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ABSTRAK 

 

Fatkhiyah, Anisatul, 2022, Tinjauan dharī‟ah  Terhadap Akad Nikah Di Bulan 

Muharram Pada Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata kunci/keywords: Larangan Akad Nikah, dharī‟ah, Bulan Muharram. 

Bulan Muharram dalam kata lain biasa disebut dengan Bulan Suro. Bulan 

Suro sendiri mengandung banyak kesakaralan seperti larangan mengadakan 

berbagai hajatan pada bulan tersebut. Seperti keyakinan masyarakat di Desa 

Purwosari Kecamatan Kabupaten Ponorogo terhadap larangan akad nikah pada 

bulan Muharram, walaupun masyarakatnya mayoritas beragama Islam akan tetapi 

banyak yang menghindari untuk tidak melaksanakan akad nikah di bulan 

Muharram. Dikarenakan keyakinan larangan ini benar-benar larangan yang tidak 

bisa dilanggar dan ditakutkan terjadi musibah setelahnya. Issu yang terjadi di 

kalangan masyarakat khususnya di desa Purwosari ini yaitu terjadinya musibah 

/ada salah seorang yang dikalahkan dalam keluarganya ketika tetap melaksanakan 

larangan akad nikah dibulan Muharram, Sebab bulan tersebut banyak 

mengandung mistis kata para leluhur dahulu. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil rumusan 

masalah yakni: (1) Bagaimana analisis  dharī‟ah terhadap larangan akad nikah di  

bulan Muharram pada masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisis dharī‟ah  terhadap pola 

penyelesaian dari larangan akad nikah di bulan Muharram pada masyarakat Desa 

Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 

menggunakan teknik kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Adapun hasil kesimpulan dari karya ilmiyah ini adalah menurut dharī‟ah 

larangan akad nikah pada bulan Muharram larangan menikah pada bulan 

Muharram yang terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo tersebut merupakan wasilah /perantara, dan keyakinan larangan akad 

nikah pada bulan Muharram ini termasuk sadd ad- dharī‟ah (menutup perantara) 

dimana wasilah dari keyakinan masyarakat mengaharuskan berhati-hati 

semaksimalnya karena mengandung kemafsadahan. Menurut pandangan dharī‟ah 

pola penyelesaian terhadap larangan akad nikah pada bulan Muharram termasuk 

kategori fath ad-dharī‟ah yaitu membuka wasilah tersebut untuk mendapatkan 

kemashlahatan dengan melaksanakannya di waktu yang lain (menggeser waktu 

pelaksanaannya) dan bisa menggunakan syarat-syarat berjonggo dalam bahasa 

lain berjonggo mengatakan Suro Genep.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah   

Saat ini masyarakat jawa tersebar di seluruh Nusantara bahkan 

beberapa diantaranya telah menghuni berbagai penjuru dunia. Dimanapun 

keberadaannya masyarakat jawa tidak bisa lepas dari budaya dan tradisi-

tradisi peninggalan para leluhur, sebab budaya dan tradisi tersebut telah 

menyatu dengan jiwa dan perilaku masyarakat jawa. Banyak sekali tradisi 

yang diwariskan secara turun-temurun semua tradisi tersebut tidak bisa 

lepas dari laku (tata cara) dan petung (perhitungan) yang rinci.
1
  

Berbicara masalah adat Jawa, tentunya sudah tidak asing lagi 

bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari, atau 

bulan tertentu yang kurang tepat melakukan acara sakral seperti hajatan 

nikah, dan hajat khitan. Masyarakat adat jawa meyakini adanya hari 

pembawa  naas atau sial, maka pantang untuk melakukan acara atau hajat 

besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan 

mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. 

Contohnya ketika ada yang melakukan akad nikah di bulan Muharram 

maka dalam hidup mereka akan mengalami ruwet, rewel pada akhirnya 

akan berakhir pada perceraian atau matinya salah satu pasangan.
2
  

                                                           
1 Dojo Santoso, Unsur Religius dalam Sastra Jawa, (Semarang: Aneka Ilmu,1985), 6. 
2
 Marzuki, Tradisi dan Budaya Mayarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, Kajian 

Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, 32 (Juli, 2012), 1. 
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Masih banyak masyarakat yang berkeyakinan adanya kekuatan roh 

nenek moyang nya. Keyakinan ini disebut dengan keyakinan Animisme 

dimana dalam masyarakat terbagi menjadi dua macam yaitu: fetimisme 

dan spiritisme. Keyakinan ini akan melekat di masyarakat dan menjadi 

sebuah tradisi khususnya pada masyarakat jawa.
3
 Masyarakat jawa sebagai 

komunitas yang telah di islamkan memang memeluk agama islam, namun 

dalam praktiknya, pola-pola keberagaman mereka tidak jauh dari 

pengalaman unsur keyakinan dan kepercayaan pra-islam.
4
 

Pada dasarnya ajaran Islam tidak mengajarkan dan tidak memberi 

tuntunan seperti tradisi jawa tersebut karena kita seharusnya lebih 

berpedoman pada al- Qur’ān dan  Hadits, yang hanya menjelaskan tentang 

kriteria calon pengantin dan syarat-syaratnya, peminangan, dan prosesi 

pernikahan dan larangan menikah menurut agama Islam. 

Adapun larangan yang ada di dalam hukum islam telah di jelaskan 

dalam al- Qur’ān surat al-Baqarah ayat 221: 

ٰ يُ ْؤِمنى  ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم  ۚ  َوََل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحَّتى َوََلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخي ْ
ٰ يُ ْؤِمُنوا  ۚ   ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو أَْعَجَبُكمْ  ۚ  َوََل تُ ْنِكُحوا اْلُمْشرِِكنَي َحَّتى  َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخي ْ
ُ آيَاتِِو  ۚ  َواللىُو َيْدُعو ِإََل اْْلَنىِة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِو  ۚ  أُولَِٰئَك َيْدُعوَن ِإََل النىاِر  ۚ   َويُ بَ نين

ُروَن     ٕٕٔلِلنىاِس َلَعلىُهْم يَ َتذَكى

                                                           
3
 Ahmad Khalil, Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa, (Malang: UIN 

Malang Press, 2008), 46. 
4
 Ibid.,278.  
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”
5 

Berdasarkan ayat di atas ajaran agama islam telah melarang 

melaksanakan pernikahan  antara wanita mukmin dengan pria yang 

musyrik dan begitu juga sebaliknya, karena orang- orang musyrik itu 

termasuk dalam ahli syirik untuk mengajak melakukan perbuatan yang 

keji. Maka dalam hal ini islam tidak membolehkan melakukan perbuatan 

yang mengandung unsur syirik. 

Di sisi lain dalam Ushul Fiqih kita mengenal teori dharī‟ah, adapun 

teori dharī‟ah yang dimaksud adalah wasilah (perantara). Sedangkan 

menurut ahli hukum islam dharī‟ah adalah suatu yang menjadi perantara 

untuk menuju ke arah perbuatan yang dihalalkan atau diharamakan.
6
 

Berdasarakan hal tersebut, dharī‟ah memiliki ketentuan hukum yang harus 

sesuai dengan ketentuan hukum suatu perbuatan yang menjadi sasarannya.  

Untuk lebih jelasnya dharī‟ah bahwasanya memiliki sumber 

ketetapan hukum yang di bagi menjadi dua bagian, yaitu: 

                                                           
5 Kemenag RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna, (Jakarta Pusat: Al Majid, 2014), 

35. 
6
 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul Fiqih,  (Januari: PT. Pustaka Firdaus, 2010),438. 
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1. Maqāṣid (tujuan/sasarannya), yakni perkara-perkara yang mengandung 

unsur maslahat dan mafsadah. 

2. Wasāil (perantaan), yaitu jalan/perantaraan yang membawa kepada 

maqāṣid, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang 

menjadi sasarannya, baik berupa halal atau haram.
7
 

Dari kedua penjelasan diatas jika dilihat dari segi derajat/tingkatan 

hukumnya, ketetapan hukum yang ada pada Wasāil lebih ringan dari pada 

ketetapan hukum yang terdapat pada maqāṣid. 

Dharī‟ah dapat di terima sebagai sumber pokok hukum islam dapat 

dilihat dari tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang 

menjadi wasilah atau perantara untuk mendapatkan ketetapan hukum harus 

sesuai dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat hukum 

tersebut dikehendaki atau tidak dikehendaki. 

Berbeda dengan masyarakat yang lain, bahwasannya di masyarakat 

desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo masih 

mempercayai dan mempertahankan keyakinan terhadap larangan akad 

nikah di bulan Muharram untuk tidak melaksanakan acara hajatan 

pernikahan. Padahal mayoritas masyarakat desa tersebut beragama islam 

tetapi mereka masih memegang teguh terhadap keyakinan yang sudah 

melekat. Dikarenakan di masyarakat ini pernah ada yang mengadakan  

akad nikah di bulan Muharram dan tidak lama kemudian salah satu dari 

                                                           
7 Ibid., 439  
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keluarganya ada yang mengalami musibah yaitu meninggal dunia. Melihat 

dari kejadian tersebut menambah keyakinan masyarakat terhadap larangan 

akad nikah di Bulan Muharram sebagai perantara untuk menghindari, 

dengan alasan dikhawatirkan akan mendatangkan mafsadah. 

Berkaitan dengan uraian dan penjelasan yang dipaparkan diatas, 

penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana larangan akad nikah di 

bulan Muharram. Sebab keyakinan tradisi yang berkembang dalam 

masyarakat tidak mudah untuk kita tolak secara mentah-mentah. Maka 

penulis mengangkat permasalahan dengan mengambil judul “TINJAUAN 

DHARĪ’AH  TERHADAP AKAD NIKAH DI BULAN MUHARRAM 

PADA MASYARAKAT DESA PURWOSARI KECAMATAN 

BABADAN KABUPATEN PONOROGO.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis  dharī‟ah  terhadap larangan akad nikah di bulan 

Muharram  pada masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis dharī‟ah  terhadap pola Penyelesaian dari larangan 

akad nikah di bulan Muharram pada masyarakat Desa Purwosari 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan dalam 

menyusun karya ilmiyah ini. Tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan hasil analisis dharī‟ah  terhadap larangan akad 

nikah di bulan Muharram di Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil analisis dharī‟ah terhadap pola 

penyelesaian larangan akad nikah Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil Penelitian ini di tinjau secara 

teoritis dan praktis. Maka  penulis berharap memberikan manfaat 

diantaranya:  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah informasi, ilmu pengetahuan dan mengetahui di 

bidang pernikahan mengenai larangan akad nikah di bulan 

Muharram di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo yang sesuai Hukum Islam. 

b. Untuk memberikan pemahaman tentang analisis dharī‟ah terhadap 

larangan menikah di bulan Muharram. 

c. Untuk dijadikan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan hukum islam, khususnya di bidang Hukum 

Keluarga Islam. 

