perspektif ‘Ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna dan prosesi tradisi ruwatan bagi pernikahan anak 

tunggal perspektif ‘ūrf  di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo? 
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2. Bagaimana akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan bagi 

pernikahan anak tunggal perspektif ‘ūrf  di Desa Prajegan Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui makna dan prosesi tradisi ruwatan bagi pernikahan 

anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan bagi 

pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai 

Tradisi ruwatan yang sesuai dengan syariat Islam.  

b. Untuk menambah wawasan khasanah keilmuan di bidang agama dan 

budaya khususnya dalam tradisi ruwatan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai makna dan ritual 

tradisi ruwatan yang sesuai dengan syariat Islam, serta menunjukkan 

arti pentingnya melaksanakan suatu tradisi yang sesuai dengan Islam 

sehingga tidak menimbulkan musyrik. 
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b. Bagi Anak Tunggal Penerima Tradisi Ruwatan 

Memahami konsep tradisi ruwatan yang sesuai dengan syariat Islam, 

mengetahui makna dari tradisi ruwatan sehingga nantinya tidak 

terjerumus kepemikiran yang musyrik. 

c. Bagi Dalang Ruwatan 

Memberikan pengetahuan bagi dalang ruwatan mengenai proses tradisi 

yang sesuai syariat Islam sehingga nantinya mampu untuk mengedukasi 

masyarakat maksud dari diadakannya ruwatan menurut Islam. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang 

membahas mengenai Tradisi ruwatan, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, skripsi oleh Kiki Wulandari yang berjudul “Tradisi Ruwatan 

Anak Tunggal Dan Nilai-Nilai Islam Di dalamnya Di Desa Karangpuri 

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”. Rumusan masalah penelitian ini 

yakni (1) Apa yang dimasksud dengan tradisi ruwatan anak tunggal dan nilai-

nilai Islam didalamnya? (2) Bagaimana sejarah tradisi ruwatan anak tunggal di 

Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo? (3) Bagaimana 

prosesi upacara tradisi ruwatan anak tunggal? Metode penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kiki Wulandari ini yaitu mengenai nilai-nilai Islam yang 
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terkandung dalam tradisi ruwatan bagi anak tunggal yang ingin melakukan 

pernikahan serta awal mula diadakannya tradisi ruwatan sehingga tercipta 

prosesi upacara yang cukup beragam meliputi pertunjukan wayang kulit 

sampai puncak dari rangkaian acara yaitu ruwatan. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Kiki Wulandari dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti 

yaitu fokus penelitian pada tradisi yang berlaku di dalam masyarakat yaitu 

tradisi ruwatan, serta nilai-nilai Islam yang terdapat didalam tradisi ruwatan 

itu sendiri sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan Islam. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian Kiki Wulandari dengan 

penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada fokus penelitian, yang 

mana penelitian Kiki Wulandari membahas tentang nilai-nilai Islam yang 

terkandung dalam tradisi ruwatan yang dilakukan sebelum calon pengantin 

melangsungkan pernikahan dan beberapa prosesi yang berbeda pula. 

Sedangkan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana tradisi ruwatan yang masih menggunakan peralatan seperti sesajen 

dan juga pembakaran kemenyan dalam perspektif ūrf. Selain itu terdapat 

perbedaan mengenai lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki 

Wulandari dilaksanakan di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten 

Sidoarjo. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

Kedua, skripsi oleh Ibnu Nasruloh yang berjudul “Tradisi Tebas Pawon 

Dalam Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes 

Perspektif Hukum Islam”. Rumusan masalah penelitian ini meliputi (1) 
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Bagaimana konsep tradisi tebas pawon di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog 

Kabupaten Brebes? (2) Bagaimana tradisi tebas pawon di Desa Wanareja 

Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam?. 

Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana  

Dalam penelitian tersebut, peneliti dapat menemukan kesamaan dalam 

tema penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi dalam 

pernikahan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Ibnu Nasruloh membahas tentang tradisi tebas pawon, sedangkan dalam 

penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu membahas tentang tradisi ruwatan. 

Ketiga, skripsi oleh Miftah Khoirun Nidar yang berjudul “Tradisi 

Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra Perkawinan 

Perspektif ‘Ūrf  Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa 

Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”. Rumusan masalah penelitian 

ini meliputi (1) Apa makna yang terkandung dalam tradisi ruwatan manten 

danyangan pada pelaksanaan upacara pra-perkawinan masyarakat Dusun 

Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang? (2) Bagaimana 

hukum tradisi ruwatan manten danyangan dalam pelaksanaan upacara pra-

perkawinan perspektif ‘ūrf Wahbah Zuhaily?. Penelitian ini mengkaji tentang 

tradisi ruwatan yang dilakukan oleh manten danyangan (anak tunggal 

perempuan) yang ditujukan untuk menghindari berbagai gangguan dari roh 

halus sehingga terciptanya pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Persamaan 
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dari penelitian ini yaitu  fokus penelitian pada tradisi yang berlaku di dalam 

masyarakat yaitu tradisi ruwatan.6 

Perbedaan dari kedua penilitian ini yaitu dalam penelitian Miftah 

Khoirun Nidar fokus pada bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi 

ruwatan manten danyangan di Desa tersebut. Sedangkan dalam penelitian 

yang dikaji oleh peneliti yaitu fokus pada bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal. 

Keempat, skripsi oleh Septian Eka Fajrin yang berjudul “Identitas 

Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak Rambut Gimbal Dieng 

Sebagai Peningkatan Potensi Pariwisata Budaya”. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini meliputi (1) Bagaimana latar belakang tumbuhnya rambut gimbal 

pada anak rambut gimbal di dataran tinggi Dieng? (2) Mengapa masyarakat 

Dieng melakukan ruwatan anak rambut gimbal di dataran tinggi Dieng? (3) 

Bagaimana pemanfaatan potensi pariwisata budaya oleh masyarakat Dieng 

dalam mempertahankan identitas sosial pada tradisi ruwatan anak rambut 

gimbal di dataran tinggi Dieng?. Hasil penelitian ini membahas tentang 

ruwatan yang dilakukan kepada anak rambut gimbal yang menjadi potensi 

pariwisata budaya lokal sebagai upaya mempertahankan identitas sosial di 

dataran tinggi Dieng. 

Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

tradisi ruwatan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian 

                                                           
6 Miftah Khoirun Nidar, Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara 

Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang), 4. 
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ini yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Septian Eka 

Fajrin yaitu membahas tradisi ruwatan bagi anak berambut gimbal, selain itu 

juga membahas pemanfaatan potensi pariwisata budaya oleh masyarakat Dieng 

dalam mempertahankan identitas sosial pada tradisi ruwatan anak rambut 

gimbal di dataran tinggi Dieng. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh 

peneliti yaitu membahas tentang tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal 

perspektif ‘ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.7 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jika ditinjau melalui lokasi perolehan data, maka penelitian dalam 

skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan skripsi ini.8 Pengumpulan data ini 

dilakukan di desa Prajegan yang merupakan tempat diberlakukannya 

tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal ini. Dengan pengamatan 

langsung di lapangan ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih 

akurat dan variatif sehingga membantu peneliti untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai tradisi ruwatan ini. 

 

                                                           
7 Septian Eka Fajrin, Identitas Sosial Dalam Pelestarian Tradisi Ruwatan Anak Rambut 

Gimbal Dieng Sebagai Peningkatan Potensi Pariwisata Budaya, Skripsi (Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret, 2009), 8. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019), 9. 
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b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti mengamati 

secara langsung kehidupan masyarakat di desa Prajegan khususnya 

pandangan mereka terhadap adanya suatu tradisi yang diharuskan 

untuk dilaksanakan bagi anak tunggal yang akan melangsungkan 

pernikahan. Dengan cara ini mampu menunjukkan bagaimana tingkah 

laku masyarakat serta hubungan kekerabatan diantara warga satu 

dengan yang lain.  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengamat 

penuh terhadap objek penelitian yaitu tradisi ruwatan di desa Prajegan. 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui proses pengamatan, 

wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu 

dalang ruwatan dan anak tunggal yang diruwat.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih 

tempat tersebut karena adanya praktik tradisi ruwatan bagi pernikahan 

anak tunggal yang telah dilakukan islamisasi sebelumnya yang belum 

diketahui apakah telah sesuai dengan hukum Islam khususnya ‘ūrf. 

Dengan begitu peneliti mampu mendapatkan informasi yang tepat terkait 

dengan judul penelitian ini yaitu tradisi ruwatan. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam proses penelitian ini, supaya peneliti dapat 

menyelesaikan dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang 

ada, diperlukan data yang dapat menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu bagaimana makna dan prosesi tradisi ruwatan bagi 

pernikahan anak tunggal, serta bagaimana akulturasi nilai-nilai Islam 

dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan. 

Data ini diperoleh dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi 

peneliti dengan narasumber yaitu dalang ruwatan dan anak tunggal 

yang diruwat, sampai akhirnya didapatkan data yang jenuh, artinya 

sudah memenuhi kriteria untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis 

untuk melakukan penelitian, antara lain yaitu: 

1) Sumber data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari 

sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian. 

