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ABSTRAK 

Latifah, Zuhrotul. 2022. Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa  di 

Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing: Rif’ah Roihanah, S.H, M.Kn 

 

Kata Kunci : pernikahan adat jawa, ‘urf, sesajen, weton 

Salah satu yang menarik dari budaya Jawa adalah budaya perkawinannya 

karena yang memiliki susunan acara yang sangat detail prosesi-prosesinya. 

Beberapa kegiatan dalam prosesi perkawinan adat berpotensi bertentangan dengan 

syariat Islam sebab mengandung perilaku menyekutukan Allah dan mengotori 

kemurnian tauhid, misalnya pembuatan sesajen dan penghitungan weton sebelum 

menyelenggarakan resepsi pernikahan. Dua kegiatan ini masih banyak dilakukan 

khususnya di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan `urf 

terhadap praktek sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaiman tinjauan ‘urf terhadap perhitungan 

weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo? 

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas 

masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun 

komunal. Dimaknai juga sebagai pencarian makna, pemahaman, pemahaman, 

pemaknaan mengenai sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan 

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, 

serta menyeluruh.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tradisi sesajen 

dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo dilihat dari segi ruang lingkupnya termasuk dalam ‘urf khas (khusus) 

dan dari segi diterima atau tidaknya termasuk dalam ‘urf shahih, karena termasuk 

adat yang berulang-ulang dilakukan, tidak melanggar sopan santun, tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, dan memenuhi beberapa syarat yang sudah 

ditentukan (2) Praktik perhitungan weton di Desa Gupolo Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan ‘urf termasuk 

dalam ‘urf shahih karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai 

‘urf yang dapat diterima. Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan 

syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan 

kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam 

ibadah mahdhah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negeri yang didirikan di atas pondasi-

pondasi keberagaman. Baik dari aspek suku, tradisi, adat istiadat, atau agama. 

Pada aspek yang akhir, agama di Indonesia tumbuh serta berkembang dengan 

berbagai norma yang mengatur setiap pemeluknya. Berikutnya, norma 

tersebut mulai berpengaruh di lembaga-lembaga masyarakat. Komunitas 

orang Islam, perilakunya diatur dengan syariat Islam, baik yang berhubungan 

dengan interaksi sosial atupun interaksi transendental dengan Tuhan. Aspek 

fungsional syariat Islam kemudian menciptakan tatanan sosial masyarakat 

muslim dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sebab mesti ada aturan 

yang wajib ditaati dalam hidup bermasyarakat, norma menjadi kokoh melekat 

selaku faktor dalam kenyataan.1 

Dalam tatanan sosio kultural masyarakat di Indonesia terutama 

masyarakat Jawa adat merupakan salah tradisi atau kebiasaan yang tabu untuk 

dilanggar, sebab bagi sementara masyarakat Indonesia adat telah menjadi 

unsur dari hukum, walaupun eksistensi adat sendiri tidak terdokumentasi 

secara tertulis. Bukan berarti adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, 

namun ketika adat tersebut tidak keluar dari syariat maka diperbolehkan 

 
1 Ali, Pembinaan Nilai Moral Norma di Indonesia( Jakarta : Haji Mas Agung, 2005), 37. 
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pelaksanaannya. Salah satu adat yang sering dilakukan adalah adat 

perkawinan. 

Perkawinan ialah suatu kesepakatan atau akad yang mengikat antara 

dua pihak yang sederajat, yakni seorang pria dengan seorang wanita, yang 

kedunya sudah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku dengan  

berasaskan kerelaan dan kesukaan dalam rangka hidup bersama menjadi satu 

keluarga.2 

Perkawinan merupakan salah satu ketetapan Tuhan yang umumnya 

berlangsung bagi seluruh makhluk-Nya, baik di kalangan manusia, binatang 

serta tumbuhan. Segala ciptaan Allah umumnya berpasang-pasangan, antara 

lain yang terjadi pada makhluk Tuhan paling sempurna, yaitu manusia. 

Perkawinan tidak hanya untuk menyatukan dua jenis manusia, yaitu seorang 

pria dengan seorang wanita, tetapi untuk mengikat perjanjian suci dengan 

asma Allah bahwa pasangan mempelai bertekad untuk menciptakan rumah 

tangga yang tenteram damai, yang dilimpahi cinta serta kasih sayang. Dalam 

rangka menegakkan impian serta harapan kehidupan keluarga, perkawinan 

tidak cukup hanya mengandalkan firman Allah dalam Al-Qur'an serta sabda 

Nabi yang masih bersifat global. Namun, perkawinan juga berkaitan dengan 

konstitusi suatu negara. Perkawinan yang ideal dan dianggap sah apabila 

berdasarkan syariat Allah serta konstitusi negara sudah terpenuhi rukun juga 

syaratnya.  

 
2Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2004), 14-15. 
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Pernikahan berfungsi sebagai media untuk mendekatkan seorang 

hamba kepada Allah SWT. Tak heran jika al-Gazali menyebut pernikahan 

selain sebagai cara untuk mendapatkan keturunan—sebagai cara untuk lebih 

mempererat hubungan seorang muslim dengan Allah. Hubungan semacam ini 

dikenal sebagai (taqarrub). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman 

Allah SWT., surat Ar-Rum ayat 21: 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرحَْ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ًة  َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
 يَ تَ َفكَُّرون ِلَك ََلََيٍت لَِقْومٍ ِإنَّ ِف ذَ   ۚ  

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia 

menciptakan bagimu isteri-isteri dari golonganmu sendiri, agar 

engkau cenderung serta merasakan tenteram terhadapnya, dan 

dijadikan-Nya di antara kalian perasaan kasih juga sayang. 

Sesungguhnya di dalam yang demikian tersebut sungguh-sungguh 

terdapat tanda-tanda untuk para insan yang berpikir.” 
 

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki 

sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi 

tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Di dalam syariat Islam 

adat ataupun kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan syarat 

kebiasaan tersebut tidak bertentangan terhadap hukum Islam. Masalah ini 

telah diterangkan pada kaidah: 

 اَْلَعاَدُة ُُمَكََّمة  
“Adat (‘urf) itu bisa menjadi dasar hukum” 

Syariat Islam telah memasukkan 'urf sebagai satu di antara dalil dalam 

hukum syariah'. Hal ini telah dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad SAW 

ketika merumuskan hukum. Urf adalah sebuah tindakan maupun ucapan 
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dimana jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal 

sehat serta bisa diterima oleh watak manusia.3  

Adapun 'urf jika ditinjau dari cakupan wilayah pemakaiannya dibagi 

menjadi dua: Pertama, al-'urf al-'am (kebiasaan umum) yaitu adanya tradisi 

mayoritas dari berbagai negara dalam suatu waktu. Misalnya, tradisi rental 

kamar mandi umum dengan biaya persewaan tertentu dengan tidak 

menyebutkan secara jelas durasi waktu mandi serta jumlah air yang dipakai. 

Saat beraktifitas di kolam renang atau pemandian umum, tidak jarang orang 

terpaksa melihat ketelanjangan para pengunjung yang tengah menggunakan 

fasilitas umum tersebut. Kedua, al-'urf al-khas (adat khusus), ialah tradisi 

yang berlangsung dalam suatu masyarakat maupun negara, iklim, serta 

golongan tertentu. Misalnya, akta jual beli yang berada di tangan penjual 

selaku alat bukti apabila ada masalah utang, tradisi tertentu pada kegiatan jual 

beli dan penggarapan tanah pertanian.4  

Menurut ragam tindakannya, 'urf dibedakan menjadi dua, yakni 'urf 

qawli serta 'urf 'amali. 'Urf qawli ialah tradisi yang berlangsung pada 

pemakaian perkataan maupun ucapan, tidak pada pemahaman kebahasaannya. 

Sedangkan 'Urf 'amali adalah tradisi yang berlangsung pada perbuatan. 

Selanjutnya 'urf ditinjau dari ukuran keislamannya, dibagi dalam dua jenis, 

yakni 'urf sahih serta 'urf fasid. Pembagian tersebut sesungguhnya mengacu 

pada definisi 'urf dan adat yang berpadanan makna. 'Urf sahih (adat yang 

benar) ialah 'Urf yang baik serta bisa diterima sebab tidak berlawanan dengan 

 
3 Muhammad Ma’sum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikam, 2008), 128. 
4 Satria Effendi Mzein, Ushul Fiqh, cet. Ke-1(Jakarta: Prenada Media, 2005),154. 
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ketentuan syariat,' misalnya tradisi menyelenggarakan pertunangan sebelum 

prosesi akad nikah diadakan, dianggap baik, serta sudah menjadi tradisi di 

masyarakat, juga tidak berlawanan dengan ketentuan syara’. 'Urf fasid (adat 

yang rusak) ialah kebiasaan yang buruk serta tidak bisa diterima sebab 

berlawanan dengan aturan syariat,' misalnya tradisi membuat sesajen. Atau 

kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang masih menghalalkan riba, 

dalam praktik meminjam uang dari sesama pedagang.5   

Kebudayaan ialah suatu sistem gagasan, perbuatan serta hasil 

kreatifitas manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang diperoleh 

manusia melalui belajar. Budaya Jawa adalah salah satu unsur dari ragam 

budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Budaya Jawa beserta 

keanekaragamannya telah menginspirasi masyarakat suku Jawa di dalam 

perbuatan dan perilaku kebhinekaan. Masyarakat suku Jawa mempunyai ciri 

khas tersendiri. Pada hampir seluruh aktifitasnya, orang Jawa umumnya tidak 

bisa lepas dari menjalankan tradisi atau adat istiadat yang diturunkan oleh 

nenek moyangnya. Ciri khas tersebut bisa disaksikan pada kepercayaan 

masyarakat, bahasa, seni serta tradisi. 