2. Manfaat  Praktis 

a. Dapat diterapkan bagi masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang 

berkaitan dengan larangan akad nikah di Bulan Muharram.  

b. Dapat dipraktikkan bagi calon pengantin untuk mempertimbangkan 

dalam penentuan waktu akad nikah. 

E. Telaah Pustaka 

Pada telaah pustaka ini pada dasarnya mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis dan 

pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak 

ada pengulangan materi peneliti secara mutlak.  

Telaah pustaka tersebut sebagai salah satu etika ilmiah yang 

berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan 
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diteliti melalui khazanah pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan 

untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema.  

Dalam penelitian penulis juga terdapat perbedaan, adapun letak 

perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan 

juga tempat dilakukannya penelitian tersebut. Pada persoalan mengenai 

pernikahan adat ini, penulis menemukan skripsi yang berhubungan dengan 

penelitian yang sedang ditulis,antara lain: 

1. Skripsi Muhammad isro‟i, Jurusan Syari‟ah Program Studi Ahwal Al- 

Akhsyakhsiyah, STAIN Salatiga, tahun 2012 yang berjudul Larangan 

Menikah pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa Perspektif Hukum 

Islam. Masyarakat Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten 

Boyolali masih mempercayai adanya mitos sampai sekarang. 

Misalnya, tidak melakukan pernikahan di bulan Muharram. Adapun 

faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan 

pada Bulan tersebut diantaranya karena masih tetap melestarikan adat 

istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka. 

Akan tetatpi menurut pendapat tokoh agama dan ulama‟ mengatakan 

bahwa menikah di bulan Muharram itu boleh-boleh saja atau tidaka 

ada larangan bahkan menurut nya itu merupakan bulan yang 

dimuliakan oleh Allah SWT. serta kebenaran tentang mitos larangan 

menikah pada bulan Muharram ini belum terbukti.
8
 Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian ini 
                                                           

8 Muhammad Isro‟i,  Larangan  Menikah  pada  Bulan  Muharram  dalam  Adat  Jawa  

Perspektif  Hukum  Islam, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga,2012), 50. 
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membahas tentang faktor-faktor dan menguji kebenaran adanya 

larangan akad nikah di bulan Muharram, sedangkan penelitian penulis 

meneliti tentang pola penyelesaian akad nikah di bulan Muharram. 

2. Skripsi, dari Puput Dita Prasanti dengan judul “Pantangan Melakukan 

Perkawinan pada bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa 

Perspektif Hukum Islam” Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakutas Syari‟ah 

Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro. Penelitian yang di lakukan 

penulis tersebut tentang masyarakat yang masih mempertahankan 

tradisi adat istiadat yang diturunkan nenek moyang khususnya pada 

pernikahan masyarakat sidodadi masih sangat menghormati pantangan 

yang terjadi di bulan Muharram.
9
 Penulisan dalam Penelitian ini 

hampir sama dengan penelitian penulis, akan tetapi yang membedakan 

pada segi teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori 

Hukum Islam secara umum, sedangkan penulis menggunakan teori 

Syadzu Dzari‟ah.  

3. Skripsi Inna Nur Hasanah, Program Studi Ahwal Al- Akhsyakhsiyah, 

fakultas Syari‟ah, IAIN Salatiga, tahun 2019 yang berjudul Pantangan 

Menikah dibulan Suro Prespektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini 

membahas tentang analisis menikah di bulan Suro menurut tokoh 

masyarakat yang ada berpendapat bahwa tidak beraninya masyarakat 

di Desa Batur melakukan pernikahan di bulan Suro dikarenakan sudah 

merupakan adat turun temurun, untuk menghormati nasehat orang tua 
                                                           

9 Puput Dita Prastanti,  Pantangan  Melakukan Perkawinan pada bulan Muharram di 

Masyarakat  Adat Jawa  Perspektif  Hukum  Islam, Skripsi (Metro:IAIN Metro), 56. 
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dan menghormati atas sejarah yang telah terjadi di bulan Suro dan 

menurut teori maslahah mursalah yang digunakan penelitian tersebut 

prespektif Imam al-Ghazali disimpulkan bahwa pantangan pernikahan 

di bulan Suro di Desa Batur mengandung maslahah dan boleh 

dilakukan selama larangan tersebut didasarkan pada prinsip motivasi 

untuk (birr al-waliday)  patuh pada nasehat orang tua. Dalam 

penelitian hampir sama dengan penelitian penulis akan tetapi berbeda 

teorinya dalam menganalisis.
10

 

4. Skripsi Muhammad Nur Ihwan Ali, jurusan Al-Ahwal Asy-

syakhsiyah, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, tahun 

2013 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan 

Menikahpada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada 

Abdi Dalem Kraton Yogyakarta). Penelitian ini membahas tentang 

faktor-faktor penyebab timbulnya larangan menikah di bulan 

Muharram dan analisis terhadap larangan menikah pada bulan 

Muharram bagi penganut kejawen. Adapun faktor-faktor penyebab 

timbulnya larangan menikah di bulan Muharram yaitu mengikuti adat 

leluhur, serta meyakini bulanmuharram adalah bulan sial, jika 

melanggar pantangan ini akan terkena kesialan dalam pernikahannya, 

akan tetapi pada kenyataan nya setelah peneliti wawancara kepada 

pasangan yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram tidak ada 

implikasi buruk. Jika di analisis dengan Hukum Islam menurut peneliti 
                                                           

10
Inna Nur Hasanah, Pantangan  Menikah  di bulan Suro  Prespektif  Maslahah  

Mursalah, Skripsi, (Salatiga:IAIN Salatiga,2019), 74-77. 
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tersebut hal itu merupakan sesuatu tindakan yang syirik, dan yang 

melakukan nya pun di hukumi  musyrik. Dalam ushul fiqih aturan ini  

merupakan „urf fasid karena bertentangan dengan nash al-Qur‟an. 

Pembahasan dalam skripsi hampir sama dengan penelitian penulis, 

namun ada  perbedaan pada teori nya dalam menganalisis.
11

 

5. Skripsi Zainul Ula Syaifudin, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah, UIN 

Maulana Malik Ibrahim, tahun  2017 yang berjudul Adat Larangan 

Menikah di bulan Suro dalam Perspektif „Urf. Penelitian ini membahas 

tentang latar belakang historis filosofis  tradisi adat larangan menikah 

di bulan Suro dan pandangan tokoh masyarakat desa Wonorejo 

terhadap larangan menikah di Bulan Suro. Pada hasil penelitian 

tersebut telah menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi larangan 

menikah di bulan Suro itu  masih di lestarikan oleh masyarakat 

Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang karena masih 

memiliki filosofi yang mendalam yaitu pada bulan tersebut  pernah 

terjadi peristiwa-peristiwa agung, salah satunya yaitu peristiwa 

pembantaian 72 anak keturunan nabi dan pengikutnya. Kemudian 

dalam pembahasan kedua telah dijelaskan bahwa terdapat tiga tipologi 

dari pandangan tokoh masyarakat desa Wonorejo Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang yaitu, 1) tidak membolehkan ketika 

tradisi tersebut diyakini, 2) membolehkan dengan alasan sosial namun 

tidak boleh meyakini, 3) mengharuskan untuk melaksanakan tradisi 
                                                           

11 Muhamad Nur Ihwan Ali, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada 

Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen, Skripsi, (Yogyakarta :Uin Sunan Kalijaga,2013), 74-77.   
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tersebut, untuk menghindari musibah dalam menjalani kehidupan 

berumah tangga. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis 

yaitu terletak pada teori, dalam menganalisis penelitian ini penulis 

sksripsi menggunakan teori „urf, sedangkan milik penulis 

menggunakan teori dharī‟ah. Skripsi ini juga hampir sama dalam hal 

pembahasan nya. 
12

 

F.   Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan diskriptif berupa ucapan 

(wawancara) atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
13

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, Peneliti memperoleh data langsung 

dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan 

catatatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data 

primer ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pasangan suami 

istri yang sudah pernah melaksanakan akad nikah pada bulan 

Muharram beserta keluarganya, dan tokoh masyarakat (modin, 

berjonggo, dan masyarakat yang mengetahui tentang larangan akad 

                                                           
12   Zainul Ula Syaifudin, Adat Larangan Menikah di bulan Suro dalam Perspektif „Urf, 

Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.  49-69. 
13

 Basrowi Suwandi,  Memahami Penelitian Kualitatif,  (Jakarta: PT Rineka 

Cipta,2008),1. 
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nikah di bulan Muharram), tokoh agama yang ada di desa 

Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang mampu 

memahami kenyantaan-kenyataan yang ada di lapangan. Oleh 

karena itu, pada saat mengumpulkan data di lapangan, peniliti 

berperan serta memahami langsung objek penelitian di lapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwosari Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut 

untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang 

diinginkan. 

4. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan 

sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada 

tidaknya masalah yang akan diteliti.
14

 

a. Data  

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

suatu keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan 

nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.
15

 Data pada penelitian 

kualitatif pada umumnya yaitu data lunak (soft data) yang 

berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan, bukan berupa data 

keras (hard data) yang berupa angka-angka statistik. Kata-kata 

                                                           
14

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 117. 
15

https://jagokata.com/artikata/data.html#:~:text=%5Bdata%5D%20Makna%20data%20

di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata, diakses 26 Januari 2021. 

https://jagokata.com/artikata/data.html#:~:text=%5Bdata%5D%20Makna%20data%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata
https://jagokata.com/artikata/data.html#:~:text=%5Bdata%5D%20Makna%20data%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata
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dan tindakan orang atau subjek yang diteliti, diamati atau 

diwawancarai merupakan data utama dalam penenlitian 

kualitataif.
16

  

Dalam penelitian yang akan dilakukan data yang 

diperoleh berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis dari 

orang-orang yang dijadikan informan yang diperoleh dari hasil 

wawancara, dan dokumentasi terkait dengan keyakinan 

masyarakat terhadap larangan akad nikah pada bulan Muharram 

di Desa  Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data  yang dipakai dalam menulis karya 

ilmiyah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

1)   Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pertama di 

mana sebuah data dihasilkan.
17

 Dalam penelitian ini, 

Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali 

informasi dari informan atau responden dan catatatan 

lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.  

Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara 

kepada pasangan suami istri yang sekiranya pernah 

                                                           
16

 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Solo: Cakra Books, 2014), 107. 
17

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif 

dan Kualitatif  untuk  Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129. 
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melakukan pernikahan  di Desa Purwosari Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, pada saat 

mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta 

memahami langsung objek penelitian di lapangan dengan 

mewawancarai pasangan suami istri yang bernama Rudi 

(selaku Suami) dan Dian (selaku Istri dari Rudi). 