Sumber data primer penulis adalah hasil wawancara dengan 

dalang ruwatan dan anak tunggal yang diruwat di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
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2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang 

bukan asli mengenai informasi penelitian.9 Dokumen tambahan 

sebagai pendukung data primer yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yakni berupa data kondisi umum lokasi penelitian baik 

geografis dan sosiologisnya.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data ini yaitu 

meliputi: 

a. Observasi 

Observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari 

lapangan. Proses obeservasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat 

yang hendak diteliti yaitu di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui 

hal-hal mengenai objek penelitian, yaitu kondisi sosial masyarakat di 

Desa Prajegan ataupun kondisi alamnya melalui pengamatan secara 

langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

tidak dapat diperoleh melalui observasi. Tidak semua data dapat 

diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus 

mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan ini sangat 

penting untuk menangkap pikiran, pendapat, perasaan orang, tentang 

                                                           
9 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71. 
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suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.10 Dalam hal ini, peneliti 

mewawancarai narasumber yaitu dalang ruwatan dan anak tunggal 

yang diruwat di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo mengenai tradisi ruwatan yang sedang berlaku di tempat 

tersebut.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang 

berbagai kegiatan, ataupun dokumen-dokumen yang berbentuk 

gambar yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Dalam hal ini, 

peneliti mengumpulkan dokumen tertulis berupa data geografis dan 

sosiologis yang berkaitan dengan lokasi penelitian. Dokumentasi ini 

sebagai sumber data pendukung bagi peneliti untuk memperkuat 

penelitian mengenai tradisi ruwatan di Desa Prajegan Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

                                                           
10 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya 

(Jakarta: Grasindo. 2010), 116. 
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jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari bila diperlukan.11 Dengan demikian, setelah 

terkumpul semua data maka akan dipilih data mengenai islamisasi 

tradisi ruwatan sehingga dapat diperoleh data yang sesuai. Pada 

proses reduksi data ini peneliti akan mengetahui hal-hal apa saja yang 

dianggap belum memenuhi kriteria dari penelitian ini sehingga akan 

dilakukan pengumpulan data kembali sampai diperoleh data yang 

diinginkan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat dan bagan.12 Dalam penelitian ini penyajian data adalah 

mengurai data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah 

untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dengan begitu 

peneliti menyajikan data secara cermat dan sistematis mengenai 

tradisi ruwatan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. 

c. Conclusion (Kesimpulan) 

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini 

                                                           
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 323. 
12 Ibid., 325. 
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memaparkan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang 

sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas.13 Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari 

proses pengumpulan data yang dipaparkan peneliti di dalam skripsi 

yang lebih rinci mengenai tradisi ruwatan yang berlaku di Desa 

Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Teknik yang peneliti 

gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi adalah teknik pengecekan kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang 

kemudian diperiksa secara silang sehingga diperoleh data yang lebih 

akurat.14 Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil dari teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, wawancara dengan 

sumber data yaitu dalang ruwat dan orang yang pernah diruwat dengan 

data pendukung lainnya. 

Metode triangulasi ini akan dirincikan dalam gambar dibawah ini 

untuk memperjelas dari proses pengabsahan data. 

 

 

                                                           
13 Ibid., 329. 
14 Ibid., 315. 
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Gambar 1.1 

Proses Pengabsahan Data Menggunakan Metode Triangulasi 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

a. Tahap pra lapangan, dalam hal ini peneliti mempersiapkan terlebih 

dahulu hal-hal apa saja yang dibutuhkan sebelum melakukan 

penelitian di lapangan. Yakni menentukan tempat penelitian, 

menentukan informan, mempersiapkan pertanyaan kepada informan, 

dan mempersiapkan alat-alat pendukung untuk penelitian.15 

b. Tahap pengerjaan lapangan, dalam hal ini peneliti tinggal 

menjalankan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, seperti 

berkunjung dan mengamati lapangan serta menggali informasi dari 

informan terkait penelitian. 

                                                           
15 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media. 2012), 144. 

Wawancara Telaah Wawancara Data/Dokumen 

Informan I Situasi Lapangan 

Wawancara Informan II Observasi 
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c. Tahap analisis data, dalam hal ini peneliti melakukan perincian, 

pengelompokan, dan membandingkan data yang diperoleh saat 

penelitian. Baik itu data primer atau sekunder. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, yaitu tahap klimaks dari 

proses penelitian, dimana hasil penelitian ditulis dengan baik dan 

sistematis. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I merupakan pendahuluan yaitu sebagai bab awal yang 

menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan landasan teori yang berisi pemaparan beberapa teori 

yaitu tentang metode penyebaran Islam, ruwatan bagi pernikahan anak tunggal, 

teori tentang ‘ūrf,  yang meliputi: pengertian ‘ūrf,  macam ‘ūrf,  dasar hukum 

‘ūrf,  syarat ‘ūrf,  kehujjahan teori ‘ūrf.  

Bab III ini merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan tradisi 

ruwatan bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

yang menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Prajegan, makna tradisi 

ruwatan serta prosesi tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal di Desa 

Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
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Bab IV merupakan hasil penelitian di lapangan mengenai makna dan 

prosesi tradisi ruwatan serta akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan 

bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo yang kemudian dianalisis menggunakan landasan teori 

hukum Islam yaitu ‘ūrf.  

BAB V ini berisi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan secara 

menyeluruh dari uraian yang telah peneliti kemukakan dalam bab-bab 

sebelumnya serta dilanjutkan dengan saran-saran yang dapat digunakan untuk 

perbaikan yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini dimasa yang 

akan datang. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Metode Penyebaran Islam  

Proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara tidak terlepas dari peran 

ulama. Salah satu yang berjasa dalam proses penyebaran Islam yaitu 

Walisongo.16 Pada masa Walisongo ini, penyebaran agama Islam dilakukan 

menggunakan media berupa kesenian yang memberikan daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat khususnya non muslim. Zainuddin al-Ma’bari seorang 

sejarawan Persia abad ke-15 M menulis dalam bukunya Tuhfat al-Mujāhidīn  

bahwa banyak penduduk India Selatan dan Nusantara tertarik memeluk agama 

Islam setelah menyaksikan dan mendengar pembacaan riwayat hidup dan 

perjuangan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam bentuk syair dan 

dinyanyikan. Hal inilah yang menyebabkan pesatnya masyarakat yang 

memeluk agama Islam.17 

Walisongo mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. 

Mereka mengadopsi kebudayaan dan tradisi lokal, dan mengisinya dengan 

nilai-nilai Islam.18 Pemahaman walisongo dan generasi sesudahnya dan sampai 

sekarang di Indonesia terhadap agama dan budaya membuat mereka dapat 

menghargai kebudayaan dan situs budaya lokal yang telah ada dan terus 

                                                           
16 Ika Fadhilah, Proses Islamisasi di Indonesia Jilid 1, 14. 
17 Iwan Agus Supriono, “Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu 

Indonesia”, Jurnal Madania: Volume 5 : 2, 2015, 185. 
18 Suparjo, “Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun 

Masyarakat Muslim Indonesia”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 2 No. 2 Jul-Des 2008, 2. 
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berkembang. Mereka menjaga sikap toleran dan inklusif transformatif tersebut 

meskipun pada akhirnya mereka menjadi masyarakat mayoritas.  

Sejarah membuktikan bahwa walisongo telah berhasil membangun 

masyarakat muslim dalam lingkungan budaya Hindhu, Budha, animisme dan 

dinamisme yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Kunci keberhasilannya 

sangat dimungkinkan karena strategi akulturasi budaya yang dilakukan 

tersebut. Walisongo tidak melakukan penetrasi atau pergeseran secara frontal 

budaya lokal dengan budaya Islam karena hal itu mereka pandang sesuatu yang 

sulit dan tidak efektif. Sebaliknya, mereka melakukan akulturasi budaya antara 

nilai-nilai Islam dengan instrumen kebudayaan setempat.  

Dalam proses akulturasi, kebudayaan lokal tetap dimanfaatkan sebagai 

instrumen kebudayaan Islam. Adapun peran nilai-nilai Islam bersifat mengisi 

substansi nilai-nilai yang ada dengan merevisi beberapa atau mengganti sama 

sekali nilai-nilai yang tidak cocok dengan filosofi Islam. Hal itu semua 

dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, Islam mengambil beberapa 

instrumen kebudayaan yang ada. Selanjutnya, instrumen budaya yang diambil 

oleh Islam semakin lama semakin banyak. Seiring dengan pengembangan, 

pengambilan instrumen budaya yang terus berkembang, Islam selalu 

memasukkan nilai Islam di dalamnya. Dan pada itu, pengembangan nilai-nilai 

Islam dalam setiap budaya yang diambil akan semakin kuat sehingga budaya 

tersebut menjadi bagian dari budaya Islam. Proses demikian yang berlangsung 
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terus-menerus tentu akan melebarkan budaya Islam sekaligus nilai-nilai Islam 

dalam kehidupan masyarakat.19 

B. Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal 

Kata ruwatan berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti salah atau 

rusak. Selain itu juga berasal dari kata rinuwat yang berarti dilepaskan.20 

Maksud dari dilaksanakan ruwatan ini yaitu supaya seseorang yang akan 

diruwat dapat terhindar dan terbebas dari bahaya yang kemungkinan suatu hari 

akan menimpanya. Orang Jawa percaya bahwa tradisi ini mempunyai makna 

yang dalam bagi yang akan melaksanakannya, sehingga tradisi ini tetap 

dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut orang Jawa, tradisi ruwatan ini 