Salah satu yang menarik dari budaya Jawa adalah budaya pernikahan 

karena memiliki jadwal prosesi yang sangat detail. Pernikahan adat Jawa 

memang terkenal dengan rumitnya acara, mulai dari pranikah, proses 

pernikahan, hingga setelah pernikahan dilangsungkan. Mereka melakukan 

tradisi khusus sesuai adat setempat. Upacara perkawinan dipandang penting 

 
5 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 105. 
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oleh masyarakat Jawa sebab makna inti dari upacara perkawinan ialah 

pembangunan sebuah keluarga baru yang mandiri. Disamping makna 

tersebut, pernikahan juga diartikan sebagai salah satu cara untuk mempererat 

tali persaudaraan.6 

Pada perayaan pesta pernikahan adat Jawa  terdapat tradisi sesajen, 

salah satunya yang berlangsung di Desa Gupolo Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. Darmawan, warga Desa Gupolo mengatakan bahwa: 

tradisi sesajen umumnya diselenggarakan sebelum acara resepsi perkawinan, 

hal ini dipercaya dapat memberikan manfaat serta menjauhkan dari segala 

jenis gangguan pada saat pelaksanaan acara pernikahan.7 

Masyarakat Desa Gupolo melaksanakan tradisi sesaji dengan tujuan 

untuk menjaga nilai, tradisi, norma budaya leluhurnya, meskipun tidak 

terdapat sanksi bila ada warga yang melanggar ritual tradisi sesaji ini. Suharto 

selaku ketua adat Desa Gupolo mengatakan, menurut masyarakat, istilah 

sesaji juga diartikan sebagai ucapan syukur. Dan telah diakui oleh masyarakat 

bahwa sesajen merupakan bentuk rasa syukur atas apa yang mereka dapatkan 

selama prosesi pernikahan. Sesajen dalam pernikahan adat Jawa masing-

masing memiliki makna sehingga dijadikan sebagai simbol dalam memohon 

kepada Sang Pencipta.8 

Berdasarkan fenomena yang terjadi ketika akad nikah tidak 

menggunakan sesajen, hal buruk akan terjadi. Darmawan, warga desa 

Gupolo, mengatakan dalam pernikahan adat Jawa, sesajen dilakukan untuk 

 
6 Hilden Geertz, Keluarga Jawa, terj. Hesri (Jakarta: Grafiti ers, 1983), 58. 
7 Darmawan, waktu pelaksanaan tradisi sesajen, Ponorogo, 25 Maret 2020. 
8 Suharto, makna tradisi sesajen, Ponorogo, 29 Maret 2020. 
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kelancaran prosesi pernikahan. Pada zaman dahulu, jika persembahan ini 

tidak dilakukan, keluarga dan pengantin akan mendapatkan celaka atau 

malapetaka dalam hidup mereka. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Gupolo 

tidak berani meninggalkan tradisi ini.9 

Yakub, warga Desa Gupolo mengatakan bahwa dalam hal sesajen 

masyarakat tetap melaksanakan tradisi Jawa pada adat pernikahan. Bukan 

berarti menentang hukum Islam tetapi dalam pandangan meraka ketika dalam 

adat tersebut tidak keluar dari syariat maka diperbolehkan pelaksanaannya. 

Selama tidak ada hadits ataupun firman Allah yang melarang hal ini, semua 

dilaksanakan dengan tujuan mendapat ridho dari Allah SWT.10  

Selain sesajen, masyarakat Desa Gupolo juga melaksanakan tradisi 

menghitung weton dalam tradisi pernikahan. Dalam keterangan yang dapat 

dibaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Weton juga disebut sebagai 

hari lahir. Yang dimaksud Weton ialah ramalan masa depan calon pengantin. 

Kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama serta rutin dilakukan saat salah 

satu dari anggota keluarga hendak menikah.  

Warga Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo masih 

memakai perhitungan weton dalam beragam kegiatan terutama pernikahan. 

Mula-mula menemukan kecocokan kedua mempelai melalui pemakaian 

perhitungan neptu kedua calon mempelai, lalu menemukan hari baik yang 

akan digunakan sebagai hari penyelenggaraan pernikahan. Pemakaian 

perhitungan weton yang paling penting dalam upacara pernikahan ialah untuk 

 
9 Darmawan, waktu pelaksanaan tradisi sesajen, Ponorogo, 25 Maret 2020.  
10 Yakub, pandangan warga terahadap tradisi sesajen, Ponorogo,13 April 2020. 
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menentukan hari baik ketka penyelenggaraan ijab qabul, adapun untuk acara 

walimah menyesuaikan waktu ijab. 

Dari uraian di atas, nampak bahwa masyarakat Gupolo masih 

memegang erat tradisi adat Jawa, sebab terdapat makna secara filosofis dalam 

tradisi tersebut.  Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitan 

dengan mengambil judul “TINJAUAN ‘URF DALAM TRADISI 

PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA GUPOLO KECAMATAN 

BABADAN KABUPATEN PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan `urf terhadap praktek sesajen dalam pernikahan adat 

Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo?  

2. Bagaiman tinjauan ‘urf terhadap perhitungan weton pada pernikahan adat 

Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak penulis 

peroleh ialah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan `urf terhadap praktek sesajen pada 

pernikahan adat Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten 

Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap perhitungan weton pada 

pernikahan adat Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten 

Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Insitut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, tentang perkawinan adat Jawa di desa 

Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. 

b. Sebagai salah satu usaha pengembangan khazanah kelimuan secara 

empiris, dengan demikian didapat pemahaman yang menyeluruh 

tentang berlakunya hukum Islam di masyarakat. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat yang 

melaksanakan tradisi sesajen serta perhitungan weton dalam menentukan 

calon pengantin agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Juga 

sebagai bahan kajian agar dapat memberikan pemahaman yang benar 

bagi masyarakat tentang pelaksanaan adat pernikahan Jawa di Desa 

Gupolo. Jika terjadi bencana bukanlah akibat tidak menjalankan tradisi, 

akan tetapi hal tersebut sudah menjadi ketentuan Allah SWT. 

E. Telaah Pustaka 

Penulis sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan. 
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Penelusuran tersebut penulis lakukan oleh dengan tujuan untuk menghindari 

kesamaan persis ketika melakukan sebuah penelitian. Di samping itu, apabila 

terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan, maka 

penulis mencoba mengkaji serta mendalami agar mengetahui titik 

perbedaannya dan menghindari persepsi bahwa penelitian yang hendak 

penulis kerjakan merupakan tiruan sepenuhnya dari penelitian yang sudah ada 

sebelumnya.  

Pertama, skripsi Nur Afiddin dengan judul” Tradisi Pernikahan Adat 

Jawa di Kecamatan Babadan Ponorogo Menurut Islam.” Skripsi ini mengkaji 

rangkaian acara serta tradisi perkawinan adat Jawa di Kecaamatan Ponorogo. 

Dalam skripsi ini difokuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) 

Bagaimana larangan makna pernikahan adat Jawa karena faktor biologis 

dalam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam? (2) Bagaimana larangan 

makna pernikahan adat Jawa karena faktor sosial perspektif tujuan pernikahan 

dalam Islam? (3) Bagaimana larangan makna pernikahan adat Jawa karena 

faktor alam perspektif tujuan pernikahan dalam Islam? Dari Skripsi ini 

diperoleh kesimpulan bahwa berkembang pesatnya pengaruh ajaran Islam 

sungguh sangat terasa di kalangan masyarakat, misalnya pada rangkaian 

upacara perkawinan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Legalitas 

perkawinan tidak hanya ditinjau dari aspek adatnya saja tetapi juga ditinjau 

dari sudut pandang syariat Islam. Bahwa adat isitiadat pada upacara 

perkawinan adat Jawa di Kecamatan Babadan Ponorogo telah bisa dijadikan 
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sebagai suatu pedoman. Dengan begitu keadaan tradisi tersebut sudah 

memperoleh pengesahan dari syariat Islam.11 

Pada penelitian yang terdahulu dijelaskan makna tradisi pernikahan 

dalam hukum Islam dan faktor sosial serta faktor alam yang mempengaruhi 

tradisi dalam hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang penulis 

lakukan, lebih menfokuskan pada pandangan ‘urf, bagaimana pelaksanaan 

serta makna yang terkandung dalam rangkaian tradisi tersebut. 

Kedua, Muhammad Sugiyanto, dengan judul skripsi “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Prosesi Balangan Gantal dan Kacar Kucur Dalam 

Upacara Panggih Temanten Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo.” Rumusan masalah dalam skripsi tersebut ialah: (1) Apa saja nilai-

nilai yang terdapat pada tradisi Balangan Gantal serta Kacar Kucur pada 

Upacara Panggih Temanten Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dalam mengkaji wujud 

tradisi Balangan Gantal dan Kacar Kucur pada Upacara Panggih Temanten, 

di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana 

tinjauan syariat Islam kepada menjaga nilai-nilai Balangan Gantal serta 

Kacar Kucur pada prosesi Upacara Panggih Temanten, Desa Kupuk, 

Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo? Di dalam penelitian peneliti 

memakai pendekatan kualitatif, peneliti mencari data dari beragam 

narasumber. Dalam aktifitas pengumpulan data peneliti memakai teknik 

penelitian lapangan (field research) serta penarikan kesimpulan (verifikasi). 

 
11 Nur Afiddin, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam” 

Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). 
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tinjauan syariat Islam terhadap 

rangkaian tradisi balangan gantal serta kacar kucur pada upacara panggih 

temanten di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yaitu: (1) 

memuat ajaran-ajaran yang baik atau nilai luhur, (2) tidak dilarang untuk 

diselenggarakan, sebab hanya usaha menjaga budaya serta tidak terdapat 

kaitan dengan kepercayaan, (3) diperbolehkan melestarikan nilai-nilai 

tersebut sebab mengandung aspek kebaikan.12 

Pada penelitian terdahulu dijelaskan apa nilai-nilai yang terkandung 

serta tinjauan syariat Islam dalam tradisi balangan gantal serta kacar kucur 

pada prosesi upacara panggih temanten. Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan memfokuskan pada perspektif ‘urf, apakah tradisi pernikahan adat 

jawa di Desa Gupolo dikatakan sebagai ‘urf fasid atau ‘urf shohih. 