2)    Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu data 

yang mendukung penelitian ini dari informan lain.  Dalam 

hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap pihak-

pihak yang dianggap memahami fenomena tradisi Larangan 

akad nikah di Bulan Muharram, diantaranya yaitu:  

Pertama, Berjonggo yang ada di desa Purwosari yang 

bernama bapak Boyadi.  Kedua, Bapak Qomarudin selaku  

tokoh Agama. Beliau selalu ikut andil dalam kegiatan 

keagamaan. Ketiga, Bapak Adi R selaku Modin Desa 

Purwosari. Keempat, bapak Jonianto dan ibu Toinem salah 

satu tokoh masyarakat didesa tersebut yang mengetahui 

tentang adanya macam- macam larangan nikah adat. Dalam 

tulisan ini juga menggunakan sumber data pendukung 

antara lain penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku-buku, 

dan dokumen lain yang berkaitan dengan permaslahan yang 

diangkat. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan 

penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau 

keterangan-keterangan sebagai atau seluruh populasi yang akan 

menujang atau mendukung penelitian.
18

 Penelitian ini berdasarkan 

studi  kasus dilapangan, maka penulis dalam penyusunan skripsi 

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal samacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan 

jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini 

dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun 

komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.
19

 

Dengan adanya wawancara ini maka peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak yang bersangkutan seperti pasangan 

suami istri, berjonggo, modin, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Dengan melakukan wawancara kita dapat 

mengetahui dasar argumentasi dari informan tentang larangan 

                                                           
18

 Surahman dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: (t.p.), 2016), 148. 
19 S. Nasution,  Metode Reseach, (Jakarta: Bumi Aksara,  2014), 113. 
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akad nikah di bulan Muharram serta dapat menjawab rumusan 

masalah yang telah di buat oleh penulis. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai 

kegiatan atau peristiwa yang lalu dan digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau 

dokumen. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lagger agenda dan 

sebagainya.
20

  

Berdasarkan uraian di atas dokumentasi yang 

diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini, 

adalah dokumen-dokumen atau catatan penting, transkip, dan 

juga buku-buku yang berkaitan dengan larangan menikah di 

bulan Muharram di Desa Purwosari. 

6. Analisis Data 

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat 

kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis 

mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah 

analisis non-statistik.
21

  

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh 

kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan, dan dari 
                                                           

20
 W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 123. 

21
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),39. 
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kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru 

yang merupakan turunan dari ilmu sebelum- sebelumnya.  

Terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisa data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, paparan 

data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion, 

drawing dan verifying).
22

 

a. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah 

direduksi akan memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan 

untuk melakukan pengumpulan data. 

b. Paparan data 

Pemaparan data atau penyajian data sebagai 

sekumpulan informasi tersususn, dan memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengamblan tindakan. 

Penyajian data yang digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan 

berdasarkan pemahaman dan analisa sajian data.
23

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

                                                           
22

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 210. 
23

 Ibid.,211. 
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Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam 

proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini 

dimaksudkan unttuk mencari hubungan, persamaan atau 

perbedaan.
24

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyelesaian skripsi 

ini, peneliti menyusun penulisan menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri 

dari beberapa sub bab. Maka dari itu, penulis menyusun sistematika 

pembahasan skripsi sebagai berikut:   

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan tentang pendahuluan yang 

memberikan gambaran umum dalam skripsi ini. Bab ini 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu atau 

telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II :KAJIAN UMUM TENTANG TEORI DHARĪ’AH. 

Bab ini memaparkan tentang kajian teori dan konsep-

konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian 

                                                           
24 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), 247. 
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dan analisa masalah. Dalam bab ini, berisikan konsep 

dharī‟ah. 

BAB III :LARANGAN AKAD NIKAH DI DESA 

PURWOSARI KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum wilayah 

penelitian serta sebagai bahan analisa berdasarkan data 

yang diperoleh di lapangan yang meliputi sejarah Desa 

Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 

keadaan geografis Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, keadaan penduduk Desa Purwosari 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan keadaan 

pendidikan di Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah 

penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil 

penelitian dari objek penelitian. 

BAB IV :ANALISIS  LARANGAN AKAD  NIKAH DI BULAN 

MUHARRAM PADA DESA PURWOSARI 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN 

PONOROGO 

Dalam bab ini membahas tentang inti dari penelitian, 

karena menganalisis dari data-data yang telah dipaparkan 

pada sebelumnya baik dari data primer ataupun data 
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sekunder. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Adapun yang dibahas yaitu 

tentang analisis dharī‟ah terhadap larangan akad nikah di 

bulan Muharram  di Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo dan analisis dharī‟ah terhadap Pola 

Penyelesaian larangan  akad nikah di Desa Purwosari 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang 

meliputi Kesimpulan, Saran dan Penutup. 
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BAB II 

KAJIAN UMUM TENTANG TEORI  DHARĪ’AH 

A. Konsep dharī’ah  

1. Pengertian dharī’ah 

Dharī‟ah secara etimologi, berarti wasilah/ perantara. 

Sedangkan menurut istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu 

yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan 

atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang 

dikenakan dalam dharīah  selalu mengikuti ketentuan hukum 

yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.
1
 

Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa) dharī‟ah 

berarti:  

معنوياالوصيلة اّليت يتوصل  هبا إَل الشيئ سواءكان حسيا أو   

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi 

atau ma‟anawi, baik atau buruk”.
2
 

 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dharī‟ah 

adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya  

mengandung kemashlahatan, tetapi berakhir dengan suatu 

kerusakan. Imam Ash-Shātibī  juga menjelaskan tentang 

kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:  

                                                           
1 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul Fiqih,  438. 
2  Amir Syarifuddin,Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),424.. 
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a. Perbuatan yang awalnya boleh dilakukan itu mengandung 

kemafsadahan 

b. Kemafsadahan lebih kuat dari pada kemashlahatan 

c. Perbuatan yang diperbolehkan Syara‟ mengandung lebih 

banyak unsur kemafsadahannya.
3
 

Sedangkan pegertian dharī‟ah menurut Ibnu Qayyim 

yaitu: 

يقا اَل الشيءما كان وسيلة وطر   

Artinya: “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada 

sesuatu”.
4
 

 

Dari pengertian diatas, Ibnu Qayyim membagi dharī‟ah 

menjadi dua macam,yaitu: 

a. Kemaslahatan suatu pekerjaan itu lebih kuat dari pada 

kemafsadahan-nya. 

b. Kemafsadahan suatu perbuatan lebih kuat dari pada 

kemanfaatannya. 

Dari kedua pembagian jenis diatas, Ibnu Qayyim 

membaginya lagi menjadi empat bentuk: 

a. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti 

minum arak yang mana perbuatan ini merupakan dilarang 

oleh syara‟. 

                                                           
3
 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 132-133. 

4 Sidi Nazar Bakry, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 245. 
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b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, 

tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan 

yang haram, baik di sengaja atau tidak. Seperti Nikah 

Muhallil 

c. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak 

bertujuan  timbulnya suatu kemafsadatan, seperti perbuatan 

mencaci maki persembahan orang musyrik yang mana 

orang musrik tersebut juga mencaci maki Allah. 

d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi ada 

kalanya menimbulkan kemafsadahan. Sebagai contoh yaitu 

melihat wanita yang telah dipinang.
5
 

Dari segi etimologi, dharī‟ah berarti wasilah 

(perantara), sedangkan dharī‟ah menurut ahli hukum islam 

ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang 

diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini dharī‟ah mengikuti 

ketentuan hukum perbuatan yang dilakukan/ menjadi 

sasarannya. 

Dari pengertian diatas dapat diperjelas bahwa sumber 

ketetapan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Maqāṣid, (tujuan/ sasaran), yaki perkara perkara yang 

mengandung maslahat atau mafsadat. 

                                                           
5 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, 133-135. 
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b. Wasāil, (perantaraan), yaitu jalan/perantara yang membawa 

kepada maqāṣid  dimana hukumnya mengikuti hukum dari 

perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal atau 

haram.  

Dari kedua penjelasan diatas jika dilihat dari segi 

derajat/tingkatan hukumnya, ketetapan hukum yang ada pada 

wasāil lebih ringan dari pada ketetapan hukum yang terdapat 

pada maqāṣid.
6
 

Para ulama‟ ahli fiqh membagi dharī‟ah menjadi empat 

kategori jika perbuatan tersebut di lihat dari segi akibatnya, 

diantaranya yaitu: 

1) Perbuatan yang secara pasti mendatangkan 

mafsadat/kerusakan, misalnya menggali sumur dibelakang 

pintu rumah di jalan yang gelap dimana jika ada seseorang 

yang akan masuk rumah itu dipastikan akan terjatuh 

kedalam sumur  tersebut. 

2) Perbuatan yang kemungkinan kecil (jarang) akan 

mendatangkan mafsadah, seperti menjual makanan yang 

pada umumnya tidak membahayakan atau menanam anggur 

walaupun pada akhirnya anggur tersebut bakal di jadikan 

arak. 

                                                           
6 Muhammad Abu Zahrah, USHUL FIQIH, 438-439. 
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3) Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya 

kemafsadatan tergolong dalam kategori persangkaan yang 

kuat, tidak sampai pula pada kategori keyakinan yang 

pasti,dan tidak pula terhitung jarang. Misalnya menjual 

senjata pada masa mewabahnya fitnah, dan menjual buah 

anggur kepada pembuat arak. Hal ini merupakan perbuatan 

yang haram. 

4) Perbuatan yang jika dikerjakan, kemungkinan besar akan 

mendatangkan mafsadah, akan tetapi tidak sampai ke 

tingkat sangkaan kuat apalagi ke tingkat keyakinan yang 

pasti. Misalnya ‘aqd salm yang dimaksudkan oleh orang 

yang melakukan tranksaksi jual beli untuk memperoleh 

riba. 
7
 

Dari uraian diatas terlepas dalam ketagori mana 

dharī‟ah harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dharī‟ah 

sendiri dapat kita pahami bahwa berfungsi untuk memelihara 

kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan.  

Adapun tujuan dari penetapan hukum syarak secara  

dharī‟ah ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan  

atau jatuhnya kemungkinan terjadinya kerusakan serta 

terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.
8
 

                                                           
7 Ibid.,442-445. 
8
 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqih,73. 
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2. Dasar Hukum dharīah  

Di kalangan ulama‟ ushul terjadi perbedaan pendapat 

dalam menentukan dharī‟ah sebagai dalil syara‟. Ulama 

Malikiyah dan Hanabilah merupakan ulama yang menerima 

adanya dharīah. Kedua ulama tersebut menerima dharīah 

dengan dilandasi argumentasi dari al- Qur’ān dan Hadith, 

diantaranya yaitu: 

a. Al-Qur‟an  

ِو فَ َيُسبُّ  َو َعْدًواَوََل َتُسبُّوا الىِذْيَن َيْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اللّٰ  ِبَغْيِ  ۚ  وا اللّٰ

مْ  ِاَٰل  ُثى  ۚ  َكٰذِلَك َزي ىنىا ِلُكلن اُمىٍة َعَمَلُهمْ   ۚ  ِعْلمٍ   مىْرِجُعُهمْ  َرهبِن

١َٓٔكانُ ْوا يَ ْعَمُلْوَن   ِبَا فَ يُ َنبنئُ ُهمْ    

Artinya:” Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti 

akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan 

setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. 

Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, 

lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa 

yang telah mereka kerjakan.”
9
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Al- Qur‟an, 6:108, (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid). 
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b. Hadith  

ِإنى ِمْن َأْكََبِ اْلَكَبائِِر َأْن يَ ْلَعَن الرىُجُل َواِلَدْيِو. ِقْيَل: يَا َرُسوَل الّلو,  

َكْيَف يَ ْلَعُن الرىُجُل َوِلَدْيِو؟ قَاَل: َيُسبُّ اَبَا الرىُجِل فَ َيُسبُّ اَبَاُه, 

وُ  ُو فَ َيُسبُّ اُمى .َوَيُسبُّ اُمى  

Artinya: “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah 

melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah saw 

ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin 

seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya? 

Rasulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki 

ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci 

maki oleh orang lain dan seseorang mencaci maki 

ibu orang lain maka orang lain akan mencaci 

ibunya.” (HR. Bukhari, Muslim dan abu Dawud). 

     

3.  Kehujjahan dharī’ah 

Dharī‟ah diterima sebagai sumber pokok hukum islam 

adalah tinjauan dari suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi 

perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan 

perbuatan yang menjadi sasarannya, baik perbuatan tersebut 

dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila 

perbuatan tersebut mengarah kepada yang di perintahkan maka 

perbutan tersebut menjadi perintah yang harus dikerjakan, 

sedangkan perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk 
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maka melakukan perbuatan tersebut hukumnya menjadi 

terlarang.
10

 

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor 

manfaat dam madarat sebagai bahan pertimbangan dalam 

menetapkan hukum, sebenarnya juga menerima metode 

dharī‟ah meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.
11

 

Pada kalangan ushul ada perbedaan terkait dengan 

menetapkan kehujjahan dharī‟ah  sebagai dalil syara‟. Adapun 

ulama yang menerima kehujjahan dharī‟ah  sebagai salah satu 

dalil syara‟ Ulama Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan 

Ulama‟ Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Shi‟ah dapat menerima 

kehujjahan dharī‟ah  dalam masalah-masalah tertentu saja dan 

menolaknya dalam masalah-masalah lain. Akan tetapi Imam 

Syafi‟i lebih memperjelas dalam menerima dharī‟ah tersebut 

apabila dalam keadaan udzur. 

Perbedaan pendapat dari beberapa ulama diatas lebih di 

khususkan lagi yaitu apabila Ulama‟ Syafi‟iyah dan Ulama‟ 

Hanafiyah dalam berhujjah lebih mengutamakan dalam 

masalah niat dan akad. Sedangkan Ulama‟ Malikiyah dan 

Ulama‟ Hanabilah yang menjadi ukuran untuk menggunakan 

                                                           
10

 Muhammad Abu Zahrah, USHUL FIQIH, 439. 
11

 Amir Syarifuddin,Ushul Fiqih Jilid 2,429. 
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dalam berhujjah adalah niat dan tujuan, apabila suatu perbuatan  

sesuai dengan niatnya maka sah- sah saja.
12

 

Sedangkan golongan Zhāhiriyyah tidak mengakui 

kehujjahan dharī‟ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan 

hukum syara‟. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang 

hanya menggunakan nass secara harfiyah saja dan tidak 

menerima campur tangan logika dalam masalsash hukum.
13

 

Pengambilan dalil dharī‟ah  dengan ketentuan 

hukumnya telah ditetapkan berdasarkan al- Qur’ān surat Al- 

Baqarah: 104 

 ١ٓٔ - اَلِْيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلٰكِفرِْينَ  َواْْسَُعْوا اْنظُْرنَا َوقُ ْوُلوا رَاِعَنا تَ ُقْوُلْوا ََل  ٰاَمنُ ْوا الىِذْينَ  اَي َُّهايٰ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

katakan, raa'inaa, tetapi katakanlah, “Unzhurnaa” 

dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan 

mendapat azab yang pedih. 

Dari ayat di atas dijelaskan tentang larangan 

mengucapkan lafad “raa‟ina” bagi kaum muslimin, karena 

lafadz tersebut di ucapkan oleh orang yahudi yang bermaksud 

untuk mencaci Nabi. Oleh karena itu, kaum muslimin dilarang 

dengan maksud untuk menghindari dharī‟ah. 

                                                           
12  Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, 136-138. 
13 Ibid., 139.  
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Selain dalil yang di jelaskan diatas, juga terdapat 

beberapa pengembangan dharī‟ah, antara lain:  

1. Nabi Muhammad SAW mencegah para sahabatnya 

membunuh orang-orang munafik yang secara terang-

terangan telah menyebarkan fitnah dikalangan kaum 

muslimin saat terjadi bencana.  

2. Nabi Muhammad SAW melarang orang yang mengutangi, 

menerima hadiah dari orang-orang yang berhutang agar hal 

tersebut tidak mengarah kepada perbuatan riba dimana 

penerimaan hadiah itu dianggap sebagai ganti dari bunga. 

3. Nabi Muhammad SAW melarang memotong tangan pencuri 

pada masa perang tidak bergabung dengan orang-orang 

musyrikin dan Nabi mencegah panglima perang 

menerapkan hukuman had. 

4. Para ulama ṣalaf aṣ- ṣalih dari kalangan sahabat 

memeberikan hak warisan kepada perempuan yang ditalak 

ba‟in oleh suaminya pada saat sakit yang membawa 

kematiannya, agar perceraian itu tidak menjadi dharī‟ah 

(perantara) bagi terhalangnya istri dari mendapatkan hak 

kewarisan. 

5. Nabi Muhammad melarang seseorang untuk tidak 

menimbun harta, sebab  menimbun harta  merupakan 

dharī‟ah (perantaraan) ynag menyebabkan terjadinya 



32 
 

 

kesulitan ekonomi masyarakat, selain itu menimbun harta 

juga haram hukumnya. 

Dapat diketahui bahwa contoh-contoh dharī‟ah  

tersebut dikatakan bersifat menghindarkan mafsadah (dar’ul 

mafāsid), padahal juga dapat dipakai untuk menarik 

kemanfaatan (jalb al-manāfi’).14
 

Imam al-Qarafi mengatakan bahwa sebenarnya 

dharī‟ah  itu adakalanya dilarang/ diharamkan (sadd ad- 

dharī‟ah) dan adakalanya di anjurkan bahkan di wajibkan (fath 

ad- dharī‟ah). Misalnya  meninggalkan segala aktifitas untuk 

melaksanakan sholat jum‟at yang hukumnya wajib. 

 Adapun maksud dari  fath ad- dharī‟ah itu adalah 

membuka wasilah kepada perbuatan yang diperintahkan untuk 

mendapatkah kemashlahatan. Apabila hendak melaksnakan 

perbuatan yang hukimnya wajib, maka berbagai upaya dalam 

rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib..
15

  

4. Macam-macam  dharī’ah 

Para ulama‟ membagi dharī‟ah menjadi dua jenis; yaitu 

dari segi kualitas kemafsadahan, dan dari segi jenis 

                                                           
14 Muhammad Abu Zahrah, USHUL FIQIH, 440-442.  
15 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, 139.  
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kemafsadahan. Adapun dharī‟ah dilihat dari segi kualitas 

kemafsadahannya menurut Imam Ash-Shātibī  terbagi menjadi 

empat macam yaitu: 

a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadahan 

yang pasti.  

b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung 

kemafsadahan. 

c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan 

membawa kemafsadatan. 

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena 

mengandung kemashlahatan,tetapi memungkinkan 

terjadinya kemasfsadatan. 

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim dharī‟ah dilihat dari 

segi jenis kemafsadahan yang ditimbulkan terbagi menjadi dua 

macam, yaitu:  

a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan. 

b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau 

dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan 

suatu perbuatan yang haram, baik disengaja atau tidak.
16

                                                           
16

 Ibid., 135.  
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BAB III 

LARANGAN AKAD NIKAH PADA BULAN MUHARRAM DI DESA 

PURWOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Masyarakat Desa Purwosari 

Kecamatan Babadan  Kabupaten  Ponorogo 

Desa Purwosari merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. Wilayah ini terdiri dari 5 dukuh yaitu Dukuh 

Kajang, Dukuh Ngimput, Dukuh Cepet Selatan, Dukuh Cepet Utara, dan 

Dukuh Tempel. Masing-masing dukuh tersebut di pimpin oleh kepala desa 

yang bernama Sukatman. 

Desa Purwosari ini juga berbatasan dengan desa lainya yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Trisono Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pondok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Ngrupit Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Lembah Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo.
1
 

1. Luas Wilayah Desa Purwosari 

Luas wilayah Desa Purwosari berdasarkan penggunaannya 

memiliki total luas 380,94 Ha dengan sebagian besar tanahnya ialah 

                                                           
1
Profil Desa Purwosari kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 2020.  



 

 

tanah kering dan sawah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana data 

berikut:
2
 

No. Wilayah Menurut Penggunaan Luas 

1.  Tanah sawah 261,00 Ha 

2.  Tanah kering 65,79 Ha 

3.  Tanah basah 0,00 Ha 

4.  Tanah perkebunan 3,00 Ha 

5.  Fasilitas umum 51,14 Ha 

6.  Tanah hutan 0,00 Ha 

Total luas 380,94 Ha 

 

2. Keadaan Pendidikan Desa Purwosari 

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Purwosari  paling 

banyak merupakan tamatan SLTA/sederajat.  Dapat dilihat dari data 

terbaru sebagaimana berikut: 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 

1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 179 orang 

2.  
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ Play 

grup 
70 orang 

3. 
Anak dan Penduduk cacat fisik dan 

mental 
3 orang 

4. 
Anak usia SD/ sederajat yang sedang 

sekolah  
40 orang 

5. 
Anak usia SD/ Sederajat yang tamat 

sekolah  
200 orang 

6. 
Anak usia SD/ Sederajat yang tidak 

tamat sekolah 
280 orang 

7. Anak usia SLTP/ sederajat yang 80 orang 
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sedang sekolah  

8. 
Anak usia SLTP/ Sederajat yang tamat 

sekolah 
385 orang 

9. 
Anak usia SLTP/ Sederajat yang tidak 

tamat sekolah 
290 orang 

10. 
Anak usia SLTA/ sederajat yang 

sedang sekolah  
85 orang 

11. 
Anak usia SLTA/ sederajat yang tamat 

sekolah  
560 orang 

12. Sedang D-1 4 orang 

13. Tamat D-1 8 orang 

14. Sedang D-2 6 orang 

15. Tamat D-2 9 orang 

16. Sedang D-3 8 orang 

17. Tamat D-3 10 orang 

18. Sedang S-1 14 orang 

19. Tamat S-1 20 orang 

20. Sedang S-2 4 orang 

21. Tamat S-2 6 orang 

22.  Sedang SLB A 2 orang 

 

3. Kehidupan keagamaan 

Di desa Purwosari ini terdapat dua agama yang dianut oleh 

masyarakat sekitar. Dua agama yang dianut tersebut yaitu agama islam 

dan kristen, akan tetapi masyarakat nya mayoritas menganut agama 

Islam. Adapun perincian dari masing- masing agama tersebut yaitu, 

agama islam sebanyak 2.622 orang laki-laki dan 2.699 orang 

perempuan sedangkan yang beragama Kristen sebanyak 3 orang laki-

laki dan 3 orang perempuan. 