diperuntukkan bagi orang yang dianggap memiliki kesulitan atau kesangsaraan 

dalam hidupnya karena dianggap hina (sukerta) sehingga untuk membebaskan 

manusia dari kesengsaraan tersebut diperlukan beberapa ritual pembebasan 

malapetaka yaitu dengan cara ngruwat. Orang yang dianggap memiliki 

kesalahan (sukerta) apabila tidak diruwat maka akan dimangsa oleh Batara 

Kala.21 

Dalam sejarahnya, Batara Kala ini merupakan raksasa yang terlahir 

dari hubungan terlarang antara Batara Guru dengan Dewi Uma. Batara Kala 

ini kemudian mencari mangsa ke bumi yaitu manusia-manusia yang dianggap 

memiliki kesialan didalam dirinya (sukerta) itulah yang akan dimakan. Tetapi 

pada suatu pertunjukan wayang Batara Kala ini dibinasakan oleh dalang 

                                                           
19 Ibid., 6. 
20 S. Reksosusilo, “Ruwatan Dalam Budaya Jawa, Studia Philosophica et Theologica, 

Vol. 6 No. 1, Maret 2006, 32. 
21 Hariyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2022. 
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dengan mantra dan lakon ini dianggap demikian besar kekuatan gaibnya, 

sehingga tidak dipertunjukkan tanpa mengambil berbagai tindakan 

perlindungan. Sehingga dengan melaksanakan pertunjukan wayang pada saat 

tradisi ruwatan ini dapat menghindarkan sukerta dari terkaman Batara Kala.22 

Menurut pakem ruwatan murwakala orang-orang yang harus diruwat 

atau biasa disebut sukerta yaitu meliputi: 

1. Ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki maupun perempuan; 

2. Uger-uger lawing, yaitu dua anak laki-laki dengan syarat tidak ada yang 

meninggal; 

3. Sendang kapit pancuran, yaitu tiga anak yang mana anak sulung dan 

bungsu laki-laki sedangkan anak yang kedua perempuan; 

4. Pancuran kapit sendang, yaitu tiga anak yang mana anak sulung dan 

bungsu perempua sedangkan anak yang kedua laki-laki; 

5. Anak bungkus, yaitu anak yang lahir masih terbungkus oleh plasenta; 

6. Anak kembar, yaitu dua anak yang terlahir secara bersamaan baik kembar 

laki-laki, kembar perempuan, maupun kembar laki-laki dan perempuan; 

7. Kembang sepasang, yaitu dua anak perempuan; 

8. Kendhana-kendhini, yaitu dua anak laki-laki dan perempuan; 

9. Saramba, yaitu empat orang anak laki-laki; 

10. Srimpi, yaitu empat orang anak perempuan; 

11. Mancalaputra atau pandawa, yaitu lima orang anak laki-laki; 

                                                           
22 Darmoko, “Ruwatan: Upacara Pembebasan Malapetaka Tinjauan Sosiokultural 

Masyarakat Jawa”, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 6, No. 1, Juni 2002, 32. 
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12. Mancalaputri, yaitu lima orang anak perempuan; 

13. Pipilan, yaitu lima anak yang terdiri dari empat anak perempuan dan satu 

anak laki-laki; 

14. Padangan, yaitu lima anak yang terdiri dari empat anak laki-laki dan satu 

anak perempuan; 

15. Julung pujud, yaitu anak yang lahir pada saat matahari terbenam; 

16. Julung wangi, yaitu anak yang terlahir pada saat terbitnya matahari; 

17. Julung sungsang, yaitu anak yang terlahir pada jam 12 siang; 

18. Tibo ungker, yaitu anak yang lahir kemudian meninggal; 

19. Jempina, yaitu anak yang masih berusia tujuh bulan dalam kandungan 

namun sudah lahir; 

20. Tibo sampir, yaitu anak yang ketika lahir berkalung usus; 

21. Margana, yaitu anak yang terlahir dalam perjalanan; 

22. Wahana, yaitu anak yang terlahir ketika berada dipekarangan rumah; 

23. Siwah/salewah, yaitu anak yang terlajir memiliki dua warna kulit.23 

C. Pengertian ‘Ūrf 

Kata ‘ūrf  berasal dari kata ‘arafa, yarifu )عرف يرف ) sering diartikan 

dengan “al-ma’rūf” )المعروف( dengan arti sesuatu yang dikenal.24 ‘Ūrf  ialah 

sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di 

kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian 

ulama ushul fiqh, ‘ūrf  disebut adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian 

                                                           
23 Muhammad Nasrul Ghozali, “Tradisi Ruwatan Dalam Tinjauan Dalil ‘Urf (Studi Kasus 

di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)”, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta. 

2017), 11. 
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana. 2011), 387. 
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istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah 

dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, 

seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi 

terhadap orang yang melanggarnya.  

Seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi 

syarat jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan 

pihak pembeli telah menerima barang yang dibelikan dan pihak penjual telah 

menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada salam barang yang akan 

dibeli itu belum ada wujudnya pada saat akad jual beli dilakukan, yang ada 

hanyalah gambarannya saja. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan 

masyarakat, maka salam itu diperbolehkan.25 

 

D. Macam-macam ‘Ūrf 

 Penggolongan macam-macam ‘ūrf dapat dilihat dari beberapa segi: 

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘ūrf dibagi 

menjadi dua macam:  

a) ‘Ūrf qawlī )عرف قولي( yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan 

kata-kata atau ucapan. Kata waladun )ولد( secara etimologi artinya “anak” 

yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan.26 Tetapi dalam 

percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun 

menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam 

                                                           
25 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers. 2017), 82. 
26 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 390. 
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daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan 

sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di 

dalamnya daging binatang air (ikan).27 

b) ‘Ūrf  fi’lī )عرف فعلى(, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. 

Seperti: kebiasaan jual beli barang yang mana transaksi antara penjual 

dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang 

dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi 

aturan akad dalam jual beli. Selain itu kebiasaan saling mengambil rokok 

di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, 

maka tidak dianggap mencuri. 

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya 

a) ‘Ūrf ‘ām )عرف عام(, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-

mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, 

bangsa dan agama. Sebagai contohnya: (1) menganggukkan kepala 

tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. (2) 

apabila memasuki pemandian umum atau kolam renang, orang hanya 

membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa 

memperhitungkan berapa banyak air yang dipakai dan berapa lama ia 

menggunakan pemandian tersebut.28 

b) ‘Ūrf  khās )عرف خاص(, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok 

orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di 

                                                           
27 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, 83. 
28 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 391. 
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semua tempat dan di sembarang waktu. Contohnya: (1) orang Sunda 

menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak 

untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang Jawa menggunakan kata 

“paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah. (2) bagi masyarakat 

tertentu, penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap 

menghina, karena kata itu hanya dipakai untuk hamba sahaya. Tetapi 

bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-

anak. 

 

3) Dari segi penilaian baik dan buruk 

a) ‘Ūrf  shahīh )عرف صحيح(, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, 

diterima oleh orang banyak, tidak  bertentangan dengan agama, sopan 

santun, dan budaya yang luhur. Contohnya memberi hadiah kepada 

orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan 

acara halal bihalal saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu 

penghargaan atas suatu prestasi. 

b) ‘Ūrf  fāsid )عرف فاسد(, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat 

meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, 

undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk 

merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman 

haram; melakukan zina.29 

 

                                                           
29 Ibid., 392.  
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E. Dasar Hukum ‘Ūrf 

Dasar dari ‘ūrf berasal dari Al-Qur’an sebagai berikut: 

٩١١ -ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َواَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلْيَن   

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan 

pedulikan orang-orang yang bodoh.”30 

Kata al-‘ūrf  dalam ayat tersebut berarti manusia disuruh untuk mengerjakan 

yang makruf atau baik. Oleh Ulama Ushul Fiqih kata tersebut dipahami sebagai 

hal yang baik dan telah melekat menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan diatas kebiasaan yang berlaku baik di dalam 

masyarakat ini dan berguna bagi kemaslahatan umat maka hal tersebut boleh 

untuk dikerjakan.31 

 

F. Syarat ‘Ūrf 

Adapun syarat suatu kebiasaan dapat terus berlaku dimasyarakat 

meliputi: 

1. Tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Qur’an dan juga Sunnah. 

2. Tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. 

3. Telah berlaku lama di dalam masyarakat muslim. 

                                                           
30 Al-Qur’an, 7:199. 
31 Rahmat Illahi Besri, “’Urf: Pengertian, Dasar Hukum, Macam-macam, Kedudukan, dan 

Permasalahannya,” dalam https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-

pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/, (diakses pada tanggal 

19 Mei 2022, jam 07:37). 

https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/
https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/
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4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.32 

5. ‘Ūrf tersebut telah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai salah satu 

patokan hukum.33 

 

G. Kehujjahan ‘Ūrf 

Secara umum ‘ūrf  diamalkan oleh semua ulama fiqh khususnya ulama 

mazhab Hanafiyah dan ulama mazhab Malikiyah. Ulama Hanafiyah 

menggunakan istihsān  dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsān tersebut 

adalah istihsān al-‘ūrf  (istishan yang menyandar pada ‘ūrf). ‘Ūrf tersebut 

didahulukan atas qiyās khafī dan didahulukan atas nash yang umum. 