Ketiga, Atik Suryaningsih, dengan judul skripsi “Tinjauan Syariat 

Islam kepada Adat “Nikah Jilu” Di Desa Jambangan Kecamatan Paron 

Kabupaten Ngawi”. Fokus Penelitian ini adalah pada proses penyelenggaraan 

nikah “jilu” yang masih dijadikan pegangan bagi masyarakat desa Jambangan 

kecamatan Paron kabupaten Ngawi yang mayoritas penduduknya agama 

Islam. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tujuan hukum Islam 

terhadap hal-hal yang dipersyaratkan dalam adat “Nikah Jilu” di Desa 

Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi?, (2) Bagaimana perspektif 

hukum Islam tentang proses pelaksanaan akad nikah dalam adat “Nikah Jilu” 

di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? Menurut 

 
12 Muhammad Sugiyanto,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Balangan Gantal Dan 

Kacar Kucur Dalam Upacara Panggih Temanten Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo”,Skripsi(Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2015), vi. 
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kepercayaan masyarakat, jika tradisi ini dilanggar akan menimbulkan hal-hal 

yang tidak diinginkan. Perkawinan dengan status jilu bisa dilaksanakan 

dengan catatan melakukan hal-hal tertentu yang dianggap sebagai tolak balak 

supaya kendala yang tidak diinginkan tidak terjadi.13 

Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada adat jilu dalam proses 

pelaksanaan pernikahan. Adat yang sangan kental dipegang teguh oleh 

masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, lebih 

menfokuskan pada pandangan ‘urf, bagaimana pelaksanaan serta makna yang 

terkandung dalam rangkaian tradisi tersebut.  

Keempat, Jamilatul Nur Jannah,  dengan judul skripsi “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi 

Perkawinan Di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”.  Dengan 

rumusan masalah: (1) Apa makna yang tersirat pada rangkaian prosesi  adat 

ngelangkahi pasangan sapi di Desa Ngijo Kecamatan Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam kepada eksistensi 

prosesi ngelangkahi pasangan sapi di Desa Ngijo Kecamatan Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi? (3) Bagaimana perspektif hukum Islam kepada 

usaha melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi ngelangkahi 

pasangan sapi di Desa Ngijo Kecamatan Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi? 

Penelitian tersebut difokuskan pada makna dari tradisi nglangkahi 

pasangan sapi dalam pekawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap upaya 

 
13 Atik Suryaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nikah Jilu Di Desa Jambangan 

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo,2005). 



14 
 

mempertahankan nilai-nilai dalam tradisi nglangkahi pasangan sapi dalam 

pekawinan. Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan kualitatif, 

sebab merupakan penelitian lapangan (field research). Bersifat deskripif-

analitis, dengan tujuan untuk menguraikan dan mengungkapkan fenomena 

sosial yang berlangsung di masyarakat supaya diperoleh pemecahan (problem 

solving) atas permasalahan yang tengah terjadi.14 

Pada penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam serta 

nilai-nilai yang terkadung dalam tradisi nglangkahi pasangan sapi. 

Sedangkan penelitian yang saat ini lebih menfokuskan pada pandangan ‘Urf. 

Apakah bisa dikatakan sebagai ‘urf fasid ataupun ‘urf shohih. 

 Kelima, Siti Mahmudah, dengan judul skripsi  “Tradisi Perhitungan 

Jawa Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Tambakboro Kecamatan Padas 

Kabupaten Ngawi)”. Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah: (1) 

Bagaimana praktek perhitungan hari menurut adat Jawa pada pernikahan di 

Desa Tambakboro Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi? Dan (2) Apa latar 

belakang masyarakat Desa Tambakboro Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi 

masih memakai perhitungan Jawa dalam pernikahan? Dari penelitian ini 

diuraikan fenomena yang berlangsung di desa bahwa sempat terjadi salah satu 

warga masyarakat yang tidak memakai perhitungan hari sesuai adat Jawa, 

setelah dilangsungkan pernikahan ternyata umur pernikahannya tidak 

bertahan lama, hanya berlangsung satu minggu kemudian bercerai. Dari 

kejadian itu masyarakat berpegang teguh pada adat yang diturunkan oleh 

 
14 Jamilatul Nur Jannah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan 

Sapi Dalam Proses  i Perkawinan Di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”,Skripsi 

(Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), ix. 



15 
 

nenek moyang secara turun-temurun karena apabila dilanggar, menurut 

kepercayaan mereka dapat mendatangkan hal yang tidak diinginkan.15 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini penulis 

lakukan yaitu lebih menfokuskan pada pandangan ‘Urf. Apakah bisa 

dikatakan sebagai ‘urf fasid ataupun ‘urf shohih.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni 

penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis 

fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, 

gagasan orang secara individu maupun komunal. Dimaknai juga sebagai 

pencarian makna, pemahaman, pemahaman, pemaknaan mengenai 

sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan berbaur 

langsung maupun tidak langsung dalam pengaturan yang diteliti, 

kontekstual, serta menyeluruh. Pada penelitian kualitatif peneliti 

berupaya memahami arti sebuah peristiwa atau fenomena dengan 

mencoba berbaur bersama orang-orang pada situasi/fenomena itu.16 

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

lapangan (field research) deskriptif eksploratif serta memiliki sifat 

empiris. Sehingga pada penelitian ini penulis berupaya untuk 

menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana penyelenggaraan tradisi 

 
15 Siti Mahmudah,“ Ttradisi Perhitungan Jawa Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa 

Tambakboro Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi,)”Skripsi (Ponorogo : IAIN 

PONOROGO,2018), vi. 
16 Muri Yusuf, Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2014), 328. 
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pernikahan Adat Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten 

Ponorogo. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Gupolo Kecamatan Babadan 

Ponorogo. Subjek dari penelitian ini ialah pelaku tradisi pernikahan adat 

Jawa. Lokasi peneltiian ini penulis pilih sebab mayoritas masyarakatnya 

masih memegang teguh ajaran yang dianggap turun temurun dari nenek 

moyang. 

3. Kehadiran Peneliti 

Ciri khusus penelitian kualitatif lapangan tidak bisa dipisahkan 

dari observasi berperan serta (partisipasi). Karena  pada penelitian ini, 

peneliti berlaku sebagai instrumen kunci, adapun unsur yang lain selaku 

penunjangnya.17 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Pada penelitian ini diperlukan data-data tentang praktek 

sesajen dan perhitungan weton untuk memilih pasangan calon 

pengantin pada tradisi pernikahan adat Jawa yang ada di Desa 

Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  

  

 
17 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20. 
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b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh dari para informan secara 

langsung seperti perjonggo, tokoh adat serta tokoh agama.  

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapat 

dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder berasal 

dari literatur buku-buku yang bisa memberikan keterangan 

tentang obyek yang hendak diteliti serta didokumentasi juga 

informasi tambahan yang berasal dari tokoh agama maupun 

tokoh adat. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan 

data wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 

modin (tokoh masyarakat) desa tersebut. Selain dengan modin 

penulis juga melakukan wawancara dengan pihak ketiga yang dirasa 

memiliki informasi penting untuk menggenapi data-data yang 

diperlukan. Pada penelitian ini penulis hendak mewawancarai 

beberapa tokoh agama, tokoh adat dan warga masyarakat desa 

Gupolo. 
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Dalam wawancara penulis menggali informasi tentang tradisi 

sesajen dan tentang warga desa Gupolo yang  menikah dengan 

menggunakan perhitungan weton. 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan 

mengamati langsung praktik tradisi pernikahan adat jawa di Desa 

Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Pada kegiatan dokumentasi penulis mengakses data tertulis, 

foto, catatan kejadian yang ada di Desa Gupolo Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo misalnya terkait profil desa dan foto-foto 

terkait kegiatan penelitian.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah bagian yang paling penting di dalam metode 

penelitian. Sebab dari analisis data hipotesis data bisa dibuktikan, yang 

pada akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Analisis data yang 

digunakan peneliti adalah teknik analisis model N.K. Malthora, yang 

memiliki tahapan sebagaimana berikut: 

a. Reduksi data (data reduction), merupakan rangkuman, memilah 

unsur-unsur yang primer, fokus pada aspek yang penting, mencari 

tema serta pola. 

b. Penyajian data (data display), adalah proses menyajikan data yang 

umumnya berupa naskah naratif maupun uraian ringkas. Cara 
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semacam ini bermanfaat guna memudahkan pemahaman terhadap 

fenomena yang berlangsung kemudian merencanakan tindakan 

berikutnya berdasarkan pengertian yang sudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan atau verrifikasi (conclusion drawing 

verfication), kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah penemuan 

baru yang di waktu sebelumnya belum pernah ditemukan. 

Data dari hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan akan 

dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas tentang persoalan yang dikaji dengan memakai 

metode deduktif. Metode deduktif ialah metode berpikir yang berangkat 

dari pemahaman umum untuk menarik kesimpulan khusus. Cara berpikir 

ini dipakai untuk mengolah informasi yang didapat dari data yang 

ditemukan di lapangan, seperti halnya tradisi pernikahan adat Jawa.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbarui dari 

konsep validitas (validity) serta reliabilitas (reliability). Pada penelitian 

kualitatif, satndar utama pada data penelitian ialah valid, reliable serta 

objektif. Data yang bisa disebut valid ialah data yang sama antara data 

yang dikemukakan oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi 

pada objek penelitian.18 

 
18 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 324. 
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Uji keandalan terhadap data hasil penelitian kualitatif tersebut 

antara lain dikerjakan melalui pengamatan tekun, triangulasi, diskusi 

bersama teman sejawat, kajian kasus negative serta member check. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok bahasan 

serta kerangka yang sudah ditentukan, serta untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis membaginya menjadi lima 

bab yang terdiri dari beberapa sub bab, lima bab dan sub-subsistemnya 

disusun dengan sistematis, yaitu: 

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi mengenai: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, menguraikan mengenai landasan teori tentang ketentuan ‘urf, 

yang meliputi pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, macam dan ragam ‘urf dan 

syarat-syarat ‘urf. Dalam bab ini juga diuraikan tentang ketentuan pernikahan 

yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, prinsip-

prinsip dalam perrnikahan, rukun dan syarat pernikahan dan hikmah 

pernikahan. Selanjutnya dalam bab ini juga diuraikan tentang tradisi pada 

pernikahan adat jawa, yang meliputi sesajen dan perhitungan weton. 