4. Kehidupan Perekonomian 

Secara umum mata pencaharian di desa Purwosari dapat 

teridentifikasi dalam beberapa sektor. Adapun pembagian dari 

beberapa sektor tersebut diantaranya sektor pertanian, sektor 



 

 

perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor industri kecil 

dan kerajinan rumah tangga, sektor perdagangan,  sektor jasa. 

Berdasarkan data yang ada, pekerjaan masyarakat di desa Purwosari 

mayoritas petani. Petani di desa tersebut sebnayak 4.035 orang.
3
 

B. Deskripsi  Larangan  Akad  Nikah  Pada  Bulan  Muharram di  

Desa Purwosari  Kecamatan  Babadan Kabupaten Ponorogo 

Muharram merupakan nama bulan arab yang terdiri dari dua 

belas bulan dalam setahun dan merupakan bulan mulia di sisi Allah 

SWT. karena bulan tersebut sudah diketahui dan ditetapkan oleh orang 

Arab sebelum lahirnya agama Islam. 

Setelah agama Islam lahir di Arab (Makkah), dalam ajaran 

agama Islam tersebut banyak hukum- hukumnya yang sangat erat 

hubungannya dengan bulan-bulan Arab tersebut. Oleh karena itu, 

seluruh kaum muslimin harus mengetahui peredaran bulan-bulan 

tersebut setiap tahunnya dengan tujuan agar amal ibadahnya  dapat 

dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal waktunya 

tersebut. 

Agama Islam yang dibawa Muhammad SAW.  itu adalah salah 

satu agama yang mementingkan dan menghargai terhadap waktu. 

Waktu untuk ibadah yang ditentukan secara tahunan, bulanan, harian, 

maupun jam. Seperti waktu sholat lima waktu yang sangat 
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memerlukan pengetahuan untuk mengerjakan tepat pada 

pelaksanaannya.
4
 

Selain waktu shalat yang telah ditetapkan oleh hukum syari‟at 

Islam (hukum Fiqih), maka umat Islam harus mengetahui: 

1. Waktu shalat Idul Fitri, yang dilaksanakan pada bulan Syawwal. 

2. Waktu shalat Idul Adha (hari raya haji) pada setiap tanggal 10 

bulan Dzulhijjah.  

Adapun nama bulan-bulan Arab tersebut, sebagai berikut: 

No. Nama Bulan Arab Nama Bulan jawa Jumlah Hari 

1.  
Muharram  Suro 30 

2.  
Shafar Sapar 29 

3.  
Rabi‟ul Awwal Mulud 30 

4.  
Rabi‟ul Akhir Ba‟da Mulud 30 

5.  
Jumadil Awwal Jumadil Awwal 29 

6.  
Jumadil Akhir Jumadil Akhir 29 

7.  
Rajab Rejeb 30 

8.  
Sya‟ban Ruwah 29 

9.  
Ramadhan Poso 30 

10.  
Syawwal Bodo 29 

11.  
Zulqa‟dah Bulan Apit (Selo) 30 

12.  
Zulhijjah  Besar 29 

 

                                                           
4
 Amir Taat Nasution, Muharram dan Hijriyah, cet ke-1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 

41. 



 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bulan Muharram 

merupakan bulan pertama dalam penanggalan hijriyah. Dalam budaya 

Islam bulan tersebut merupakan bulan suci , lantaran menjadi penanda 

resolusi kalender Islam.  Dalam kalender Jawa di kenal tentang 

pasaran Jawa dan weton, penanggalan sangat penting dan sering 

digunakan untuk mencari hari baik jika hendak melakukan kegiatan. 

Akan tetapi dalam sistem penanggalan Jawa juga memiliki hari 

pasaran diantaranya yaitu: 

1. Legi 

2. Pahing  

3. Pon 

4. Wage 

5. Kliwon 

Hal tersebut bertujuan untuk menentukan hari keberuntungan 

atau hari baik serta hari sial nahas dan yang berkaitan dengan weton 

kelahiran.
5
 

Ternyata kesakralan bulan suro membuat masyarakat Jawa 

sendiri merupakan kegiatan yang bersifat sakral, misalnya hajatan 

pernikahan. Hajatan dibulan suro sangat dihindari.  

                                                           
5 Arif Abduurrahman, Kalender Jawa 2022 lengkap dari Januari sampai Desember, 

Beserta Pasaran dan Wuku, dalam https://batam.tribunnews.com/2021/08/22/benarkah-
pantang-menikah-di-bulan-muharram-atau-suro-dalam-kepercayaan-jawa, (di akses pada tanggal 

25 Januari 2022). 

https://batam.tribunnews.com/2021/08/22/benarkah-pantang-menikah-di-bulan-muharram-atau-suro-dalam-kepercayaan-jawa
https://batam.tribunnews.com/2021/08/22/benarkah-pantang-menikah-di-bulan-muharram-atau-suro-dalam-kepercayaan-jawa


 

 

Bagi masyarakat Islam-Jawa, kesakralan bulan Muharram 

yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan 

tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak 

dilaksanakan bukan karena menghukumi tidak boleh akan tetapi 

masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Muharram adalah 

bulan yang agung atau mulia sebagai bulan milik Gusti Allah. Karena 

terlalu mulianya bulan Muharram maka dalam kepercayaan 

masyarakat diperayai bahwa manusia tidak berani untuk 

menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu.  

Bagi masyarakat Jawa, hamba yang kuat atau melaksanakan 

hajatan pada bulan Muharram hanyalah raja atau sultan. Sehingga 

bulan Muharram ini dianggap bulan hajatan bagi keraton, di mana 

rakyat biasa akan kualat jika melaksanakan hajatan tertentu. 

Umumnya masyarakat tidak boleh melaksanakan hal-hal tertentu pada 

bulan Muharram bukan karena bulan itu sangar atau berbahaya, 

mendatangkan petaka dan lain-lain namun dianggap terlalu mulia, 

bagi hamba manusia biasa. Sehingga merasa tidak pantas memiliki 

hajatan pada bulan milik tuhan ini.
6
 

Di Desa Purwosari sebenarnya tidak serta merta melarang 

adanya pelaksanaan akad nikah di bulan Muharram. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh bapak Adi R selaku Modin di desa tersebut bahwa:  

                                                           
6 Herspandi dkk, Suran Antara Kuasa dan Ekpresi Sesi, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 

2005), 13-14. 



 

 

“Sok enek sing wani berjanggane, ning adat Jowo eneng sing 

wani nglakoni eneng sing ora. Persyaratan e nek enek sing 

wani rabi pas wulan suro kui nek ngarani syarat Suro Genep. 

Suro Genep yaiku kabeh kudu genep menurut e pujonggo ora 

ana halangan, maksut e wanine pujonggo kui sing di arani 

Suro Genep. Biasane nek enek sing wani iku yo kudu enek 

pertimbangan e barang mbak, ben amrih oleh wektu sing pas 

kanggo rabi koyoto kudu digolek ne tanggal,dino, karo wulan 

e” 

(Terkadang ada yang berani  dan ada yang tidak berani. Hal 

tersebut tergantung pada pihak calon mempelai dan pihak 

berjonggo
7
. Masyarakat  Desa Purwosari  banyak yang 

menghindari akad nikah di bulan Muharram karena masih 

banyak yang mengikuti tradisi kebiasaan leluhur. Jika tetap 

ingin melaksanakan akad nikah di bulan tersebut, maka harus 

memenuhi syarat dari berjonggo, yaitu suro genep. Suro 

Genep merupakan syarat untuk calon mempelai dari seorang  

berjonggo  dengan tujuan tidak ada halangan dari bebagai hal,  

maksudnya menemukan hari yang tepat pada bulan Muharram 

dengan berbagai pertimbangan dan keberanian dari pihak 

berjonggo). Biasanya kalau ada yang berani itu harus ada 

pertimbangannya juga mbak, agar mendapat waktu yang pas 

untuk melaksanakan pernikahan contohnya seperti tanggal, 

hari, dan bulannya.
8
 

 

Kemudian dijelaskan kembali oleh bapak Adi R bahwa:
9
 

“lek KUA ora nglarang, cuman mergo adat jawane kurang 

mening nek wektu suro iku kanggo rabi. Tapi yo eneng sing 

wani nerak wulan suro kanggo rabi,nek  KUA penting wes 

memenuhi syarat, yaiku umur luwih 21 tahun, lanang wedok, 

enek wali ne, lan saksi 2” 

(Pihak  KUA tidak menolak siapapun calon mempelai yang 

ingin melangsungkan akad nikah di bulan tersebut.  Hanya saja 

karena adat jawa yang menurut masyarakat desa Purwosari 

tersebut tidak baik untuk melaksanakan akad nikah pada bulan 

Muharram. Dari pihak KUA hanya mengikuti hukum nasional 

yang berlaku dan memenuhi syarat, yaitu harus ada pihak 

calon mempelai laki- laki dan perempuan, berumur lebih dari 

21 tahun,  adanya wali, serta dua orang saksi.) 
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 Berjonggo adalah orang yang di percaya untuk menentukan tanggal dalam pernikahan 

atau hajatan. 
8
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 Ibid.,  



 

 

Seringkali, banyak  orang tua dengan anak yang berselisih dalam 

hal  tradisi pernikahan adat. Orang tua memiliki pandangan terhadap adat  

secara kental sehingga menghindari bulan Muharram untuk tidak 

mengadakan pernikahan, namun anak  banyak yang mengira bahwa 

haltersebut merupakan mitos yang tidak akan terjadi pada zaman sekarang. 