Ulama Malikiyah menjadikan ‘ūrf  atau adat yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat Madinah sebagai dasar dalam penetapan hukum dan 

mendahulukan ‘ūrf  sebagai dasar hukum dari hadis ahad. 

Ulama Syafi’iyah menggunakan ‘ūrf  ketika tidak menemukan 

ketentuan batasan dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka 

menggunakan kaidah berikut: 

“Setiap yang datang dengan syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya 

dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada ‘ūrf.”34 

Al Suyuthi menanggapi penggunaan ‘ūrf yang terdapat dalam fiqh 

dengan mengembalikannya kepada kaidah: 

                                                           
32 Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000), 187. 
33 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 

129. 
34 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 400. 
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 اَْلعَادَةُ ُمَحَكَمة  

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”35 

Alasan yang digunakan oleh para ulama mengenai penggunaan ‘ūrf  

yaitu hadis dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam 

musnadnya, yaitu: 

 َماَرأَهُ اْلُمْسِلُمْوَن ِحْينَا فَُهَوِعْندَاللِّٰه َحَسن  

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang 

demikian di sisi Allah adalah baik” 

Selain itu, juga terdapat pertimbangan kemaslahatan yaitu kebiasaan 

yang telah berlaku tersebut merupakan suatu ciri khas masyarakat apabila di 

hilangkan akan menyulitkan orang banyak. Ulama menempatkan ‘ūrf tersebut 

sebagai syarat yang disyaratkan. 

 ْعُرْوفُعُْرًف َكالشُُّرْوِطَشْرًطااَْلمَ 

“Sesuatu yang berlaku secara ‘ūrf adalah seperti suatu yang telah 

disyaratkan” 

Bila hukum tersebut ditetapkan berdasarkan kepada ‘ūrf, maka kekuatannya 

menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.36 

                                                           
35 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), 78. 
36 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 400. 
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BAB III 

PELAKSANAAN TRADISI RUWATAN BAGI PERNIKAHAN ANAK 

TUNGGAL DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Kondisi Umum di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

1. Letak Geografis 

Desa Prajegan salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan 

Sukorejo yang terletak kurang lebih 7 km kearah Utara dari Kecamatan 

Sukorejo, Desa Prajegan mempunyai wilayah seluas 626,7 ha dengan 

jumlah penduduk : 6.225 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : 2340 

KK dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Desa Kedungbanteng 

Sebelah Timur  : Desa Serangan 

Sebelah Selatan  : Desa Gelanglor 

Sebelah Barat  : Desa Gegeran 

Iklim Desa Prajegan sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan 

dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi 

penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu. 
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2. Kondisi Demografis 

Desa Prajegan terdiri dari 6 dusun dengan jumlah penduduk 

sebesar 6.225 jiwa merupakan salah satu dari 18 (Delapan belas) desa di 

Kecamatan  Sukorejo dengan Batas Wilayah Desa Prajegan Kecamatan 

Sukorejo sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : berbatasan dengan Desa Kedungbanteng 

Sebelah Timur  : berbatasan dengan Desa Serangan 

Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Desa Gelanglor 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Gegeran         

Jarak tempuh ke Ibukota Provinsi  : 195 Km 

Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten : 11,7 Km 

Jarak tempuh ke IbuKota Kecamatan  : 7,3 Km 

Jumlah penduduk Desa Prajegan pada tahun 2022 mencapai 

6.225 jiwa terdiri dari Laki-Laki 3.038 jiwa dan Perempuan 3.187 jiwa 

dengan 2.340 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut: 

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur 

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan 

penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data 

penduduk menurut golongan umur di Desa Prajegan dapat dilihat 

pada Tabel berikut di bawah ini: 

 

 

 



34 
 

 
 

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur Tahun 2022 

Golongan Umur 
Jumlah Penduduk 

Jumlah 
L P 

0 Bln – 12 Bln 24 32 56 

13 Bln – 4 Thn 151 146 297 

5 Thn – 9Thn 172 207 379 

10 Thn – 14 Thn 207 203 410 

15 Thn – 19 Thn 161 199 360 

20 Thn – 24 Thn 197 180 377 

25 Thn – 29 Thn 218 189 407 

30 Thn – 34 Thn 215 179 394 

35 Thn – 39 Thn 255 285 540 

40 Thn – 44 Thn 259 265 524 

45 Thn – 49 Thn 259 272 531 

50 Thn – 54 Thn 212 206 418 

55 Thn – 59 Thn 188 200 388 

60 Thn – 64 Thn 165 177 342 

65 Thn – 69 Thn 104 122 226 

70 Thn – 74 Thn 125 132 257 

Di Atas 75 Thn 126 193 319 

Jumlah 3.038 3.187 6.225 

 

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa 

Prajegan mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai 

berikut : 

1) Islam : 6.225 orang 

2) Kristen : 0 orang 

3) Katolik : 0 orang 
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4) Hindu : 0 orang 

5) Budha : 0 orang 

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya 

manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar 

apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. 

Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena 

jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan 

pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu 

permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam 

membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. 

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Table 3.2: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

Penduduk 

1 Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah 478 

2 SD 1893 

3 SLTP 1510 

4 SLTA / SMK 897 

5 Akademi/Diploma III/S. Muda 18 

6 Diploma I/II 5 

7 Diploma IV/Strata I 114 

JUMLAH 6.225 
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d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk di Desa Prajegan sebagian besar 

masih berada di sektor Wiraswasta dan Pertanian. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting 

dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian 

penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Table 3.3: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian  

No Mata Pencaharian 
Jumlah 

Penduduk 

1 wiraswasta 1795 

2 petani/pekebun 1609 

3 belum/tidak bekerja 1070 

4 pelajar/mahasiswa 793 

5 mengurus rumah tangga 415 

6 karyawan swasta 359 

7 pedagang 25 

8 lainnya 24 

9 perdagangan 24 

10 guru 21 

11 buruh harian lepas 15 

12 pensiunan 14 

13 pegawai negeri sipil 13 

14 perangkat desa 13 

15 buruh tani/perkebunan 6 

16 kepolisian ri 6 

17 perawat 4 

18 sopir 4 

19 tentara nasional indonesia 4 

20 karyawan bumn 3 

21 tukang batu 2 

22 pembantu rumah tangga 1 

23 bidan 1 

24 konstruksi 1 
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Tabel 3.3: Lanjutan 

25 kepala desa 1 

26 mekanik 1 

27 tukang kayu 1 

Jumlah 6.225 

 

3. Keadaan Sosial 

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Prajegan bergerak 

dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan 

mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan 

yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana 

tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah 

melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan 

penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk 

pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan. 

Tingkat angka kemiskinan Desa Prajegan yang masih tinggi 

menjadikan Desa Prajegan harus bisa mencari peluang lain yang bisa 

menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya 

kegiatan Ormas di Desa Prajegan 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. 
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Table 3.4: Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

No Uraian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Keluarga Prasejahtera 

Keluarga Sejahtera II 

Keluarga Sejahtera I 

483 

1.722 

135 

KK 

KK 

KK 

Jumlah Keluarga 2340 KK 

 

Table 3.5: Ketersediaan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan 

No. Fasilitas 

Pendidikan 

Jumlah No. Fasilitas 

Kesehatan 

Jumlah 

1. Gedung TK 5 1. Polindes 1 

2. Gedung SD 4 2. Posyandu Balita 6 

3. Gedung SLTP 2 3. Posyandu Lansia 6 

4. Gedung SLTA 0 4.   

 

4. Potensi Desa 

Pembangunan masyarakat desa  diharapkan bersumber pada diri 

sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus 

berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang 

agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih 

baik.  

a. Prasarana Kesehatan 

 Posyandu  : 6 unit 

 Polindes  : 1 unit 

 Bidan Desa  : 1 orang 

b. Prasarana Pendidikan 

 Taman Kanak-kanak : 5 unit 

 SD/MI   : 5 unit 

 SMP/MTS   : 2 unit 
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 SMA/MA   : 0 unit 

 TPA/TPQ   : 5 unit 

c. Prasarana Umum Lainnya 

 Tempat Ibadah : 36 unit 

 Lapangan Olahraga : 1 unit37 

 

B. Pelaksanaan Tradisi Ruwatan 

1. Makna Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal di Desa 

Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Tradisi ruwatan yang telah berlangsung lama dikalangan masyarakat 

ini mengandung makna yang beragam dalam kehidupan. Seperti pendapat 

yang dikatakan oleh Citra Ayu Perdana selaku orang yang diruwat, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Saya melakukan ruwatan karena ngikut aturan orang Jawa,   

katanya kalau anak tunggal harus diruwat. Biar selamat 

sekeluarga kedua pihak dan tidak ada halangan apapun. Sehat 

wal ‘āfiyat semua tidak ada yang kalah. Soalnya banyak yang 

menentang aturan Jawa alhasil ada yang kalah meninggal 

duluan. Kalau asal mula tidak begitu paham saya, namun setahu 

saya kalau anak tunggal memang harus diruwat salah satunya 

dipangku orang tua. Sama saja kalau mau bikin rumah harus 

maju sedikit tidak boleh sejajar dengan rumah orang tuanya 

supaya anaknya bisa belajar mandiri dan tidak bergantung pada 

orang lain. Respon masyarakat ketika saya melakukan ruwatan 

ya senang karena kita nguri-uri kebudayaan Jawa ”38 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beliau 

mengetahui tradisi ruwatan dan sekaligus pernah melaksanakannya. 