BAB III, berisi uraian tentang tradisi sesajen dan perhitungan weton 

pada pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Dalam bab ini dipaparkan gambaran umum Desa gupolo 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, tradisi sesajen dalam pernikahan 
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adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo serta 

tradisi perhitungan weton pada pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  

BAB IV, berisi analisis praktek sesajen dan perhitungan weton dalam 

pernikahan Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Dalam bab ini diuraikan analisis `urf terhadap praktek sesajen di Desa 

Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo serta analisis `urf terhadap 

perhitungan weton Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo.  

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KETENTUAN ‘URF 

 

 

A. Pengertian ‘Urf 

Menurut bahasa, ‘urf  berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah 

ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik 

berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Al-Jurjani di dalam 

kamus al-Ta‘rifat, menyebutkan bahwa ‘urf  adalah perbuatan atau 

kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat 

dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Oleh sebagian ulama 

ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian 

istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun 

dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena 

adat di samping 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.1  

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau 

ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf  ini 

sering dikenal dengan nama lain yaitu adat.2 

 
1 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 148-149. 
2 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128. 
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Sedangkan kata ‘urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan 

oleh Abdul Karim Zaidah berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu 

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan 

mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. 

‘Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah: 

ْةْ ادْ عْ ىْالْ مْ سْ ي ْوْ ْلْ عْ فْ ْوْ أ ْْلْ وْ ق ْ ْنْ مْ ْهْ ي ْلْ اْعْ وْ ارْ سْ وْ ْاسْ النْ ْهْ فْ ارْ عْ اْت ْ مْ ْوْ هْ ْفْ رْ لعْ اْ 
 

Artinya: “urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan 

dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. urf 

disebut juga adat kebiasaan.”3 

 
Menurut Abdul Wahhab Al Khallaf, ‘urf adalah apa yang dikenal oleh 

manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-

pantangan dan disebut sebagai adat. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada 

perbedaan antara ‘urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat 

manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan 

akad. Adat uacapan, seperti perbuatan manusia menyebut al-walad secara 

mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka 

untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan 

menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan 

ijma’ terbentuk dari keseapakatan ulama atau para mujtahid saja, tidak 

termasuk dari manusia secara umum.4 

  

 
3 Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam 

(Surabaya: Citra Media, 1997), 146. 
4 Abdul Wahab Al-Khallaf, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117. 
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B. Dasar Hukum ‘Urf 

Dasar u’rf disebutkan dalam Al-Qur’an: 

 ْ ْع ن ْاْل  اه ل ي  ْو ا ع ر ض  ل ع ر ف  ِْب  ْو أ م ر   خ ذ ْال ع ف و 

Artinya:” Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan 

yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (QS. 

Al-A’raf: 199)5 

 

Kata al-‘urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh 

mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik 

dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut 

dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap 

baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma‘ruf 

artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Berdasarkan ayat di atas tidak 

diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan 

yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi 

kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap 

hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan untuk hal 

yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal 

mu‘amalah maupun adat istiadat. 

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘urf antara lain:  

َم  كمْة دة ْ   ا ل عاْ 
Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. 

 
5 Al-Qur’an, 7:199. 
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Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar 

Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la 

nasha fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai 

landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan 

selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, 

secara prinsip mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat 

istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan 

rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, 

sehingga ‘urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan 

di kalangan ulama.  

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan 

mengakui adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan 

Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali 

tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang 

diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Contoh adat 

kebiasaan yang diakui ialah kerja sama dagang dengan cara berbagi untung 

(al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum 

Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat 

istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana 

memenuhi beberapa persyaratan. 
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C. Macam-macam ‘Urf 

‘Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari segi sifatnya, 

‘urf  terbagi menjadi sebagai berikut: 

1. ‘Urf Qawli 

Ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, 

menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan 

anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan 

dengan anak laki-laki saja. 

2.  ‘Urf Amali 

Ialah ‘urf yang berupa kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.6 

  Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, ‘Urf  terbagi menjadi: 

1. ‘Urf Sahih 

Ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan 

dengan syara,’ seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum 

melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan 

dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’. 

  

 
6 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushu Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 82-83.  
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2. ‘Urf Fasid 

Ialah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena 

bertentangan dengan syara’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian. 

Atau kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang masih 

menghalalkan riba dalam peminjaman uang sesama pedagang. 

Ditinjau dari segi berlakunya, ‘urf terbagi menjadi: 

1. ‘Urf  ‘Aam 

Ialah ‘urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau 

kebiasaan tertentu yang beraku secara luas di seluruh masyarakat dan 

seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang 

diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa 

akad sendiri dan biaya tambahan. 

2. ‘Urf Khash 

Ialah ‘urf  yang hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, 

seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, 

sekatenan.7 

D. Syarat-syarat ‘Urf 

Syarat-syarat ‘urf  dapat diterima oleh hukum islam adalah dengan: 

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur’an 

atau as-Sunnah 

2. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’at 

termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan 

 
7 Syekh Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 104. 
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3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh 

beberapa orang saja.8 

‘Urf sebagai landasan suatu hukum atau ‘urf sendiri yang ditetapkan 

sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan 

terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula 

manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. 

Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit 

ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.9 

Adat atau ‘Urf dalam persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan 

sandaran untuk menetapkan suatu hukum bahkan di dalam hukum Islam kita 

kenal dengan Qo’idah Kulliyah Fiqhiyyah yang berbunyi: 

َم  كمْة  ا ل عادة ْ 
Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum” 

Segala sesuatu yang menjadi pertimbangan masyarakat bisa menjadi 

patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang 

telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau 

tegasnya tidak menyalahinya.10 

ْ يْ الت  عْ  ْك الت  عْ ي  ْ يْ ِْب ل ع ر ف  لن صْ ي  ِْب   
Artinya: “ Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti 

menetapkan (hukum) dengan dasar nash”. 
 

 
8 Dzamali, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2006), 89. 
9 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100. 
10 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 123. 
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Suatu penetapan hukum berdasarkan urf yang telah memenuhi syarat-

syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum 

yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada urf-urf khusus, seperti 

urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku di daerah tertentu, dan 

lain-lain.. 

ل ع رْ  لن اصْ الث اب تِْب  كالث اب تِْب  فْ   
Artinya:”Yang ditetapkan melalui ‘Urf sama dengan yang ditetapkan 

melalui nash (Al-Qur’an atau Hadits)” 

 

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum 

yang ditetapkan melalui Al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi hukum yang 

ditetapkan melalui ‘urf itu sendiri.  

Para ulama berpendapat bahwa ‘urf yang shahih saja yang dapat 

dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk 

menetapkan hukum atau keputusan ulama Malikiyyah banyak menetapkan 

hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah.  

Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat 

dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara’. 

Imam Safi‟i terkenal dengan Qoul Qadim dan Qoul Jadid-nya, karena 

melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan Mesir yang 

berlainan. Sedangkan ‘urf yang fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena 

bertentangan dengan syara’ nash maupun ketentuan umum nash.  

Pemakaian urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di 

kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata 

atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat 
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berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘urf itu sendiri atau 

perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. 

ئ اتْ مْ كْ ال ْ  ْو ال ب ي   ْو اْل  ش خ اص  و ال  ْْي  ت  غ َّي  ْب ت  غ َّير ْاْل  ز م ن ة ْو اْل  م ك ن ة ْو ا ْل ح 
Artinya:“ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan 

waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”11 
 

Alasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan hukum 

antara lain: 

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan 

kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan 

keluarga dalam pembagian waris. 

2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, 

ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang. 

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat 

dalam pemakaian ‘Urf, antara lain: 

1. ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang 

ada. 

2. ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum. 

3. ‘Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan 

atau kerusakan. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ‘urf dapat dipakai sebagai 

dalil mengistinbatkan hukum. Namun ‘urf bukan dalil yang berdiri sendiri, ia 

 
11 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 215. 
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menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya baik 

berbentuk ijma’ maupun maslahat.12 

Para ulama Ushul Fiqih menyatakan bahwa suatu ‘urf , baru dapat 

dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

1. ‘Urf  itu berlaku secara umum, artinya ‘urf  itu berlaku dalam mayoritas 

kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya 

dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 

2. ‘Urf  itu dalam masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran 

hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan 

hukumnya. 

3. ‘Urf  itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 

dalam suatu transaksi. 

4. ‘Urf  itu tidak bertentangan dengan nash. 

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf 

yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu : 

1. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan 

dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: ‘urf di 

masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal 

untuk istrinya. ‘Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena 

Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaaq/65 [6]:  

 
12 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) 107. 
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ْْ ن  ارروه  ت ض  ْ و َل  ْ م  د ك  و ج  ْ ن  م  ْ ت م  ن   ك  س  ْ ي ث  ح  ْ ن  م  ْ ن  ك ن وه  أ س 
ْى ّت  ح  ْ ن  ع ل ي ه  ق واْ ف أ ن ف  ْ َح  ل  ْ ت  أ وَل  ْ ن  ْك  إ ن  و  ْ ن  ع ل ي ه  ي  ق واْ ْْل ت ض 

نْ  ور ه  أ ج  ْ ف آت وه ن  ْ م  ل ك  ْ ع ن  أ ر ض  ْ ف إ ن  ْ ن  َح  ل ه  ْ ع ن  ْْي ض  و أ َت  ر وا ْ
ر ىْى ْل ه ْأ خ  ع  ر ُت  ْف س ُت  ض  ْت  ع اس  إ ن  ْو  ِْب  ع ر وف  م  ن ك   ب  ي  

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-

isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”  

 

2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi 

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya 

merupakan kebiasaan orang-orang tententu saja, tidak bisa dijadikan 

sebagai sebuah sandaran hukum.  