Menurut saudara Rudi selaku pelaku  dari  pernikahan pada bulan 

Muharram telah mengatakan  bahwa :   

“saya tidak percaya dengan adanya tradisi adat tidak 

diperbolehkannya akad nikah pada bulan Muharram, oleh sebab itu 

saya dengan istri saya tetap melaksanakan akad nikah pada bulan 

Muharram.”
10

  

Kemudian Dian selaku istri dari Rudi menambahkan: 

“Saya juga tidak percaya dengan adanya larangan tradisi adat akad 

nikah pada bulan Muharram, kalo menurut saya semua bulan itu 

baik tidak ada yang membawa hal yang membawa ke jalan 

keburukan. Jadi saya dengan suami saya tetap melaksanakan akad 

nikah pada bulan tersebut.”
11

 

Kemudian perihal tentang asal muasal larangan tradisi ini tidak 

diketahui dengan jelas. Menurut penuturan narasumber bapak 

Qomarudin selaku tokoh agama di Desa Purwosari, bahwa:
12

   

“Asline wulan Muharram ki termasuk hukum adat Jowo dudu 

hukum ajaran Islam.nek menurutku kabeh dino, wulan ki apik ae 

dingge hajatan, tapi nek ning adat Jowo iku milih-milih kangge 

golek i endi sing apik utowo elek e. Asal e  wulan Muharram ki 

wulan kanggo hajatan e wong keraton. Mulo kui wong Islam akeh 

sing ninggalno wektu apik iki mergo ben ojo madani karo wong 

keraton” 
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(sebenarnya bulan Muharram itu termasuk hukum Adat Jawa 

bukan dari Hukum ajaran Islam. Menurut saya semua hari atau pun 

bulan itu baik buat hajatan, di dalam adat Jawa masih ada aturan-

aturan khusus untuk mencari mana yang baiak dan mana yang 

buruk. Asalnya bulan Muharram itu bulan buat acara hajatannya 

orang-orang keraton. Maka dari itu orang Islam banyak yang 

meninggalkan waktu yang baik dengan tujuan demi menghormati 

orang-orang keraton.)  

 

Asal usul larangan mengadakan akad nikah pada bulan 

Muharram, karena pada asalnya zaman dahulu para walisongo masih 

kental berpegang teguh terhadap tradisi adat Jawa, maka para 

walisongo benar-benar menerapkan tradisi larangan Jawa tesebut. 

Menurut  bapak  Boyadi beliau menuturkan bahwa:
13

  

“Asal usul ceritone yoiku jaman biyen walisongo yo  ngamalke 

utowo ngecakne larangan iku mau khusus e wong jowo, larangan 

iki masio ning Sumatra utowo liyane wong jowo ora kenek an 

hukum adat, maksut e ora popo ngelakoni rabi pas wulan Suro 

iki.tapi yo asline terah yo ora oleh tenan rabi pas wulan iku” 

(zaman dahulu pada masa walisongo juga mengamalkan atau 

menerapkan larangan  mengadakan akad nikah pada bulan tersebut, 

khususnya orang Jawa.  Larangan  tersebut walaupun di Sumatra 

dan lainnya tidak berlaku secara  hukum  Adat, maksudnya tidak 

apa-apa melaksanakan akad nikah waktu bulan Muharram. Akan 

tetapi benar-benar tidak boleh melaksanakan akad nikah di bulan 

Muharram) 

  

Berbeda dengan pendapat dengan  bapak Adi R bahwa tidak 

asal usul yang jelas terkait hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa: 

“jane ora enek asal usul seng jelas tentang ora oleh rabi wayah 

wulan Suro iki, nanging mergo mbah-mbah e mbiyen kui wis 

kadung percoyo banget dadi ne wedi- wedi tenan kanggo 

nglaksanakne rabi ing wulan suro iku” 

(sebenarnya tidak asal muasal yang jelas terkait dengan 

ketidakbolehan mengadakan akad nikah pada bulan Muharram. 

Akan tetapi karena sesepuh zaman dahulu sudah mempercayai 
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banget, jadi benar-benar takut untuk melaksanakan pernikahan di 

bulan Muharram). 

 

Jadi dari data yang dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa pernikahan pada  bulan Muharram di desa Purwosari tidak ada 

asal usul atau sejarah yang jelas. Kemudian latar belakang larangan 

akad nikah di bulan Muharram yaitu mayoritas masyarakat tidak 

berani karena beberapa alasan yaitu: Pertama, dikarenakan bulan 

Muharram termasuk Suro Genep. Kedua, mengadakan akad nikah 

pada bulan Muharram termasuk larangan yang benar-benar tidak  

boleh dilanggar. Ketiga, karena bulan Muharram merupakan 

bulannnya orang-orang keraton, maka orang Islam biasa tidak boleh 

menyamai hajatan orang-orang keraton. 

C. Pola  Hasil  Penyelesaian dari Larangan Akad Nikah pada bulan 

Muharram 

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa 

dengan ajaran Islam menjadi menarik untuk dikaji,  karena terdapat 

larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan 

kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam kalangan Muslim 

Indonesia. Bahkan dalam realita nya ditemukan berbagai macam pada 

tradisi larangan menikah tersebut. Tradisi larangan menikah ini 

sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar 

larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang 

memilki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan 



 

 

hal buruk ataupun musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa 

penyakit, perceraian, kematian, dan sebagainya.
14

 

Pada setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku yang  

merupakan  cara-cara masyarakat bertindak atau berinteraksi yang 

sama dan harus diikuti oleh masyarakat yang lain. Pola-pola 

masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh kebudayaan 

masyarakatnya. Khususnya dalam mengatur hubungan antarmanusia, 

mengandung kaidah-kaidah kebudayaan yang berarti peraturan tingkah 

laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan 

tertentu.
15

 Dalam hukum adat, sanksi bukanlah hal yang sangat 

mendesak,  karena dalam keseimbangan yang terganggu adalah 

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. 

Menggelar akad nikah di bulan Muharram dipercaya bisa 

membawa malapetaka dalam rumah tangga. Bukan hanya dalam hal 

akad nikah, berbagai hajatan lain biasanya tidak boleh dilakukan di 

bulan ini.
16

  

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan, bahwa akibat 

hukum yang terjadi di masyarakat jika melaksanakan hajatan atau 

acara pada bulan Muharram tidak ada sanksi yang berlaku, karena 
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hukum adat yang berlaku pada masyarakat tidak menjadi hukum yang 

berlaku sampai sekarang, akan tetapi menjadi suatu kebiasaan sopan 

santun bagi masyarakat biasa. 

Larangan-larangan menikah dalam tradisi Jawa memang 

banyak sekali. Larangan-larangan tersebut mencakup lima hal: 

pertama, larangan menikah yang tidak sesuai dengan weton
17

, misal 

senin Wage, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Pon, atau Jum‟at 

Kliwon (ada lima pasaran, yaitu: Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi). 

Kedua, larangan menikah lusan yaitu larangan menikah bagi anak 

pertama dan ketiga. Larangan ini menjelaskan tentang larangan bagi 

masyarakat yang menikahkan anak yang berstatus anak pertama dan 

ketiga. Ketiga, yaitu larangan ngalor ngulon. Tradisi larangan menikah 

tersebut bermaksud untuk kedua calon mempelai yang tempat 

tinggalnya  ke arah utara - barat. Keempat, pernikahan madep-ngarep 

ialah larangan adat terhadap pelaksanaan pernikahan yang rumahnya 

saling berhadapan.
18

 Kelima, pernikahan pada bulan Muharram 

termasuk pernikahan larangan Geden (larangan yang benar-benar tidak 

boleh dilaksanakan pada Tradisi Jawa).  

Dari  kelima macam-macam larangan diatas terdapat berbagai 

pola penyelesaian pernikahan atau aturan tersendiri. Dalam tulisan ini, 

                                                           
17

 Weton atau Hitungan Jawa adalah pernikahan yang hari akadnya didasarkan pada 

perhitungan hari lahir seseorang dengan pasarannya.  
18

 Ibid., Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-
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akan membahas beberapa penyelesaian masalah pernikahan di bulan 

Muharram. 

Menurut bapak Boyadi sendiri adalah sebagai berikut: 

 “Nek menurut ku yo gak enek solusi kangge wong seng arep 

nglakoni  rabi ning wulan suro, nek iso yo golek wulan liyo. Yo 

koyo ngunu kui jeneng e adat Jowo sing gak kenek dilanggar  

utowo di trabas mergo bakal ana musibah sing  nimpo. Tekan saiki 

Wong-wong kene akeh sing  ngindari lan ora eneng seng 

nglaksanakake nikah ning wulan suro. Bedo neh karo sing 

nglanggar adat Jowo liyane rabi wulan Suro, koyoto rabi lusan, 

ngalor ngulon iku sek iso di terjang tapi ana syarat-syarat e”
19

 

(Dalam hal ini menurut tokoh masyarakat aturan Jawa yang masih 

berlaku di masyarakat tersebut seperti menikah pada bulan 

Muharram  tidak ada solusi . Jika ada yang melaksanakan maka 

bisa di ganti di bulan lain. Itulah yang namanya larangan yang 

benar-benar tidak boleh dilanggar atau di terjang karena akan 

mendatangkan musibah yang menimpa.  Sampai sekarang orang-

orang masyarakat desa ini lebih menghindari dan tidak ada yang 

melaksanakan  akad nikah di Bulan Muharram. Berbeda lagi 

dengan orang yang melanggar adat Jawa selain perihal tersebut 

seperti nikah  lusan, nikah ngalor ngulon masih bisa diterjang tapi 

juga ada syarat-syarat tertentu) 

 

Dari pendapat diatas  merupakan pola penyelesaian jika terjadi 

pernikahan  pada bulan Muharram.  

Menurut Mbah Toinem salah satu masyarakat desa Purwosari 

telah berargumen bahwa:
20

 

“Asline wulan Suro niku wulan e tiyang keraton mbak, amergo 

menurut kalangan e keraton iku wulan sing apik kangge acara 

hajatan. Lha wong Islam Jowo nganggep nek  adat e wulan iku 

mau wes dadi kebiasaan e kawet jaman biyen sing ora wani 

ngadakne hajatan pas wulan kui, amergo yo iku mau gak gelem 

madani acara ne  wong-wong keraton” 
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(Bulan Muharram merupakan nama lain dari Bulan Suro, dan bulan 

tersebut bulan nya orang keraton yang menurut kalangan mereka 

bulan yang baik. Orang Islam juga menganggap bulan tersebut 

baik, akan tetapi dalam adat jawa, orang Islam Jawa menganggap 

sudah menjadi adat kebiasaan dan kepercayaan yang melekat 

bahwa tidak berani mengadakan hajatan apapun pada bulan 

tersebut karena orang Islam Jawa tidak mau menyamai acara 

hajatan orang-orang keraton, salah satunya mengadakan hajatan 

pernikahan pada bulan Muharram.)  

Sebagian masyarakat Jawa percaya, menikah dibulan Suro bisa 

mendatangkan nasib buruk bagi pengantin. Untuk itu, segala hal yang 

berkaitan dengan bulan Suro sebaiknya dihindari agar mendapat aura  

yang baik,  Jika melanggar dikhawatirkan nasib buruk akan datang.  