                                                           
37 Profil Desa Prajegan, 2022. 
38 Citra Ayu Perdana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Mei 2022. 
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Menurutnya ruwatan ini bertujuan untuk keselamatan keluarga kedua 

belah pihak dan ketika pelaksanaan pernikahan tidak terdapat halangan 

apapun. Beliau juga mengibaratkan ruwatan seperti filosofi ketika orang 

Jawa membangun rumah yaitu harus lebih maju sedikit dari rumah orang 

tuanya. Hal ini dimaksudkan sebagai doa supaya anaknya bisa belajar 

mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Respon masyarakat 

sekitar mengenai tradisi ini juga senang karena sebagai orang Jawa kita 

mau mau untuk nguri-uri kebudayaan. 

Pendapat selanjutnya yaitu dari Anif Santoso, beliau juga merupakan 

pelaku dari tradisi ruwatan dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Asal mula dari tradisi ini saya tidak tau, yang saya tau kalau 

anak tunggal memang harus diruwat. Saya mengikuti tradisi 

ruwatan ini supaya terhindar dari hal-hal buruk, supaya 

terhindar dari mara bahaya menurut orang Jawa. Dalam 

pelaksanaannya saya juga memilih menggunakan wayang karena 

dari keluarga yang menganjurkan. Kalau respon masyarakat 

sendiri dengan adanya ruwatan ini ya senang karena terdapat 

hiburan yang jarang orang tanggap dan sebagai orang Jawa 

sudah seharusnya kita melestarikan budaya Jawa. ”39  

 

Informasi yang didapat dari wawancara diatas yaitu beliau tidak tau 

asal mula dari diadakannya tradisi ruwatan ini, tapi yang beliau tau kalau 

anak tunggal itu memang harus diruwat. Selain itu makna yang terkandung 

dalam tradisi ruwatan itu sendiri supaya terhindar dari hal-hal buruk atau 

mara bahaya menurut orang Jawa. Beliau pada saat melaksanakan ruwatan 

memilih media wayang atas saran kedua orang tuanya. Sedangkan respon 

                                                           
39 Anif Santoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2022. 
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masyarakat dengan adanya ruwatan tersebut juga senang karena terdapat 

hiburan dan sebagai upaya melestarikan kebudayaan Jawa. 

Peneliti juga mewawancarai Bapak Budiyono sebagai tokoh 

masyarakat, pendapat beliau mengenai tradisi ruwatan ini yaitu: 

“Makna tradisi ini yaitu untuk membersihkan diri dari hal-hal 

mistis yang akan mendatangkan bencana. Apabila kita tidak 

melakukan pun tidak apa-apa, tetapi kita sebagai orang Jawa 

apabila kedepannya terjadi musibah dan tidak melaksanakan 

ruwatan maka akan dikaitkan dengan ruwatan tadi. Dari segi 

menyimpang atau tidaknya tradisi ini berasal dari cerita wayang 

Batara Kala yang memakan manusia. Tapi ketika Islam datang 

ke Jawa ruwatan menjadi lebih islami namun tidak 

menghilangkan tradisi itu sendiri karena ada yang dibarengi 

tahlilan, istighosah sehingga menurut saya tidak menyimpang.”40 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas, bahwa makna tradisi 

ini yaitu sebagai cara manusia untuk membersihkan diri dari hal-hal mistis 

yang suatu saat mungkin akan menimpa.  

Kemudian mengenai makna tradisi ruwatan ini peneliti 

mewawancarai Ria Ayu Dewi yaitu masyarakat Desa Prajegan yang juga 

merupakan anak tunggal namun belum menikah, berikut pendapat beliau: 

“Saya belum pernah melaksanakan ruwatan sendiri, tapi kalau 

melihat pernah mbak. Makna dari tradisi ini yaitu sarana untuk 

membersihkan diri dari hal-hal buruk. Kalau pun tidak 

melakukan ruwatan menurut saya tidak apa-apa, tapi kata ayah 

saya nanti ketika saya akan menikah ya harus diruwat.”41 

 

Dari wawancara diatas, beliau menuturkan bahwa belum pernah 

melaksanakan ruwatan namun pernah melihat tradisi ruwatan. Menurut 

beliau, makna dari tradisi ini yaitu sebagai sarana untuk membersihkan diri 

                                                           
40 Budiyono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Mei 2022. 
41 Ria Ayu Kusuma Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2022. 
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dari hal-hal buruk. Selain itu jika ada anak tunggal yang tidak melakukan 

ruwatan juga tidak apa-apa, namun bisa dipastikan kalau suatu saat beliau 

menikah akan dilakukan ruwatan hal itu berdasarkan anjuran dari sang 

ayah. 

Pada dasarnya, tradisi yang ada didalam masyarakat pasti terdapat 

beberapa peralatan yang digunakan sebagai penunjang acara. Peralatan-

peralatan tersebut memiliki nilai simbolis bagi kehidupan. Apabila ditinjau 

dari segi simbolisnya, tradisi ruwatan ini memiliki banyak sekali makna, 

yang menjadi simbol kehidupan manusia selama  di dunia. Begitu juga 

dengan piranti yang digunakan dalam wayangan ini juga memiliki nilai 

simbolis tersendiri mulai dari wayang, lakon, dan juga sesaji yang 

digunakan.  

Selain itu semua peralatan yang digunakan oleh dalang untuk 

meruwat juga mengandung nilai-nilai simbolis, seperti kelir yang 

melambangkan alam semesta, batang pisang melambangkan bumi, damar 

melambangkan matahari yang senantiasa memberi cahaya bagi kehidupan 

di bumi, kepyak melambangkan detak jantung manusia, wayang 

digambarkan sebagai kehidupan manusia yang mempunyai berbagai 

peringai yang sesuai maupun yang bertentangan dengan norma yang ada.42 

Kemudian biasanya lakon atau cerita yang diangkat dalam ruwatan 

untuk anak ontang-anting itu sendiri yaitu lakon murwakala. Lakon ini 

                                                           
42 Relin dan Ashram Gandhi Puri, AKTUALISASI RUWATAN PADA MASYARAKAT JAWA 

(Kajian Filosofis), 73. 
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diadopsi dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang menceritakan 

pembebasan manusia dari belenggu kejahatan maupun aura negatif yang 

telah melekat pada diri orang sukerta. 

Seperti penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kletong selaku dalang 

ruwat mengenai tradisi ini yaitu: 

“Asal mula diadakannya tradisi ruwatan yaitu karena manusia 

itu adalah tempat salah dan dosa. Apabila tidak diruwat maka 

nantinya akan dimakan oleh Batara Kala. Batara Kala 

merupakan raksasa yang terlahir dari hubungan terlarang 

antara Batara Guru dengan Dewi Uma. Benih dari Batara Kala 

tadi akhirnya jatuh kedalam lautan yang luas kemudian 

tumbuhlah menjadi raksasa. Pada saat Batara Kala ini hendak 

meminta makan kepada Dewi Uma, Dewi Uma tidak memberikan 

makanan, namun oleh Batara Guru disuruh untuk memakanan 

manusia-manusia sukerta. Akhirnya Batara Kala turun ke Bumi 

untuk mencari mangsa yaitu orang sukerta. Ketika Batara Kala 

telah menemukan mangsanya, orang sukerta tersebut berlari dan 

bersembunyi di keramaian dan berdoa kepada Batara Guru 

untuk membantunya. Hingga akhirnya Batara Guru menyuruh 

orang sukerta tersebut untuk melakukan ruwatan. Selain cerita 

diatas, masih ada banyak cerita mengenai asal usul ruwatan. 

Seperti cerita bahwa ketika hendak memasak sayur daun menir, 

tidak sengaja tangan Dewi Uma terkena pisau hingga 

mengeluarkan darah. Darah tersebut menetes di sayur asem tadi 

yang kemudian dimakan oleh Batara Kala. Oleh sebab itu Batara 

Kala mulai menyukai darah manusia karena rasa dari sayur 

menir berasa sayur asam, sedangkan sayur asam berasa sayur 

menir.” 

 

Berdasarkan wawancara diatas, beliau mengatakan bahwa cerita 

yang diangkat dalam ruwatan ini yaitu murwakala. Yang berasal dari 

kesalahan dua orang hingga pada akhirnya menimbulkan masalah bagi 

orang lain.  
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Dalam ruwatan sendiri tidak lepas dari eksistensi sajen yang 

menjadi salah satu daya tarik karena keanekaragamannya. Seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Kletong selaku dalang ruwat mengenai sajen yaitu:    

“Alat yang digunakan untuk ruwatan yang pasti yaitu wayang 3, 

meliputi Janoko, Sembodro, dan kirab rupo atau Batara Guru. 