3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di 

landaskan kepada ‘urf itu.  

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 

kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah 

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka 

yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. 
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BAB III 

TRADISI SESAJEN DAN PERHITUNGAN WETON  

DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA GUPOLO  

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo 

1. Kondisi Geografis1 

Desa Gupolo merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Luas 

desa Gupolo yaitu 126,62 Ha yang terdiri dari:  

Sawah  : 77,63 Ha  

Ladang   : 29,65 Ha  

Kas Desa  : 19,34 Ha  

Adapun desa Gupolo dibagi menjadi dua perdukuhan yaitu dukuh 

Gupolo Wetan dan dukuh Gupolo Kulon. Sedangkan batas wilayah desa 

Gupolo sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Polorejo dan desa Japan 

kecamatan Babadan. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kanten kecamatan Babadan 

dan desa Ngunut kecamatan Babadan. 

 
1 Data profil desa Gupolo, kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo. 
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c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Keniten kecamatan Babadan 

dan desa Japan juga desa Lembah kecamatan Babadan. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Ngunut dan desa Polorejo 

kecamatan Babadan. 

2. Sejarah Desa Gupolo2 

Desa Gupolo adalah desa yang tergolong tidak terlalu besar di 

wilayah kecamatan Babadan. Di desa yang berpenduduk 2.591 jiwa ini 

terletak pada orbitas 5 km sebelah selatan ibukota kecamatan Babadan 

dan 5 km sebelah utara ibukota kabupaten Ponorogo. Penduduk desa 

Gupolo rata-rata bekerja sebagai petani, wiraswasta non formal dan 

formal. 

Tersebutlah suatu riwayat bahwa zaman babad sejarah Ponorogo 

yang babad desa Gupolo pertama adalah Mbah Tirtosuro yang berasal 

dari desa Setono. Pada waktu babad beliau menemukan pohon Kepuh 

yang sangat besar yang sudah mati ngarang. Kemudian ramai-ramai 

pohon tersebut dibakar, akan tetapi pohon tersebut tidak bisa hangus 

hanya gosong saja, kemudian daerah di sekitar pohon tersebut dinamakan 

Puhgosong. Kemudian Mbah Tirtosuro beserta para pengikutnya 

menempati tanah di sekitar pohon Kepuh tersebut. Pada waktu menggali 

tanah dibawah pohon Kepuh tersebut menemukan batu berupa arca 

berbentuk manusia duduk membawa godho, di dekatnya lagi menemukan 

batu merah seperti tugu. Kelihatannya batu tersebut adalah merupakan 

 
2 Ibid. 



35 

 

tugu batas desa. Adapun arca manusia duduk yang membawa ghodo 

tersebut seperti Prabu Gupolo, maka dari itu akhirnya Desa tersebut 

dinamakan desa gupolo. 

Di desa Gupolo ada suatu tempat yang disebut Segaran, merupakan 

kolam yang sangat luas yang merupakan peninggalan dari Bupati 

Polorejo. Kolam tersebut digunakan untuk mandi para anak cucu beliau. 

Kalau jaman sekarang seperti kolam pemandian dan pada waktu itu di 

kolam tersebut ada perahu kecil yang disebut prahu lesung. Di Desa 

Gupolo juga terdapat jomblangan, yaitu  berupa pring petung yang 

dipotong-potong untuk mencari air dan wadah air. Di jomblangan ada 

tempat pemakaman umum. Semakin lama jomblangan tersebut semakin 

ramai yang di kemudian hari dinamakan Tegalrejo. 

Demikian sekilas sejarah asal usul desa Gupolo yang kami gali dari 

beberapa sumber antara lain dari buku Babad Kandha Wahana 15 Desa 

Kecamatan Babadan, beberapa informasi dari sesepuh dan pinisepuh desa 

Gupolo. 

3. Sejarah Pemerintahan Desa3 

Bila dikaji secara seksama, pada awalnya Desa gupolo diperintah 

berdasarkan aturan tradisional yang menganut system kerajaan dan 

kolonialisme.  Namun pada perkembangannya berubah mengikuti 

perkembangan jaman yaitu menganut aturan dari pemerintah pusat 

seperti desa-desa yang lain di Indonesia. 

 
3 Ibid. 
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Desa Gupolo sendiri baru kelihatan menonjol pada tahun 1967, dan 

pada tahun 2004 desa Gupolo pernah mewakili peserta tingkat kecamatan 

Babadan dalam mengikuti lomba desa tingkat kabupaten Ponorogo dan 

memperoleh predikat juara 2 tingkat kabupaten. Pada tahun 2006 juga 

mengikuti lomba desa tingkat Provinsi Jawa Timur dan masuk 16 besar 

kategori desa terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Desa Gupolo adalah desa terkecil kedua di wilayah Kecamatan 

Babadan dan tidak banyak memiliki pendapatan asli desa, mayoritas 

masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. 

Tahun 1982 merupakan awal mula perubahan perekonomian di 

masyarakat Gupolo, dengan adanya program penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di luar negeri, di mana banyak masyarakat Desa Gupolo 

ikut serta pada program tersebut. Penduduk desa Gupolo adalah 

masyarakat pertama di wilayah Kecamatan Babadan yang bekerja ke luar 

negeri, khususnya negara Arab. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat berkembang pesat hingga menjadi lebih baik. 

4. Kependudukan4 

Penduduk Desa Gupolo berjumlah 2.459 jiwa sesuai dengan 

dokumen Kartu Keluarga yang ada di kantor desa Gupolo dengan 

komposisi sebagai berikut: 

 
4 Ibid. 
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a. Dukuh Gupolo Wetan jumlah penduduk perempuan ada 603 jiwa 

dan laki-laki ada 642 jiwa yang terdaftar dalam jumlah KK yaitu 399 

KK. 

b. Dukuh Gupolo Kulon jumlah perempuan ada 684 jiwa dan laki-laki 

ada 662 jiwa yang terdaftar dalam jumlah KK yaitu 430 KK. 

5. Kehidupan Keagamaan5 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, masyarakat 

desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo mayoritas 

beragama Islam dan hanya ada 2 orang saja yang beragama Kristen. 

Adapun jumlah laki-laki yang beragama Islam terdapat 1.159 jiwa, 

jumlah perempuan yang beragama Islam terdapat 1.298 jiwa, dan 2 orang 

perempuan beragama Kristen. Terdapat 9 masjid dan 5 mushola atau 

surau di Desa Gupolo. 

Kehidupan keagamaan desa Gupolo kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo berjalan dengan baik dengan digiatkannya berbagai 

kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk pembinaan mental dan moral 

masyarakat. Berbagai kegiatan kerohanian berjalan dengan semarak 

seperti, pengajian, tahlilan, yasinan, sholat berjamaah dan lain-lain. 

6. Kegiatan Adat6 

Kegiatan adat yang masih tetap dilaksanakan sampai sekarang 

adalah upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara adat 

kelahiran dan upacara adat dalam bercocok tanam. Di antara kegiatan 

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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tersebut, adat pernikahan merupakan adat sangat di-uri-uri (dilestarikan 

dan dijalankan) misalnya pada perhitungan weton dalam menentukan 

calon pengantin. 

7. Keadaan Perekonomian7 

Mata pencaharian warga desa Gupolo kecamatan Babadan 

kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Mata Pencaharian Warga Desa Gupolo 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani 125 orang 

2. Buruh Tani 190 orang 

3. Buruh Migran 67 orang 

4. Pegawai Negeri Sipil 23 orang 

5. Ahli Pengobatan Alternatif 1 orang 

6. Guru Swasta 18 orang 

7. Dosen Swasta 2 orang 

8. Dukun Tradisional 3 orang 

9. Arsitektur/Desainer 2 orang 

10. Buruh Harian Lepas 135 orang 

11. Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi 5 orang 

12. Buruh Usaha Jasa Transportasi dan perhubungan 5 orang 

13. Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikai 1 orang 

14. Tidak/belum bekerja 18 orang 

 

Dari data di atas diketahui bahwa desa Gupolo kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo mayoritas masyarakatnya adalah petani yakni 

dengan jumlah 125 orang dan 190 orang  sebagai buruh tani. Sedangkan 

masyarakat berprofesi selain itu hanya sebagian kecil dan juga 

masyarakat yang belum/tidak bekerja hanya sebagian kecil yakni 18 

orang. Maksud tidak bekerja ini bukan berarti mereka pengangguran, 

 
7 Ibid. 
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akan tetapi orang yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih 

balita, juga penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap. 

Demikian penjelasan ringkas mengenai keadaan geografis serta 

keadaan masyarakat desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten 

Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data perangkat 

desa dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

8. Keadaan Pendidikan8 

Dari data yang diperoleh penulis, diketahui bahwa masyarakat di 

desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo tergolong 

masyarakat dengan kategori lumayan baik dalam hal pendidikan. 

Berdasar data yang diperoleh banyak masyarakat yang menempuh 

jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP/sederajat dan SLTA/ sederajat 

hingga ke jenjang sarjana. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.2 

Keadaan Pendidikan Warga Desa Gupolo 

No. Tingkatan pendidikan perempuan Laki-laki 

1. Usia 3-6 tahun tang sedang TK/PlayGroup 42 orang 45 orang 

2. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 1 orang 0 orang 

3. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 250 orang 208 orang 

4. Usia 18-56 tahum yang pernah SD tapi tidak 

tamat 

48 orang 70 orang 

5. Tamat SD/Sederajat 21 orang 14 orang 

6. Usia 12-56 tahun yang tidak tamat SLTP 137 orang 169 orang 

7. Tamat SMP/Sederajat 40 orang 28 orang 

8. Tamat SMA/Sederajat 35 orang 15 orang 

9. Tamat D-1/Sederajat 4 orang 7 orang 

10. Tamat S-1/Sederajat 59 orang 77 orang 

 
8 Ibid. 
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11. Tamat S-2/Sederajat 2 orang 3 orang 

12. Tamat S-3/Sederajat 1 orang 0 orang 

 

B. Praktek Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan 

berbagai macam tradisi, upacara adat dan ritual sosial keagamaan. Tradisi dan 

ritual tradisional masyarakat di Indonesia tersebut seringkali disertai dengan 

pemberian sesajen dengan berbagai macam variasi dan setiap maknanya yang 

berbeda-beda.  

Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di 

sebagian besar masyarakat kita, pada umumnya acara sakral ini dilakukan 

untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang 

diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki 

kekuatan ghaib. Tujuan dari sesajen di antaranya yaitu, untuk memberi 

makan leluhur pada waktu atau hari tertentu, untuk memberikan keselamatan 

kepada yang masih hidup, dan dipersembahkan juga kepada Tuhan yang telah 

memberikan kehidupan dan hasil rezeki di dunia.9 

Ada yang berpendapat bahwa sesajen adalah sebuah ungkapan rasa 

syukur orang jawa kepada Tuhan dengan cara bersedekah pada makhluk yang 

bisa dilihat dengan indra mata maupun yang tidak bisa dilihat dengan indra 

penglihatan. Makhluk yang bisa dilihat dengan indra mata adalah makhluk 

yang bisa dilihat secara kasat mata wujud dhohirnya, seperti manusia, hewan, 

 
9 Neils Mulder, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1984), 31. 
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dan lain-lain. Sedangkan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata dinamakan 

jin atau makhluk tersembunyi, namun yang namanya tersembunyi akan bisa 

dilihat jika satirnya dibuka. Salah satu misalnya, mikroskop untuk melihat 

wujud bakteri yang tersembunyi karena begitu kecil wujudnya. 

Ritual memberikan sesajen kepada makhluk halus/jin yang dianggap 

sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu sudah berlangsung 

turun-temurun di masyarakat Jawa. Mereka meyakini makhluk halus tersebut 

mempunyai kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan 

malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajen 

tersebut diharapkan dapat meredam kemarahan makhluk halus tersebut dan 

agar segala permohonan atau permintaan mereka dipenuhinya.  

Di masa kerajaan Majapahit sedang berjaya, agama Hindu tersebar ke 

seluruh pelosok daerah, termasuk diantaranya Jawa. Kepercayaan animisme 

dan dinamisme sangatlah kuat mengakar pada masyarakat Jawa. Dasar agama 

Jawa (Javanisme) adalah keyakinan bahwa segala sesuatu pada hakekatnya 

adalah satu, dan merupakan kesatuan hidup. Maka dari itu Javanisme meliputi 

lebih banyak bidang daripada agama-agama formal yang membedakan antara 

bidang sakral dan bidang profan. Javanisme memandang kehidupan manusia 

selalu terpaut dalam kosmos alam raya dan dengan demikian hidup manusia 

merupakan semacam pengalaman religius.10 Melalui lintas sejarah perjalanan 

agama ini, masyarakat setempat masih terpengaruh oleh upacara ritual 

diantaranya penggunaan sesajen pada acara walimahan.  

 
10 Ibid., 32. 
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Sesajen atau biasa juga disebut upakara merupakan warisan budaya 

agama Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh 

tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu persimpangan dan tempat-tempat 

yang diyakini angker) yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan 

dan menolak kesialan. Seperti: ritual menjelang panen yang mereka 

persembahkan kepada Dewi Sri (Dewi padi dan kesuburan) yang mungkin 

masih dipraktekkan di sebagian daerah yang ada di Indonesia. Contoh lainnya 

di Jawa terdapat upacara nglarung (membuang kesialan) ke laut yang masih 

banyak dilakukan oleh mereka yang tinggal di pesisir pantai selatan Pulau 

Jawa tepatnya di tepian Samudera Indonesia yang terkenal dengan mitos Nyi 

Roro Kidul.  

Dalam agama Hindu, upakara mempunyai banyak simbol-simbol dan 

memiliki makna yang tinggi, di mana makna tersebut menyangkut isi alam 

dan isi permohonan manusia, untuk mencapai keseimbangan dari segala 

aspek kehidupan. Sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi 

pandangan masyarakat yang masih mempercayainya, tujuan dari pemberian 

sesajen ini untuk mencari berkah yang berasal dari sumber-sumber yang tidak 

jelas. Pemberian sesajen ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang 

dianggap keramat dan mempunyai nilai magis yang sangat tinggi. Proses ini 

sudah terjadi sangat lama, bisa dikatakan berasal dari nenek moyang kita 

yang mempercayai adanya pemikiran-pemikiran yang religious. Kegiatan ini 

dilakukan oleh masyarakat guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya 

sesuatu yang bersifat duniawi.  
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Dalam lintas sejarah, sesajen walimahan adalah sesajian lengkap yang 

meliputi bermacam-macam sesajian dan bersumber dari naskah Jawa Kuno 

Purwakara. Pada dasarnya sebuah ajaran kehidupan bagi manusia ada sejak 

kelahiran hingga kematian. Namun, ajaran itu tidak diawali dari kelahiran 

melainkan saat perkawinan dengan sajen bucalan (tumpeng moncowarno) 

sebagai sesaji pertama. Sajen bucalan atau sajen yang berupa tumpeng 

moncowarno diartikan sebagai penegasan keberadaan kiblat mata angin dan 

ditambah dengan tumpeng megono yang berupa tumpeng (gunung) Meru 

yang diaduk-aduk oleh dewa, yang diartikan sebagai simbolisasi usaha 

manusia memperoleh tirta amerta (air kehidupan) dan sumber kehidupan itu 

sendiri.  

Sedangkan Sesajen yang kedua dalam pernikahan yang terdapat dari 

naskah Jawa Kuno Purwakara yaitu sajen brokolan. Sajen ini berupa dawet 

(cendol) potongan kelapa dan gula jawa, serta telur itik. Ini adalah simbol 

bersatunya sperma dan sel telur (kelapa dan gula jawa) yang berubah menjadi 

benih (dawet) dan kemudian menjadi bibit di langit (telur itik), hasil dari 

sebuah proses perkawinan dan pembuahan. Sedangkan sajen yang ketiga 

adalah sajen banyu kendi (air dalam kendi) yang diartikan sebagai pencarian 

manusia akan Tuhan, atau pencarian nilai kelanggengan, karena hanya 

dengan pencarian kelanggengan itu adalah modal manusia menghadap 

Tuhan.11 

 

 
11 http://kompas.com/kompas.cetak/0202/06/JATENG/sajen19.htm..” Sajen. Diakses tanggal 

23 April 2022. 

http://kompas.com/kompas.cetak/0202/06/JATENG/sajen19.htm
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Bapak Suwarman, salah satu warga desa Gupolo mengatakan:  

Sesajen ini bukan berarti kita memberi makan jin-jin, atau penunggu, atau 

roh-roh leluhur, atau makhluk halus, tetapi memiliki makna danfilosofi yang 

ada didalamnya. Sesaji yang merupakan sebagai bentuk wujud rasa syukur 

calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam 

mengungkapkan rasa syukur tersebut melalui do’a dan merupakan sebuah 

bentuk permohonan calon pengantin kepada Tuhan Yang Maha Esa.12
  

 

Dari wawancara di atas diketahui tradisi membuat sesajen merupakan 

bentuk wujud rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

sekaligus bentuk permohonan agar dilancarkannya acara pernikahan hingga 

selesai. Membuat sesajen bukan lagi berarti kita berbuat syirik seperti 

mempersembahkan sesajen kepada jin-jin atau makhluk halus, karena di dalam 

sesajen memiliki makna tersendiri di dalamnya. 

Bapak Abu Yahdi, tokoh agama desa Gupolo mengatakan:  

Sesajen merupakan adat yang biasa dilakukan oleh nenek moyang pada 

zaman dahulu, tetapi pada saat sekarang ini tradisi sesajen yang ada di 

Desa Gupolo ini sudah dimasuki dengan tradisi Islam sehingga tradisi 

sesajen sudah bukan untuk diberikan kepada makhluk halus, melainkan 

sebagai simbol tawassul tanpa menghilangkan adat kuno.13 

 

Sesajen mengandung arti pemberian berbagai macam sesajian-sesajian 

sebagai tanda penghormatan atau rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Masyarakat di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ketika 

menyelenggarakan sebuah prosesi pernikahan khususnya pernikahan adat 

Jawa biasanya tidak luput dari ritual sesajen. Sesajen biasanya dilakukan pada 

acara pernikahan dan dianggap masyarakat setempat sebagai suatu kebiasaan 

yang dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Keberadaan 

 
12 Suwarman, penjelasan tentang tradisi sesajen, Ponorogo, 8 April 2020.   
13 Abu Yahdi, penjelasan tentang tradisi sesajen,  Ponorogo, 10 April 2020.   
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sesajen pada zaman dahulu dilakukan oleh nenek moyang dan diwariskan 

secara turun temurun hingga sampai saat sekarang ini. 

Masyarakat desa Gupolo pada saat acara pernikahan masih banyak yang 

menggunakan sesajen. Tradisi sesajen di desa Gupolo ini sudah dimasuki 

oleh ajaran Islam sesuai dengan kepercayaan yang mayoritas dianut oleh 

masyarakat di desa Gupolo. Dalam pelaksanaan tradisi ini sesajen ini 

masyarakat tidak lagi membuang-buang makanan yang ada di dalam sesajen, 

melainkan memakannya dan dibagikan kepada warga yang mengikuti acara 

tersebut.  

Bapak Soeroto, tokoh adat desa Gupolo mengatakan:  

Sesajen kui asline wes eneng seko zaman mbiyen zaman nenek moyang 

wes nganggo sesajen pas arep enek acara pernikahan, masyarakat jowo 

neng kene sebenere gor meneruskan opo sing dadi peninggalan nenek 

moyang mbiyen. Digawekne sesajen ben supoyo dikei keselamatan, 

kelancaran pas acara pernikahan. Sesajen kui biasane isine macem-

macem, sesajen zaman dulu karo saiki wes bedo karna kadang bahan 

wes gak eneng atau angel digolek. Nek sesajen seng biasane dingo neng 

masyarakat jowo neng kene biasane nganggo beras, ayam ingkung, 

pisang raja, kembang. Kabeh seng nyiapke sesajen kui pakde atau 

sesepuh atau wong seng paling tuo neng deso seng ngerti karo sesajen. 