“Tidak ada penyelesaiannya mbak karena pada bulan Muharram 

itu memiliki banyak kejadian yang bersejarah dalam Islam, 

contohnya  Nabi  Nuh terkena musibah banjir bandang dan 

kapalnya berhenti selamat tepat pada tanggal 10 Muharram, 

diterimanya tobat  Nabi Adam ketika memakan buah Khuldi tepat 

tanggal 10 Muharram, Raja Fir‟aun ditenggelamkan dari bumi, 

Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yusuf, awal turunnya 

hujan, Raja Sulaiman menjadi Nabi. Melihat dari hal-hal tersebut 

sebagai umat Islam harusnya untuk berprihatin atas kejadian 

bersejarah tersebut alangkah baiknya untuk tidak mengadakan 

hajatan pada bulan Muharram sebagai rasa prihatin atas kejadian 

bersejarah dalam Islam.”
21

 

Pola-pola penyelesaian masalah yang ada di masyarakat ini 

sudah melekat sebagaimana  adat larangan perkawinannya. Namun, 

meski ada pola penyelesaian  masyarakat mayoritas tetap bersikukuh 

untuk tidak melaksanakan atau tidak berani melanggar adat tersebut. 

Karena masyarakat menganggap bahwa meski telah mengetahui 
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solusi- solusinya, terkadang kemalangan nasib masih banyak yang 

terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pola penyelesaian masalah adat tradisi larangan 

akad nikah pada bulan Muharram di Desa Purwosari Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu  di desa tersebut mayoritas tetap 

menghindari mengadakan acara hajatan penikahan dan hajatan yang 

lainnya, karena hal tersebut benar-benar larangan yang tidak bisa 

dilanggar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS  DHARĪ’AH  TERHADAP LARANGAN AKAD NIKAH DI 

BULAN MUHARRAM PADA MASYARAKAT DESA PURWOSARI 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis  dharī’ah  terhadap larangan akad nikah di bulan Muharram 

pada masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo 

Pada bab sebelumnya  telah dijelaskan tentang larangan akad nikah 

pada bulan Muharram. Pada dasarnya masyarakat Desa Purwosari Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat yang memiliki beragam 

perbedaan karakteristik dan modern, tidak tertinggal dengan masyarakat yang 

lainnya.  Akan tetapi soal tradisi Jawa atau hal-hal yang berbau mistis 

masyarakat  Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo masih 

sangat mempercayai tradisi Jawa. Seperti halnya melaksanakan pernikahan di 

bulan Muharram.  

Tradisi larangan akad nikah di Muharram muncul secara turun 

temurun berdasarkan perkataan orang-orang terdahulu. Masyarakat percaya 

akan larangan akad nikah di bulan Muharram banyak menimbulkan musibah. 

Hal ini dapat dilihat ketika ada seseorang yang melaksanakan akad nikah 

pada akhirnya ada yang meninggal, timbulnya konflik dalam keluarga 

pasangan sehingga menimbulkan perceraian, dan musibah lainnya.  



 

 

Adapun alasan yang diutarakan oleh masyarakat tentang 

dipertahankannya Tradisi Jawa ini mengandung beberapa alasan, yaitu 

sebagai berikut: pertama, Tradisi Adat larangan akad nikah di bulan 

Muharram merupakan adat turun temurun dari para leluhur yang sudah 

disepakati dan tidak bisa ditolak sampai zaman sekarang. Menurut orang tua 

zaman dahulu tidak serta merta ketika akan melaksanakan apapun untuk 

menentukan sesuatu perlu pertimbangan yang matang. Begitu juga yang  

berlaku pada kegiatan hajatan pernikahan, maka harus ada pertimbangan 

untuk menentukan waktu yang baik mulai dari mencari tanggal, hari, bulan, 

dan tahun. Kedua, masyarakat memiliki alasan untuk menghindari bencana 

dan musibah yang diakibatkan dari menikah pada bulan Muharram tersebut. 

Sebab, perkataan dan perbuatan yang dilakukan orang tua dahulu itu sudah 

menjadi Ilmu Titen. 

Praktik akad nikah di bulan Muharram yang telah terjadi di 

masyarakat desa Purwosari Kecamatan babadan Kabupaten Ponorogo dapat 

membawa kemafsadahan, karena banyak masyarakat yang menganut kepada 

tradisi yang sudah turun temurunn dari zaman dahulu. Pada dasarnya 

mengadakan akad nikah merupakan perbuatan yang sebenarnya mengandung 

kemashlahatan, akan tetapi jika melaksanakan akad nikah khususnya pada 

bulan Muharram dapat mendatangkan musibah atau mafsadah maka 

perbuatan tersebut lebih baik untuk dihindari.  

Sebagai contoh yang terjadi di masyarakat desa Purwosari yaitu salah 

satu pasangan suami istri tetap melaksanakan akad nikah bahkan sampai 



 

 

resepsinya di bulan Muharram. Tak lama kemudian, keluarga dari salah satu 

mempelai  meninggal dunia (ada yang dikalahkan salah satu). 

Berdasarkan teori yang terdapat dalam Ushul Fiqih yaitu dharī‟ah. 

berarti wasilah (perantara) maksutnya yaitu segala sesuatu yang menjadi 

perantara ke arah perbuatan yang dilarang/diharamkan ataupun  dihalalkan 

untuk mencapai sasarannya. Sedangkan secara umum dharī‟ah merupakan 

suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung 

kemashlahatan, tetapi disisi lain mengandung kemafsadahan dan berakhir 

kepada suatu kerusakan.  

Perbuatan seseorang jika disesuaikan dengan dharī‟ah terbagi menjadi 

empat kategori dilihat dari segi akibatnya, diantaranya yaitu: 

1. Perbuatan yang secara pasti mendatangkan mafsadah/kerusakan, 

misalnya menggali sumur dibelakang pintu rumah di jalan yang gelap 

dimana jika ada seseorang yang akan masuk rumah itu dipastikan akan 

terjatuh kedalam sumur  tersebut. 

2. Perbuatan yang kemungkinan kecil (jarang) akan mendatangkan 

mafsadah, seperti menjual makanan yang pada umumnya tidak 

membahayakan atau menanam anggur walaupun pada akhirnya anggur 

tersebut bakal di jadikan arak. 

3. Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong 

dalam kategori persangkaan yang kuat, tidak sampai pula pada kategori 

keyakinan yang pasti,dan tidak pula terhitung jarang. Misalnya menjual 



 

 

senjata pada masa mewabahnya fitnah, dan menjual buah anggur 

kepada pembuat arak. Hal ini merupakan perbuatan yang haram. 

4. Perbuatan yang jika dikerjakan, kemungkinan besar akan mendatangkan 

mafsadah, akan tetapi tidak sampai ke tingkat sangkaan kuat apalagi ke 

tingkat keyakinan yang pasti. Misalnya ‘aqd salm yang dimaksudkan 

oleh orang yang melakukan tranksaksi jual beli untuk memperoleh riba. 

Dalam pelaksanaksanaannya menurut narasumber bapak Adi R  

selaku modin yang ada di desa tersebut mengatakan bahwa terkadang ada 

yang berani melasaksanakan dan ada yang tidak berani.  Namun mayoritas 

masyarakatnya tidak berani melaksanakan atau dengan kata lain lebih baik 

untuk menghindari. Namun, jika ada yang berani melaksanakan akad nikah 

pada bulan tersebut harus memenuhi syarat Suro Genep, Suro Genep 

merupakan pernyataan sebagai syarat dari berjonggo untuk calon mempelai 

bahwa semua harus genap, maksutnya keberanian dan  keyakinan  berjonggo 

tersebut dalam menemukan hari yang tepat untuk mengadakan acara pada 

bulan Muharram dan harus menentukan terlebih dahulu mulai dari tanggal, 

hari, bulan dan tahun yang baik untuk menghindari musibah.  

Meskipun larangan sangat diyakini di Desa Purwosari Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo tersebut, tetapi Lembaga Pemerintahan yang 

mengurus pencatatan pernikahan dan membantu proses akad nikah tidak 

mempermasalahkan seperti yang ada dalam tradisi  Kejawen, lembaga yang 

dimaksud disini adalah KUA. KUA tetap melayani siapapun dan kapanpun 



 

 

yang akan melaksanakan akad nikah sesuai dengan persyaratan Undang-

Undang yang berlaku di Indonesia.  

Menurut  narasumber modin setempat, Tradisi adat akad nikah pada 

bulan Muharram ini berbeda dengan ketentuan yang ada di KUA. 

Bahwasanya di KUA tidak melarang siapa saja yang akan melangsungkan 

akad nikah,  pihak KUA mengikuti hukum nasional yang berlaku hingga 

sekarang sedangkan masyarakat Adat Jawa masih banyak yang mengikuti 

tradisi turun temurun dari para leluhur dahulu karena bulan tersebut kurang 

baik untuk melangsungkan akad nikah. 

Menurut penulis, masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo menjadikan Larangan akad nikah di bulan Muharram itu 

sebagai wasilah /perantara maksutnya, perantara yang diakibatkan karena  

ketakutan atau kepercayaan dari orang-orang terdahulu bahwa di bulan 

Muharram itu akan mendatangkan musibah. Dikarenakan keyakinan 

masyarakat tersebut mengarah kepada sesuatu yang buruk maka akibat dari 

perbuatannya menjadikan terhalang untuk tidak melaksanakan akad nikah.  

Dikaitkan dalam teori dharī‟ah termasuk pada kadar perbuatan 

kemungkinan terjadinya kemafsadahan tergolong dalam persangkaan yang 

kuat, akan tetapi tidak sampai pada keyakinan yang pasti dan tidak pula di 

hitung jarang. Maksud dari persangkaan yang kuat hampir sama dengan 

keyakinan yang pasti, sebab keyakinan larangan akad nikah pada bulan 

Muharram ini termasuk sadd ad- dharī‟ah (menutup perantara) dimana 



 

 

wasilah dari keyakinan masyarakat mengaharuskan berhati-hati 

semaksimalnya karena mengandung kemafsadahan. 

Jadi, Berdasarkan paparan diatas  penulis menyimpulkan bahwa 

keyakinan tersebut merupakan wasilah/perantara untuk menghindari/tidak 

melaksanakan akad nikah di bulan Muharram karena mengarah kepada 

perbuatan yang nantinya mengandung mafsadah.  

B. Analisis dharī’ah  terhadap pola penyelesaian dari larangan akad nikah di 

bulan Muharram pada masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 

Dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Jawa banyak 

sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat 

dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat tradisi. Adat tradisi ini telah 

turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang.  

Dalam masyarakat, adat tradisi ini sangat dipegang teguh oleh 

masyarakatnya. Sehingga dengan hal tersebut mereka memegang teguh adat 

tradisi tersebut, seolah-olah adat tradisi yang berlaku sudah menjadi suatu 

keharusan yang harus dilaksanakan. 

Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat tradisi. Salah satunya 

yaitu pada masyarakat Jawa yang masih meyakini terhadap adat tradisinya. 

Adat Tradisi yang melekat pada masyarakat tertentu yang menjadi kearifan 

lokal terkadang sangat sulit ditinggalkan. Namun seiring berkembangnya 

zaman dan generasi tidak ada yang meneruskan akan ditinggalkan dan bahkan 



 

 

akan hilang ditelan zaman. Begitupun dengan adat tradisi yang dipegang oleh 

masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang 

terorganisir dalam masyarakat.  

Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat desa Purwosari 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo  bahwa Bulan Muharram adalah 

bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan seperti hajatan pernikahan. 

Hal ini merupakan keyakinan masyarakat mengatakan bahwa bulan Muharram 

adalah bulan keramat dan akan mendatangkan mafsadah jika larangan  pada 

bulan tersebut dilanggar. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan tentang 

adanya hari baik dan hari buruk. 

Keyakinan seperti itu dijadikan sebagai tolak ukur perbuatan 

masyarakat dalam penyelesaian larangan akad nikah pada bulan Muharram. 

Pola penyelesaian dari larangan akad nikah pada bulan Muharram di Desa 

Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya bahwa 

sebenarnya tidak ada solusi untuk masyarakat yang mengadakan hajatan akad 

nikah. Alahkah baiknya jika berkonsultasi terlebih dahulu kepada berjonggo 

untuk mendapatkan solusi terbaik, salah satunya bisa dilakukan di bulan lain. 

Dikarenakan  pada bulan Muharram itu termasuk Suro Genep yang biasanya 

di buat acara hajatan oleh orang keraton dan  bulan dimana orang-orang Jawa 

menyebutnya  Ahli Klenik (perhitungan yang sangat mendetail). Maka dari itu, 

orang-orang Islam Jawa tidak diperbolehkan melaksanakan acara-acara 

hajatan pada bulan tersebut dikarenakan menyamai dengan acaranya orang-

orang keraton. 



 

 

Hal ini sesuai dengan argumen narasumber tokoh masyarakat, 

bahwasannya sebenarnya tidak ada solusi bagi orang yang melanggar larangan 

akad nikah tersebut. Akan tetapi jika ada yang ingin menabrak pada bulan 

tersebut, dari pihak berjonggo memberikan arahan yaitu alangkah baiknya 

untuk mencari bulan lain. Dikarenakan hal tersebut merupakan adat tradisi 

Jawa yang tidak bisa dilanggar yang menyebabkan terjadi musibah yang 

menimpa. Berbeda lagi dengan Tradisi nikah adat Jawa selain yang menikah 

pada bulan Muharram misalnya yaitu nikah ngalor ngulon, nikah lusan, 

keduanya masih bisa di negosiasi untuk hal pelaksanaannya dan memenuhi 

syarat-syarat lainnya. 

Menurut penulis, kaitannya dengan pola penyelesaian dari larangan 

akad nikah di bulan Muharram tersebut bahwa di masyarakat desa Purwosari 

tidak ada solusi terhadap akad nikah di bulan tersebut dan menganggap bahwa 

pada bulan tersebut merupakan Suro Genep, maksudnya apabila ada yang 

melaksanakan hajatan pernikahan pada bulan tersebut harus mengikuti 

ketentuan dari pihak berjonggo nya karena berani atau tidak nya acara tersebut 

di gelar tergantung kepada Berjonggo nya. Selain itu, juga bisa dengan 

menggeser waktu akad nikahnya di bulan lain, karena menurut saya melihat 

dari data diatas alasannya yaitu pada bulan ini benar-benar tidak baik 

melaksanakan akad nikah. 

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas pola penyelesaian larangan akad 

nikah pada bulan Muharram di Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo  jika dikaitkan dengan teori dharī‟ah  maka termasuk 



 

 

pada kategori  fath ad- dharī‟ah karena yang awalnya keyakinan tersebut 

wasilahnya terhalang untuk menghindari maka untuk pola penyelesaian dalam 

praktik akad nikah ini bisa membuka wasilah tersebut untuk mendapatkan 

kemashlahatan dengan melaksanakannya di waktu yang lain (menggeser 

waktu pelaksanaannya) dan bisa menggunakan syarat-syarat berjonggo dalam 

bahasa lain berjonggo mengatakan Suro Genep. Dengan alasan perbuatan 

masyarakat terhadap keyakinan tradisi adat tersebut tergolong dalam 

perbuatan yang jika dikerjakan, kemungkinan besar akan mendatangkan 

kemafsadahan, akan tetapi tidak sampai ke tingkat persangkaan yang kuat, 

apalagi ke tingkat keyakinan yang pasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan 

dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Menurut pandangan dharī‟ah, larangan menikah pada bulan 

Muharram yang terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan wasilah /perantara, dan 

keyakinan larangan akad nikah pada bulan Muharram ini 

termasuk sadd ad- dharī‟ah (menutup perantara) dimana wasilah 

dari keyakinan masyarakat mengaharuskan berhati-hati 

semaksimalnya karena mengandung kemafsadahan. Karena 

termasuk pada kadar perbuatan kemungkinan terjadinya 

kemafsadahan tergolong dalam persangkaan yang kuat, akan 

tetapi tidak sampai pada keyakinan yang pasti dan tidak pula di 

hitung jarang. 

2. Menurut pandangan dharī‟ah pola penyelesaian terhadap 

larangan akad nikah pada bulan Muharram termasuk kategori 

fath ad- dharī‟ah yaitu membuka wasilah tersebut untuk 

mendapatkan kemashlahatan dengan melaksanakannya di 

waktu yang lain (menggeser waktu pelaksanaannya) dan bisa 

menggunakan syarat-syarat berjonggo dalam bahasa lain 



 

 

berjonggo mengatakan Suro Genep. Dengan alasan perbuatan 

masyarakat terhadap keyakinan tradisi adat tersebut 

tergolong dalam perbuatan yang jika dikerjakan, 

kemungkinan besar akan mendatangkan kemafsadahan, akan 

tetapi tidak sampai ke tingkat persangkaan yang kuat, apalagi 

ke tingkat keyakinan yang pasti. 

B. Saran-saran 
 

Berdasarkan hasil hasil temuan penelitian serta kesimpulan 

yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat hukum adat, khususnya Desa Purwosari 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo agar lebih 

menambah wawasan pengetahuannya dengan berbagai cara 

dalam hal-hal tertentu terkait dengan hukum. Sebab kalau 

tidak dipupuk atau dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka 

akan terjadi keributan satu sama lain yang tidak ada 

ujungnya dan melaksanakan sesuai dengan ajaran hukum 

Islam. 

2. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya 

yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Desa 

Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

hendaknya mengadakan agenda-agenda sosial-keagamaan, 

penyuluhan-penyuluhan hukum keagamaan atau hukum 



 

 

nasional Guna memberikan arahan atau bimbingan keilmuan 

kepada masyarakat awam agar tidak terjadi salah persepsi 

dalam mengartikan sebuah ritual-ritual tertentu, seperti 

menikah pada bulan Muharram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Referensi Buku 

Bakry, Sidi. Nizar. (2003). Fiqih dan Ushul Fiqih. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo. 

Bungin, Bungin. (2015). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-

format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, 

Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran . Jakarta: Prenada Media Group. 

Dkk, Herspandi. (2005). Suran Antara Kuasa dan Ekspresi Sesi. Yogyakarta: 

Pustaka Marwa. 

Dkk, Surahman. (2016). Metodologi Penelitian . Jakarta: t.p. 

Gunawan, Imam. (2016). Meetode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Khalil, Ahmad. (2008). Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa. 

Malang: Malang Press. 

Moleong, Lexy. J. (1999). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Nasution, Amir Taat. (1982). Muharram dan Hijriyah. Surabaya: Bina Ilmu. 

Nasution, S. (2014). Metode Research. Jakarta : Bumi Aksara. 

Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian 

Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books. 



 

 

Saebeni, Ahmad. d. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. 

Santoso, Dojo. (1985). Unsur Religius dalam Sastra Jawa. Semarang: Aneka lmu. 

Sulistiyawati, Soerjono Soekanto. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Perkasa. 

Suryabrata, Sumadi. (2012). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. 

Suwandi, Basrowi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 

Syafe'i, Rachmat. (1998). Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: CV Pustaka Setia. 

Syarifudin, Amir. (2009). Ushul Fiqih Jilid 2. Jakarta: Prenada Media Group. 

W.Gulo. (2005). Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Grasindo. 

Zahrah, Muhammad Abu. (2010). Ushul Fiqih. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 

Referensi al- Qur’an: 

Kemenag RI. .(2014). Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid Warna, Jakarta Pusat: 

Al Majid. 

Referensi Skripsi: 

Ali, Muhamad Nur Ihwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan 

Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen.” Skripsi. Yogyakarta: 

Uin Sunan Kalijaga. 2013. 

Hasanah, Inna Nur.  “Pantangan  Menikah  di bulan Suro  Prespektif  

Maslahah  Mursalah.” Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga. 2019. 



 

 

Isro‟i,  Muhammad. “Larangan  Menikah  pada  Bulan  Muharram  dalam  

Adat  Jawa  Perspektif  Hukum  Islam” Skripsi. Salatiga: STAIN Salatiga. 2012. 

Prastanti,  Puput  Dita.  “Pantangan  Melakukan Perkawinan pada bulan 

Muharram di Masyarakat  Adat Jawa Perspektif  Hukum  Islam.” Skripsi. 

Metro:IAIN Metro. 

Syaifudin, Zainul Ula. “Adat Larangan Menikah di bulan Suro dalam 

Perspektif „Urf.” Skripsi. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.  

Referensi Internet: 

Arif Abduurrahman, Kalender Jawa 2022 lengkap dari Januari sampai 

Desember, Beserta Pasaran dan Wuku, dalam 

https://batam.tribunnews.com/2021/08/22/benarkah-pantang-menikah-di-bulan-

muharram-atau-suro-dalam-kepercayaan-jawa, (di akses pada tanggal 25 Januari 

2022). 

https://jagokata.com/artikata/data.html#:~:text=%5Bdata%5D%20Makna%20data

%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata, (diakses 26 Januari 

2021). 

Referensi Jurnal: 

Miftahul. Huda, Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-

Larangan Perkawinan Jawa.  Episteme. No 2 (Desember, 2017). 

 

https://batam.tribunnews.com/2021/08/22/benarkah-pantang-menikah-di-bulan-muharram-atau-suro-dalam-kepercayaan-jawa
https://batam.tribunnews.com/2021/08/22/benarkah-pantang-menikah-di-bulan-muharram-atau-suro-dalam-kepercayaan-jawa
https://jagokata.com/artikata/data.html#:~:text=%5Bdata%5D%20Makna%20data%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata
https://jagokata.com/artikata/data.html#:~:text=%5Bdata%5D%20Makna%20data%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata


 

 

 