Untuk sajennya setiap dalang itu berbeda, kalau saya ya jarik 

rupo pitu, payung telu, pisang taneman loro, tebu loro, kelopo 

gading loro, gabah loro rental, gedang setangkep, kambil gundil, 

beras pitrah, panggang buceng, pitek mati loro pitek urip 2, 

kembang setaman, banyu sumber songo, cok bakal limo sing siji 

enek endog entah, kopat luwar siji, telesane sing diruwat ono 

duite rong puluh ewu, kloso anyar bantal anyar, rokok, rek, 

jungkas, nilon, wedak, minyak wangi, sego punar ngitung batih, 

endog mateng ngitung batih, karuk gimbal karuk grising, jangan 

menir kelo asem, jangan asem kelo menir, ngintun leluhur, 

golong kalih, golong gangsal, golong pitu, polo pendem, jajan 

pasar, kopat lepet papat, buceng pitu, jenang abang putih, jenang 

sengkolo, jenang jalan, ulam urip siji. Wayang sebagai diri orang 

yang akan melaksanakan ruwatan itu sendiri, sedangkan sajen 

yang lain itu digunakan sebagai tebusan untuk yang ngruwat. 

Apabila ada salah satu ubo rampe yang tidak dipenuhi maka 

prosesi ruwatan tidak bisa dilaksanakan.”43 

 

Sedangkan sajen yang digunakan oleh Bapak Hariyadi selaku dalang 

yaitu: 

 

“Dupo arum yang digunakan untuk memusatkan konsentrasi 

dalang supaya tidak mudah terpecah konsentrasinya saat 

melakukan ruwatan, kembang atau bunga maknanya kembang 

sari ing payon yaitu sebagai pemanis keindahan dari kehidupan. 

Kelapa mengandung makna bahwa hidup itu harus seperti kelapa 

yang mulai dari daun hingga akar bisa bermanfaat untuk 

kehidupan. Gedang setangkep juga melambangkan manusia 

supaya bisa saling melengkapi dan bermanfaat bagi orang lain. 

Kendi bermakna sebagai tempat air, bahwa hidup itu hanya 

untuk sekedar mampir ngombe. Cikal bermakna urip bakal 

bebrayan (bisa hidup tentram). Kain jarik menggambarkan 

wahyu dari bapak ibu atau merupakan wujud kasih sayang bapak 

dan ibu. Payung mengandung makna bahwa setelah menikah 

anak tunggal tersebut dapat mengayomi anak dan keluarganya. 

Alat masak mengandung makna yaitu sebagai alat kita untuk 

                                                           
43 Kletong, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2022. 
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masak, usaha untuk tetap melangsungkan kehidupan. Daringan 

kebak mengandung makna bahwa hidup didunia tidak 

kekurangan makanan dan tempat tinggal dan mempunyai 

keseimbangan kasih sayang.”44 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa guna sajen yang 

terdapat dalam tradisi ruwatan yaitu sebagai simbol kehidupan manusia 

ketika hidup didunia.  

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diatas 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Prajegan masih mempercayai 

adanya tradisi ruwatan.  Sedangkan makna dari tradisi ruwatan yaitu 

sebagai sarana untuk menghindarkan manusia dari hal-hal negatif. 

Sehingga diharapkan dengan diadakannya tradisi ini dapat memberikan 

aura positif supaya tidak ada halangan nantinya ketika akan ataupun 

sesudah menikah.  

Dari lakon yang diangkat, terdapat banyak makna yang dapat 

diambil yaitu manusia dalam bertindak itu harus berpedoman pada budi 

pekerti yang luhur. Manusia dalam bertindak harus mengarahkan dirinya 

menuju kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dianggap tidak baik. 

Tindakan atau tingkah laku disini harus mencakup semua aspek mulai dari 

pikiran, perbuatan dan perkataan dan senantiasa takut terhadap Tuhan 

yang telah memberikan kenikmatan hidup sehingga nantinya kita tidak 

terjerumus kedalam lubang gelap yang akan mencelakakan diri sendiri 

kedepannya. Dalam lakon ini juga menceritakan upaya manusia untuk 

                                                           
44 Hariyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2022.  
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menjauhkan diri dari hal-hal buruk yang akan menimpanya dan sebagai 

upaya memohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuatnya kepada 

sang pencipta. 

Selain itu, makna sajen yang terdapat dalam tradisi ini sendiri yaitu 

sebagai simbol kehidupan manusia di dunia dan merupakan harapan hidup 

pelaku tradisi sehingga nantinya ketika sudah menikah rumah tangganya 

menjadi damai, aman dan penuh dengan kasih sayang. 

 

2. Prosesi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Prosesi ruwatan sendiri berbeda-beda setiap dalangnya. Hal itu 

dikarenakan setiap dalang mempunyai kepercayaan atau keyakinan yang 

berbeda dengan dalang yang lain. Selain itu media yang digunakan dalam 

ruwatan ini juga mempengaruhi dalam setiap ritualnya. Mulai dari 

ruwatan santri atau biasa disebut ruwatan Kyai, ruwatan wayang, ruwatan 

slametan dll. Umumnya yang biasa digunakan untuk ruwatan anak tunggal 

di desa Prajegan ini yaitu ruwatan santri dan ruwatan wayang. 

Seperti yang di sampaikan oleh Adinda Risma Dewi selaku orang 

yang diruwat yaitu: 

“Saya tau tradisi ini yaitu dari keluarga ayah. Karena dulu ayah 

pernah mondok jadi ketika saya menikah diharuskan dilakukan 

ruwatan tapi dengan cara ruwatan santri. Prosesi dari ruwatan 

ini sendiri diawali dengan khotmil Al-Qur’an, kemudian air putih 

yang diberi doa oleh pak Kyai nya lalu diminumkan kepada saya. 

Kalau perbedaan ruwatan dulu dengan sekarang yaitu kalau dulu 

ruwatan wayang dengan unsur Jawanya yang kental, kalau saya 

ruwatan santri. Respon masyarakat sendiri dengan adanya 



47 
 

 
 

ruwatan ini mereka juga senang dan mulai banyak yang 

mengikuti ruwatan santri ini karena sebelumnya ruwatan itu ya 

menggunakan wayang dan lebih kejawen.”45 

 

Dari informasi yang didapat, bahwa sekarang ini ruwatan tidak 

hanya dilakukan menggunakan media wayang saja. Namun juga 

menggunakan media khotmil Al-Qur’an atau biasa disebut ruwat santri. 

Mengenai prosesi ruwatan, peneliti melakukan wawancara terhadap 

Bapak Kletong yang menjelaskan bahwa: 

“Caranya yaitu hanya mel (ngelmu), diawiti kanthi bismillah, 

dalang memulai pertunjukan wayang dan menceritakan 

mengenai murwakala itu tadi. Kemudian dalang akan 

membacakan doa kejawen kepada anak tunggal tadi, doanya 

yaitu “Hong ilaheng awighnam astu namas siddam” yang 

artinya “Duh Gusti, aku memohon mudah-mudahan terhindar 

dari segala marabahaya dan kutukan. Selain itu ada beberapa 

doa yang tidak dapat saya sebutkan karena rahasia. Setelah 

pembacaan doa selesai dilakukan, maka dalang akan menyuruh 

anak tunggal tersebut untuk berganti pakaian yang sudah diberi 

doa tadi, harapannya adalah semoga dosa-dosa yang telah lalu 

dan juga aura negatif dari anak tunggal tersebut tertinggal 

bersama dengan baju yang telah ia lepaskan tadi. Sedangkan 

sajen yang sudah dihajatkan boleh untuk diambil masyarakat 

sekitar. Setelah semua prosesi dilaksanakan kemudian anak 

tunggal yang diruwat beserta kedua orang tuanya harus  

tirakatan, yaitu tidak dibolehkan tidur sebelum satu hari setelah 

ruwatan. Hal ini dimaksudkan supaya maksud dan tujuan 

diadakannya prosesi ruwatan yang telah dilakukan tadi 

dikabulkan oleh Allah SWT.”46 

 

Dari penjelasan diatas prosesi ruwatan itu pada dasarnya dimulai 

dari pertunjukan wayang lalu inti dari ruwatan itu sendiri yang berupa doa. 

                                                           
45 Adinda Risma Dewi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2022. 
46 Kletong, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2022. 
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Selain itu Bapak Hariyadi memaparkan prosesi ruwatan yang 

dilakukan sebagai berikut: 

“Awal mula dalang akan memainkan wayang dengan peran 

murwakala terlebih dahulu, setelah pertunjukan wayang tersebut 

selesai maka dalang akan membacakan doa-doa untuk 

keselamatan pengantin dengan berbagai ubo rampe yang telah 

ditentukan sebelumnya. Setelah pembacaan doa maka acara 

telah selesai, ubo rampe atau peralatan yang digunakan untuk 

sajen ini sudah boleh diambil oleh masyarakat sekitar yang 

melihatnya.47 

 

Pada penjelasan diatas prosesi yang dilakukan dalam ruwatan ini 

yaitu diawali dengan pertunjukan wayang, kemudian pembacaan doa 

setelah itu peralatan yang digunakan dalam ruwatan tadi dibagikan kepada 

masyarakat. 