Sesajen kui bukane syirik seng penting niate nggawe sesajen kui cuma 

meneruskan opo seng dadi peninggalan nenek moyang kita mbiyen, 

sesajen kui pun wes dadi adat kebiasaan seng kita pakai pas enek acara 

pernikahan khususe wong jowo, iseh dinggo sampe saiki.14 

 

Sesajen itu aslinya sudah ada pada zaman dahulu sudah dari zaman 

nenek moyang kita dulu sudah pakai sesajen ketika ingin melaksanakan 

pernikahan, dan orang-orang di Desa Gupolo ini sebenarmya hanya 

meneruskan peninggalan nenek moyang dulu. Digunakannya sesajen agar 

supaya diberikan keselamatan serta kelancaran pada saat prosesi pernikahan. 

 
14 Soeroto, penjelasan tentang tradisi sesajen, Ponorogo, 10 April 2020.   
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Sesajen itu biasanya berisikan bermacam-macam, sesajen pada zaman dulu 

dengan sekarang sudah pasti berbeda-beda isinya atau sesajennya itu, kalau 

sesajen yang biasanya digunakan di masyarakat Gupolo biasanya 

menggunakan beras, ayam ingkung, pisang raja dan kembang. Semua yang 

menyiapkan adalah sepuhnya atau orang yang paling tua di desa yang 

mengerti dengan sesajen itu. Sesajen bukan berarti syirik yang penting 

niatnya dalam membuat sesajen itu meneruskan peninggalan nenek moyang 

kita dulu yang sudah menjadi adat kebiasaan dan masih kita gunakan sampai 

saat sekarang ini. 

Bapak Soeroto, tokoh adat desa Gupolo menjelaskan:  

Prosesi tradisi sesajen pernikahan adat digawe pas bengi. Pas seurung 

acara pernikahan mulai, pertamane masyarakat biasane slametan disek. 

Karena pas proses slametan selesai, baru muulai nyiapke kabeh bahan-

bahan seng arep dinggo gawe sesajen seperti beras, kelapa, pisang raja 

(pisang setangkep), pinang dan sirih, dan kembang setaman. Kabeh 

bahan-bahan kui mau dinggo sesajen ditaruh neng duwur nampan seng 

uwes dialasi karo daun pisang. Kabeh bahan-bahan kui diletakkan 

didapur atau ditempat biasane nyimpan makanan.15 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Soeroto diketehui bahwa prosesi 

tradisi pernikahan adat Jawa dilakukan pada saat malam hari. Di Desa Gupolo 

pada malam sebelum acara pernikahan dilaksanakan, masyarakat di Desa 

Gupolo mengadakan acara slametan terlebih dahulu. Ketika proses slametan 

telah selesai, sesepuh mulai menyiapkan seluruh bahan-bahan yang telah 

ditentukan untuk digunakan membuat sesajen mulai dari menyiapkan seluruh 

bahan-bahan yang akan digunakan untuk sesajen seperti beras, kelapa, pisang 

 
15 Ibid.   



47 

 

raja (pisang setangkep), pinang dan sirih, ayam ingkung, dan juga kembang 

setaman. 

Bapak Soeroto menjelaskan bahan-bahan yang biasanya digunakan 

dalam sesajen pernikahan adat di desa Gupolo:  

Bahan-bahan sing dinggo sesajen biasane ayam ingkung, beras, kelapa, 

pisang raja, kembang setaman, pinang sirih, daun pisang. Ayam sing 

biasane dingo ayam jago seko kampung dimasak dalam bentuk sing utuh 

dari kepala sampai kaki utuh. Beras maknane kui sebagai sumber 

kehidupan manusia. Kembang setaman ditaruh neng wadah dikei banyu 

kembange enek telu macem sing warnane beda-beda.16 

 

Bahan-bahan yang digunakan untuk sesajen pernikahan adat Jawa 

meliputi ayam ingkung, beras, kelapa, pisang raja, kembang setaman, pinang 

dan sirih, dan daun pisang. Ayam yang biasanya digunakan adalah ayam jago 

yang dari kampung yang kemudian dimasak dalam bentuk yang masih utuh 

dari kepala hingga kaki yang tidak dipotong karena hal itu memiliki simbol 

dan arti atau maksud tertentu. Beras yang memiliki makna sebagai sumber 

kehidupan manusia. Kembang setaman ditaruh didalam suatu wadah dan 

kemudian diberi air, kembang setaman yang dimaksud yaitu kembang yang 

warnanya harus berbeda-beda.  

Sesajen yang digunakan dalam pernikahan adat Jawa menggunakan 

bahan-bahan yang disimbolkan melalui benda yang masing-masing memiliki 

arti yang berbeda, baik dilihat dari bahan, bentuk, dan juga warnanya. Sesajen 

sudah digunakan masyarakat Jawa sejak zaman dahulu hingga saat ini 

mayarakat masih melestarikan tradisi pembuatan sesajen dalam acara 

pernikahan adat Jawa. Sesajen ini dipercaya berfungsi sebagai bentuk 

 
16 Ibid.   
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penyampaian permohonan tuan rumah kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

sebagai media tolak balak, bahkan dalam sesajen tersebut berisi sebuah arti 

atau filosofi tersendiri.  

Arti atau filosofi tersebut terkandung dalam bahan-bahan yang terdapat 

dalam sesajen. Sesajen dibuat pada saat sebelum prosesi acara pernikahan. 

Mempersiapkan sesajen pernikahan adat Jawa tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan, melainkan bahan tersebut telah disiapkan dan disajikan dengan 

rapi dan teliti karena menimbulkan suatu arti yang akan memberikan manfaat 

bagi mempelai dan keluarga besar pengantin. Bapak Soeroto mengungkapkan 

bahwa bahan-bahan dan perlengkapan yang didalam sesajen sebelum 

pelaksanaan pernikahan adat Jawa adalah:   kelapa, beras, pisang setangkep, 

kembang setaman, ayam ingkung dan  daun pisang.  

Masyarakat desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo 

mempercayai bahwa pembuatan sesajen dalam pernikahan adat Jawa 

memiliki arti dan tujuan tersendiri bagi keluarga dan kedua mempelai. 

Hampir sebagian masyarakat dapat membuat dan menyajikan sebuah sesajen, 

tetapi tidak semua masyarakat mengetahui fungsi dan tujuan serta arti dari 

sesajen yang mereka sajikan. Oleh karena itu, pada saat melaksanakan prosesi 

pernikahan sesajen biasa dibuat oleh seorang sepuh sebagai pemimpin 

jalannya upacara.  

Pada acara pernikahan sesajen diletakkan di tempat-tempat tertentu 

biasanya sesajen ini diletakkan di tempat yang biasa menaruh bahan-bahan 

pokok makanan. Setelah acara pernikahan selesai sesajen yang dibuat 



49 

 

kemudian dimakan sebagai rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan 

berlangsung sesuai dengan keinginan.  

Bapak Abu Yahdi, tokoh Agama desa Gupolo mengatakan:  

Sesajen itu diibaratkan sebagai bentuk sedekah terhadap orang-orang 

yang berjasa kepada pemilik hajatan. Seperti halnya orang-orang yang 

memasak nasi didapur pemilik hajatan pernikahan. Jika tujuan pemberian 

sesajen untuk rasa penghormatan atau imbalan kepada orang-orang yang 

berjasa dalam acara pernikahan karena sudah membantu pemilik hajatan 

dalam mempersiapkan pesta pernikahan maka hukumnya tidak bisa 

dikatakan syirik karena memiliki fungsi sosial, karena masih banyak 

orang yang salah mengartikan sesajen sebagai suatu hal yang musyrik 

padahal tidak. Jika masyarakat memilki kepercayaan bahwa sesajen 

memiliki kekuatan yang lebih maka hukumnya syirik. Pemberian sesajen 

tergantung dari niat masing-masing yang mempunyai acara hajatan 

pernikahan.17 

 

Menurut hasil dari wawancara diatas, sesajen bukanlah suatu hal yang 

musyrik karena menggunakan sesajen pada saat akan melaksanakan acara 

pernikahan sebagai suatu penghormatan atau rasa syukur kita kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Pemberian sesajen juga tergantung pada niat masing-

masing. Tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa ini merupakan hasil dari 

akulturasi Islam dan budaya. Namun, tradisi sesajen pernikahan ini tidak 

dianggap menyimpang dari ajaran Islam, meskipun tradisi sesajen ini tidak 

disebutkan dalam al-Qur’an. 

  

 
17 Abu Yahdi, penjelasan tentang sesajen,  Ponorogo, 12 April 2020.   
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C. Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Weton merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti hari kelahiran. 

Weton Jawa dihitung dengan menggabungkan hari dalam seminggu dengan 

lima hari pasaran Jawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, weton 

adalah hari lahir seseorang dengan pasangannya, yaitu Legi, Pahing, Pon, 

Kliwon, dan Wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau 

penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh 

Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta mendapat 

pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan 

sistem penanggalan Islam, dan sistem penanggalan Hindu.18 

Salah satu tradisi orang tua di sebagian masyarakat Jawa terutama di 

pedesaan adalah dalam menentukan jodoh calon pasangan anak mereka masih 

tergantung pada weton. Dengan mengotak-atik hari dalam pasaran Jawa maka 

akan ditemukan hasilnya apakah anak mereka apabila menikah dengan yang 

melamarnya akan bernasib sial atau beruntung. Dari situ orang tua akan 

membuat keputusan apakah akan menerma pinangan seseorang pria atau 

menolaknya. Apabila perhitungan antara pemuda dan gadis itu cocok, maka 

perjodohan diantara mereka dapat dilanjutkan ke jenjang lamaran. Sebaliknya 

jika tidak cocok, maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan.19 

Tujuan utama dari penghitungan weton sebelum perkawinan adalah 

mencari hari baik untuk ijab. Dalam agama Islam semua hari itu baik, hanya 

 
18 https://m.detik.com/d-4891144/asal-usul-ramalan-jodoh-berdasarkan-weton-menurutpakar-

budaya-jawa. di akses pada tanggal 18 Maret  2022, pukul 08.22 WIB 
19 Purwadi, Upacara Tradisional Jawa (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005), 164. 
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saja kalau di Jawa ada hari-hari sakral yang menurut orang Jawa tidak boleh 

dilewati atau harus dilewati. Kalau istilah Jawanya gisir nyowo, gisir dunyo 

dan gisir pati. Seseorang tidak boleh menikah kalau di desa ini, misalnya. 