Peneliti juga mewawancari Bapak Slamet salah satu warga Desa 

Prajegan mengenai prosesi ruwatan ini. Beliau mengatakan bahwa: 

“Caranya yaitu diadakannya pagelaran wayang semalam suntuk 

yang menceritakan tentang ruwatan anak ontang-anting, 

kemudian nanti sebelum subuh anak tunggal tadi baru 

diruwat.”48 

 

Menurut beliau prosesi ruwatan ini diawali dengan pagelaran 

wayang semalam suntuk kemudian puncaknya yaitu diprosesi ruwatan  

Dari wawancara dengan tiga narasumber diatas dapat disimpulkan 

bahwa prosesi tradisi ruwatan ini umumnya diawal dengan pertunjukan 

                                                           
47 Hariyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2022. 
48 Slamet Purnomo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 Mei 2022 
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wayang kulit kemudian dilanjutkan dengan doa-doa yang ditujukan untuk 

keselamatan dan perlindungan kepada anak tunggal tersebut kemudian 

setelah doa selesai barulah peralatan yang digunakan dalam sajen 

dibagikan kepada masyarakat.
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BAB IV 

ANALISIS TRADISI RUWATAN BAGI PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL 

PERSPEKTIF ‘ŪRF DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Makna dan Prosesi Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal 

Perspektif ‘Ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

Pada dasarnya setiap daerah memiliki adat tradisi tersendiri ketika 

hendak melangsungkan suatu kegiatan tidak terkecuali pernikahan. Dalam adat 

Jawa sendiri terdapat tradisi yang masih terus berlangsung hingga saat ini salah 

satunya tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal. Pelaksanaan ruwatan 

ini bertujuan untuk menghilangkan malapetaka yang akan menimpa anak 

tunggal tersebut sehingga ketika ia sudah menikah rumah tangganya 

diharapkan harmonis dan selalu diberi kelancaran dalam mengarungi 

kehidupan kedepannya. 

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tradisi 

ruwatan bagi pernikahan anak tunggal. Tradisi ini merupakan adat kebiasaan 

yang dilakukan oleh orang Jawa ketika akan menikahkan anak tunggal baik 

laki-laki maupun perempuan. Adat merupakan suatu proses perulangan suatu 

kebiasaan yang berupa perkataan maupun perbuatan manusia dan telah 

diterima oleh masyarakat luas. 

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa: 

 اَْلَعاَدُة ُمَحكََّمة  
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Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”49 

Adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum disini yaitu adat yang 

sudah berlaku lama disuatu masyarakat, telah diterima kehadirannya di daerah 

tersebut, tidak bertentangan dengan nash yaitu al-Qur’an dan juga al-Sunnah, 

tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, 

tidak berlaku dalam ibadah mahdlah, serta adat  tersebut telah memasyarakat 

ketika akan dijadikan sebagai salah satu patokan hukum. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai tradisi ruwatan, 

untuk mengetahui bagaimana hukumya berdasarkan ‘ūrf, maka perlu ditinjau 

melalui beberapa segi. ‘Ūrf mempunyai berbagai macam antara lain: a. 

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan ‘ūrf  terbagi atas; 1) ‘Ūrf  qawlī  

yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, 2) ‘Ūrf  fi’lī  yaitu kebiasaan yang 

berupa perbuatan. b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi atas; 1) 

‘Ūrf  umum yaitu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, 2) ‘Ūrf khusus 

yaitu kebiasaan yang berlaku hanya ditempat-tempat tertentu dan di waktu 

tertentu. c. Dari segi penilaian baik dan buruk dibedakan menjadi 2 yaitu; 1) 

‘Ūrf shahīh merupakan kebiasaan yang diterima dan tidak bertentangan dengan 

agama, sopan santun serta budaya yang luhur, 2) ‘Ūrf fāsid merupakan 

kebiasaan yang bertentangan dengan syara’. 

 

                                                           
49 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, 78. 
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Ditinjau dari segi objeknya, makna tradisi ruwatan termasuk kedalam 

ūrf  qawli karena merupakan perkataan, yang mana didalamnya mengandung 

makna simbolis yang menjadi simbol kehidupan manusia  serta merupakan 

harapan anak tunggal tersebut ketika nantinya mengarungi kehidupan berumah 

tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 

Sedangkan prosesi tradisi ruwatan apabila ditinjau dari segi objeknya termasuk 

kedalam ūrf  fi’li karena merupakan perbuatan masyarakat di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk menggambarkan kehidupan 

manusia melalui pementasan wayang kulit serta beberapa ritual yang 

merupakan bagian dari tradisi ruwatan itu sendiri. 

Dilihat dari segi ruang lingkupnya, tradisi ruwatan ini termasuk 

kedalam ūrf  khusus yaitu ūrf  yang berlaku pada tempat, waktu dan keadaan 

tertentu. Tradisi ruwatan ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Prajegan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan berlaku di waktu tertentu yaitu 

ketika anak tunggal akan melangsungkan pernikahan. 

Dilihat dari segi baik buruknya, ‘ūrf  terdiri dari dua macam yaitu ‘ūrf  

shahīh  dan ‘ūrf  fāsid. ‘Ūrf  shahīh merupakan adat yang tidak bertentangan 

dengan syara’. Sedangkan ‘ūrf  fāsid  merupakan adat yang bertentangan 

dengan syara’ dan menimbulkan kemafsadatan. Makna dan prosesi tradisi 

ruwatan bagi pernikahan anak tunggal di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo ini dapat dikategoikan sebagai ‘ūrf  shahīh   apabila 

dimaknai sebagai simbol kehidupan dan harapan manusia kedepannya supaya 

dapat menjalani rumah tangga seindah simbol-simbol yang terdapat dalam 
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tradisi tersebut. Selain itu prosesi yang dilakukan dijadikan wujud syukur 

kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan sehingga anak 

tunggal mampu untuk melaksanakan pernikahan. 

 Makna dan prosesi tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal di 

Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini dapat dikatakan 

sebagai tradisi yang tidak menyimpang dari syariat Islam apabila memenuhi 

syarat suatu kebiasaan dapat di jadikan ‘ūrf, antara lain: 

1. Merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku umum di Desa Prajegan 

dan dilakukan ketika anak tunggal akan melangsungkan pernikahan. 

2. Tradisi ruwatan ini tidak menghilangkan kemaslahatan baik bagi pelaku 

maupun bagi masyarakat sekitar, dan tidak pula menimbulkan 

kemafsadatan bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar. 

3. Tradisi ruwatan ditujukan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. 

4. Tradisi ruwatan digunakan sebagai media bersedekah kepada masyarakat 

maupun tamu yang diundang. 

5. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia-Nya. 

Sebaliknya, makna dan prosesi tradisi ruwatan ini  disebut sebagai ‘ūrf 

fāsid apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Merupakan tradisi yang berlaku umum dalam masyarakat namun 

bertentangan dengan syara’. 
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2. Tradisi ruwatan dijadikan sebagai penentuan nasib anak tunggal yang 

apabila tidak melakukannya maka salah satu dari keluarga akan 

meninggal, apabila dilakukan mana kehidupan anak tunggal tersebut akan 

aman dan tentram. 

3. Tradisi ruwatan ini digunakan sebagai media untuk meminta perlindungan 

dari makhluk ghaib. 

4. Tradisi ruwatan digunakan sebagai ajang pamer harta ataupun berfoya-

foya. 

5. Sajen digunakan untuk menyembah makhluk ghaib.  

Berdasarkan uraian diatas, makna dan prosesi tradisi ruwatan bagi 

pernikahan anak tunggal perspektif ‘ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai ‘ūrf shahīh apabila ubo 

rampe yang terdapat dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai simbol 

kehidupan manusia serta dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun 

kepada Allah SWT. Namun tradisi ruwatan dapat juga dikategorikan sebagai 

‘ūrf fāsid  apabila diyakini sebagai penentu nasib baik ataupun buruk manusia 

apabila tidak melaksanakan tradisi ruwatan, serta sebagai sarana untuk 

menyembah makhluk ghaib penunggu suatu tempat untuk meminta 

perlindungan dan pertolongan. 
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B. Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan 

Anak Tunggal Perspektif ‘Ūrf  di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo 

Secara umum, di dalam masyarakat terdapat tiga pendapat mengenai 

pelaksanaan tradisi ruwatan ini. Pertama, yaitu kalangan yang kontra terhadap 

tradisi ruwatan menilai bahwa tradisi ini merupakan bentuk dari adat kejawen 

yang mempunyai nilai kemusyrikan sehingga harus dihilangkan. Seperti 

percaya akan adanya Batara Kala, sajen, sukerta merupakan hal yang dianggap 

sebagai musyrik, karena dalam Islam sendiri hal seperti itu tidak ada. 

Kedua, yaitu golongan pro yang tetap menerima tradisi ruwatan karena 

pada dasarnya ruwatan dengan pementasan wayang kulit dengan lakon 

murwakala ini merupakan warisan kebudayaan nenek moyang khususnya Jawa 

yang tetap harus dilestarikan karena menjadi karakter dari daerah itu sendiri. 

Mengenai kepercayaan terhadap tokoh pewayangan seperti Batara Kala, 

Batara Guru, Dewi Uma dan Sukerta merupakan bentuk simbolis dari 

kehidupan manusia sendiri dan sebagai pola didik masyarakat terdahulu supaya 

masyarakat lebih baik lagi dan berhati-hati dalam bertindak. 

Ketiga, yaitu golongan toleran yang tetap membolehkan tradisi ruwatan 

ini dilakukan namun pelaksanaannya diberi akulturasi nilai-nilai Islam seperti 

khataman Al-Quran, istighosah, shalawatan. Untuk ruwatan sendiri tetap 

dilaksanakan karena terdapat adat Jawa yang menjadi identitas daerah 

khususnya Desa Prajegan yang menceritakan gambaran hidup manusia dan 

terkandung pesan moral yang baik bagi kehidupan manusia. Sedangkan doa-
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doanya diganti dengan doa Islam sehingga tradisi ruwatan ini dijadikan 

ungkapan rasa syukur masyarakat dan sebagai upaya memohon ampun kepada 

Allah SWT serta memasrahkan segala sesuatu hanya kepada-Nya.  

Sebagian besar masyarakat Desa Prajegan termasuk kedalam golongan 

toleran yang tetap menerima adanya tradisi ruwatan karena menganggap tradisi 

ini sebagai budaya Jawa yang harus tetap dilestarikan karena menjadi karakter 

suatu daerah, namun pada pelaksanaannya menggunakan tuntunan Islam. 

Apabila tradisi ini ada dan diberi sentuhan islami maka akan menjadi tradisi 

kesenian Islam yang sangat menarik bagi masyarakat. Selain itu juga bisa 

sebagai media dakwah supaya banyak yang tertarik memeluk agama Islam. 

Dengan diadakannya tradisi ruwatan ini menjadi sebuah hiburan yang menarik 

bagi masyarakat karena mereka dapat melihat pagelaran wayang yang sudah 

jarang sekali ditampilkan di zaman sekarang ini karena telah tergantikan oleh 

kesenian yang lain.  

Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan 

anak tunggal di Desa Prajegan dibedakan menjadi dua yaitu nilai simbolik dan 

juga nilai substantif. Nilai simbolik ini terdapat pada peralatan yang digunakan 

dalam pagelaran wayang yang melambangkan proses kehidupan manusia 

selama didunia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat ar-Ahqaf ayat 

3: 

نَ ُهَمآ ِاْلَّ   َوالَِّذَْْن  بِاْلَحقِ  َوَاَجٍل مَُّسمًّى   َما َخَلْقَنا السَّٰمٰوِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 َكَفُرْوا َعمَّآ اُْنِذُرْوا ُمْعِرُضْونَ 
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Artinya: “Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 

di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu 

yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari peringatan 

yang diberikan kepada mereka.” 

 
Maksud ayat diatas yaitu Allah SWT menciptakan alam semesta beserta 

isinya dengan tujuan yang benar dan dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

Namun ada yang tidak percaya akan adanya hari akhir dan hari pembalasan di 

akhirat atas segala sesuatu yang telah manusia lakukan selama didunia. Oleh 

sebab itu manusia harus mengetahui hakikat dari kehidupan yang sebenarnya 

selama didunia yaitu mencari keridhaan Allah SWT karena apapun perbuatan 

yang dilakukan manusia, nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari 

pembalasan. 

Selain itu nilai simbolik ini juga terdapat dalam sajen yang 

dimaksudkan sebagai harapan anak tunggal yang akan diruwat beserta kedua 

orang tuanya untuk dapat mengarungi kehidupan rumah tangga yang lebih baik 

sehingga terhindar dari hal-hal buruk kedepannya. Seperti yang terdapat dalam 

Al-Qur’an Surat ar-Rum ayat 21: 

ْٰتِ  َنُكْم  َهااِلَي ْ  لِ َتْسُكنُ وْٓا َواًجااَزْ  اَنْ ُفِسُكمْ  مِ نْ  َلُكمْ  َخَلقَ  اَنْ ٓه َوِمْن ٰا َوَجَعَل بَ ي ْ

ٍْٰت لِ َقْوٍم ْ َّتَ َفكَُّرْونَ   مََّودًَّة وََّرْحَمًة  ِانَّ ِفْي ٰذِلَك َْلٰ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu 

rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 
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Dari ayat diatas, sejatinya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan 

dengan sesama manusia bukan jin, sehingga akan didapatkan maksud dan 

tujuan diadakannya pernikahan yaitu sakīnah, mawaddah dan waraḥmah. 

Sedangkan nilai substantif yang terkandung dalam tradisi ruwatan ini 

yaitu terdapat dalam doa-doa yang dipanjatkan dalam ruwatan ini. Mulai dari 

di ucapkannya basmalah, syahadat dan juga doa-doa kejawen lainnya yang 

intinya sama yaitu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Seperti yang 

terdapat dalam Al-Qur’an Surat al-Fatihah ayat 5: 

 ِاَّاَك نَ ْعُبُد َوِاَّاَك َنْسَتِعْيُن  

Artinya: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya 

kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. 

 

Selain dari doa, nilai substantif ini juga terdapat dalam acara selamatan 

kemudian menghidangkan makanan yang diniatkan sebagai sedekah sehingga 

mempunyai banyak keutamaan salah satunya melancarkan rezeki dan 

menghindarkan dari musibah.  

ٰقِت َواَق َْرضُ  ِقْيَن َواْلُمصَّدِ  ُهْم َوَلُهْم وا اللٰ َه قَ ْرًضا َحَسًنا ُّٰضَعُف لَ ِانَّ اْلُمصَّدِ 

 َاْجر  َكرِْْم  

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki 

maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang 

baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan 

mendapat pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid : 18). 
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Berdasarkan penjelasan diatas, apabila ditinjau dari perspektif ‘ūrf 

akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal 

di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam 

‘ūrf  shahīh  yaitu adat kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh 

orang banyak dan tidak bertentangan dengan syara’. Akulturasi nilai-nilai 

Islam dalam tradisi ruwatan ini telah berlaku lama di masyarakat dan telah 

diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Prajegan dan telah sesuai dengan 

dalil syara’ yaitu ubo rampe yang digunakan dalam ritual dijadikan sebagai 

simbol kehidupan manusia yang diperkuat dengan adanya dalil-dalil dalam Al-

Qur’an. Seperti peralatan wayang yang menggambarkan kehidupan manusia 

selama didunia seperti kandungan dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, sajen yang 

menjadi harapan hidup manusia seperti yang terdapat dalam kandungan surat 

Ar-Rum ayat 21, pemanjatan doa-doa seperti basmalah, syahadat, dan doa-doa 

kejawen  yang ditujukan kepada Allah SWT seperti yang dikandung dalam Al-

Qur’an Surat Al-Fatihah ayat 5, kemudian adanya sedekah yaitu 

menghidangkan makanan serta pemberian sajen yang digunakan dalam tradisi 

ruwatan kepada masyarakat merupakan sebuah anjuran dari Allah SWT 

kepada umatnya seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Hadid ayat 

18. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Ruwatan Bagi 

Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Ūrf di Desa Prajegan Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Makna dan prosesi tradisi ruwatan bagi pernikahan anak tunggal 

perspektif ‘ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo dapat dikategorikan sebagai ‘ūrf shahīh apabila ubo rampe yang 

terdapat dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai simbol kehidupan 

manusia serta dijadikan upaya mendekatkan diri dan mohon ampun 

kepada Allah SWT. Namun tradisi ruwatan dapat juga dikategorikan 

sebagai ‘ūrf fāsid  apabila diyakini sebagai penentu nasib baik ataupun 

buruk manusia apabila tidak melaksanakan tradisi ruwatan, serta sebagai 

sarana untuk menyembah makhluk ghaib penunggu suatu tempat untuk 

meminta perlindungan dan pertolongan. 

2. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi ruwatan bagi pernikahan anak 

tunggal perspektif ūrf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo termasuk kedalam ‘ūrf  shahīh  yaitu adat kebiasaan yang 

berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak dan tidak 

bertentangan dengan syara’. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi 

ruwatan ini telah berlaku lama di masyarakat dan telah diterima dengan 
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baik oleh masyarakat Desa Prajegan dan telah sesuai dengan dalil syara’ 

yaitu ubo rampe yang digunakan dalam ritual dijadikan sebagai simbol 

kehidupan manusia yang diperkuat dengan adanya dalil-dalil dalam Al-

Qur’an. Seperti peralatan wayang yang menggambarkan kehidupan 

manusia selama didunia seperti kandungan dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, 

sajen yang menjadi harapan hidup manusia seperti yang terdapat dalam 

kandungan surat Ar-Rum ayat 21, pemanjatan doa-doa seperti basmalah, 

syahadat, dan doa-doa kejawen  yang ditujukan kepada Allah SWT seperti 

yang dikandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Fatihah ayat 5, kemudian 

adanya sedekah yaitu menghidangkan makanan serta pemberian sajen 

yang digunakan dalam tradisi ruwatan kepada masyarakat merupakan 

sebuah anjuran dari Allah SWT kepada umatnya seperti yang terdapat 

dalam Al-Qur’an Surat Al-Hadid ayat 18. 

B. Saran 

Sebagai generasi milenial sudah seharusnya kita untuk terus melestarikan 

tradisi yang ada sebagai suatu corak keunikan dalam daerah sendiri. Namun 

perlu digaris bawahi bahwa dalam melaksanakan tradisi tersebut kita hendaknya 

memperbaiki niat kita dari yang menyembah kepada makhluk ghaib menjadi 

menyembah dan menyerahkan semua hanya kepada Allah SWT. Selain itu 

sarana yang digunakan pun juga diniatkan sebagai suatu simbol kehidupan 

manusia di dunia bukan sebagai sarana persembahan atau penebusan diri 

terhadap hal-hal ghaib.  
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