Masyarakat biasa menyebut dengan istilah nas.20 

Tabel 2.1 

Neptu hari dan pasaran Jawa 

No. Hari Neptu Pasaran Neptu 

1. Ahad 5 Wage 4 

2. Senin 4 Kliwon 8 

3. Selasa 3 Legi 5 

4. Rabu 7 Pahing 9 

5. Kamis 8 Pon 7 

6. Jumat 6   

7. Sabtu 9   

 

Setiap orang Jawa mempuyai weton, karena weton memiliki arti hari 

kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Hari pasaran, terdiri dari 

lima hari dengan urutan nama; Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage. Lima 

hari tersebut dinamakan pasaran, karena masing-masing nama itu sejak 

zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para 

pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan untuk suatu pasar akan banyak 

kunjungan pedagang menjual dagangannya. Dan banyak dikunjungi orang 

yang berbelanja. Kalau mengungkap dari leluhur zaman dahulu, nama lima 

hari tersebut sebenarnya diambil atau berasal dari nama lima roh. Nama-nama 

roh tersebut adalah Batara Legi, Batara Pahing, Batara Pon, Batara Wage, 

Batara Kliwon. 

Masyarakat desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo 

masih memegang erat kepercayaan yang mereka miliki sejak dulu. Adat ini 

 
20 Ibid. 



52 

 

selalu dijunjung tinggi keberadaannya dan selalu dilestarikan hingga saat ini 

agar adat tersebut tidak hilang musnah tergerus modernisasi. Dalam hal 

perkawinan di tanah Jawa, tidak luput dari adat yang selalu mereka pegang 

erat. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan adat, mereka pun tidak akan 

berani melanggar ketentuan tersebut. Mereka mempercayai bahwa jika tetap 

melanggar atau tetap melanjutkan perkawinan, tanpa mencari solusi lain yang 

mungkin dapat dilakukan akan berdampak bagi rumah tangga mereka di masa 

depan. 

Terkait tradisi perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa di desa 

Gupolo penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu 3 

tokoh masyarakat dan 3 orang yang menikah dengan menggunakan tradisi 

perhitungan weton. Adapun informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Bapak Soeroto, tokoh adat desa Gupolo mengatakan:  

“Weton itu adalah perhitungan hari lahir. Weton adalah tradisi Jawa yang 

pasti orang Jawa. Misalnya kamu sama calonmu lahirnya hari apa 

kelahirannya di cocokkan dan di hitung ketemu berapa di cari hari yang bagus 

untuk nikah”. “awal mula perhitungan weton itu ada sejak zaman nenek 

moyang kerajaan dahulu. Yang jelas orang jawa pasti menggunakan itu sebab 

itu adalah tradisinya orang jawa. Tapi sekarang juga banyak orang jawa yang 

tidak menggunakan itu, semua itu tinggal mengikuti lingkungan, karena orang 

jawa itu menang milih, makanya setiap ingin menikah harus memilih hari dan 

perhitungan yang digunakan. Dan juga menghindari kakek-kakek yang sudah 

meninggal dunia dulu. Sebenarnya manusia hanya berencana Allah Swt yang 

menentukan”. ”Kalau orang Jawa pasti menggunakan perhitungan ini, 

soalnya tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. 

Dahulu ketika kami ingin menikah juga sempat dimintakan hitungan weton 

ini kepada mbah kami begitu saran orang tua selesai dan hasilnya Sri/baik.” 

“sebagai orang Jawa harus memahami persyaratan itu karena jika ditinggal 

satu saja maka akan terjadi balak yang tak disangka-sangka.  

Namun dengan dampak jika tidak menggunakan itu sebenarnya masih 

menjadi misteri jika dilihat pada jaman sekarang, sebagai antisipasinya anak 

jaman sekarang ketika ingin menikah sebelumnya sudah menjalin hubungan 

yang disebut pacaran, nah maka dari itu dari situlah keduanya dapat saling 
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mengenal satu sama lain, meskipun tidak menggunakan weton saya kira 

masalah ini masih bisa diatasi.”21 

 

Bapak Muhtar, seorang tokoh adat desa Gupolo yang lain mengatakan: 

“Hari kelahiran itu namanya weton, kalau hari nasionalnya itu hari kelahiran, 

misalnya lahir pada hari minggu legi itu berarti 10. Jadi yang namanya orang 

nikah itu untuk seumur hidup jadi dicarikan hari. Karena semua itu ada 

perhitungannya. Masalah perhitungan cocok atau tidak, jika tidak cocok 

makanya jangan sampai dilanggar. Sebagai contoh wage dan pahing itu tidak 

bisa karena tidak seimbang, lalu wage dan legi artinya tidak bisa karena tidak 

sesuai urutan hari pasaran. Jaman dahulu tapi kalau sekarang namanya kan 

sudah jaman terbalik, jadi terserah mau percaya atau tidak cerita ini”. 

“Jaman kerajaan Majapahit itu weton sudah ada, mbah lupa tahun berapa tapi 

saurunge jaman kerajaan majapahit weton itu dilatar belakangi oleh nenek-

nenek zaman dahulu yang menggunakan seperti itu, dan itukan sudah ada 

sebelum islam datang awalnya dari agama Hindu yang sudah datang pertama 

lebih dulu. Bapak Muhtar yang menjadi tetua di Desa Gupolo termasuk orang 

yang percaya penuh terhadap tradisi hitungan weton, ini terbukti menikahkan 

anak-anaknya serta cucu-cucunya yang berjumlah 5 memakai hitungan weton 

dan alhasil semuanya ke-5 anak tersebut tidak terjadi apa-apa dan baik-baik 

saja. Serta yang menurut beliau buruk yakni ditunjukkan pula kepada peneliti 

bahwa si A bercerai dahulu karena memang hasilnya tidak pas.”. 

“pelaksanaanya itu ketika hendak mendapat jodoh ketemu berapa-berapa itu 

di hitung Neptune dengan calon istri atau suami. Misalnya kamis wage, 

perhitunganya kamis 8 wage 4 dan 12 jumlahnya, terus dengan selasa pahing 

jumlahnya 13 jadi digabungkan 12 dengan 13 itu berarti 25. 

Artinya bisa panjang umur namun harus kuat dengan keadaan hidup dalam 

berumah tangga jadi harus tabah dan kuat iman. Selanjutnya dihitung lagi 

untuk hari ijab qabulnya, biasanya dihadiri oleh 2 keluarga dari pihak lakilaki 

dan perempuan waktune iso bar lamaran trus di musyawarahkan untuk 

mencari hari yang dihadiri oleh mbah juga, setelah itu mbah persilahkan 

keada pihak perempuan untuk menentukan hari nya, setelah itu baru mbah 

yang menentukan bulan dan hari pasarannya, jadi caranya dilihat dari hari 

kelahiran kedua calon pengantin tadi, misalnya yang perempuan wage dan 

yang laki-laki legi maka dipilih salah satunya yang ada pada bulan yang 

terdekat dan baik untuk dilakukan pernikahannya. Jika untuk penentuan 

tahunnya itu setelah lamaran dilakukan agar tidak lama-lama”. 

“Dampak manfaat dari itung-itungannya orang berdua itu jumlahnya berapa 

seperti itu terus ditelusuri lagi. Misalnya orang itu mau membuat usaha 

gampang atau susah. Lalu di cocokkan. Kalau tidak pas maka dibuatkan 

sesajen untuk menghalangi balak yang buruk”.22 

 

 
21 Soeroto, penjelasan tentang hitungan weton, Ponorogo, 14 April 2020. 
22 Muhtar, penjelasan tentang hitungan weton, Ponorogo, 15 April 2020. 
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Bapak Abu Yahdi, Tokoh Agama desa Gupolo mengatakan: 

“Weton itu hanya tradisi. Jadi kemantapan hati. Maksudnya semua hari itu 

bagus. Tapi Cuma disuruh milih cocoknya hati. Kalau saya seperti itu tidak 

saya hitung-hitung. Nanti kalau sudah saling sama senangnya tapi saya masih 

gak boleh kan jadi gimana. Percaya weton itu menurut nalurinya sendiri. Jika 

hatinya condongnya ke situ seperti misalnya anakku tidak kaya karena 

perhitungannya seperti ini. Jadi dilihat dari hatinya sendiri mantapnya hati 

berati masih ada kejawen yang dibawa. Jadi mikirnya jelek seperti itu karena 

weton tidak pas ketika ingin bekerja susah. Tapi kalau saya tidak percaya 

sama itu. Karena dasar hukum agama tidak boleh percaya dengan hal-hal 

seperti perhitungan ini. Jadi semua diserahkan kepada Yang Maha Esa, semua 

yang menentukan, susah atau tidak susah itu Allah yang mengatur bukan diri 

sendiri.  

“Dalam fiqh tidak ada para ulama yang membahas tentang hal ini. Lalu kita 

yang belajar dan faham fiqh seharusnya berserah diri kepada Allah Swt, 

sebagian masyarakat di kalangan kita berpedoman misalnya contoh Anakku 

nggak kaya gara-gara weton nya nggak pas, itu kan tidak boleh karena 

mendahului takdir Allah Swt, karena sebenarnya jodoh, mati, rezeki tidak ada 

yang tahu. Kemudian bagaimana dengan yang sudah terjadi ya sudah tak apa, 

kita yang sudah tau jangan ikut-ikutan mengikuti tradisi yang seperti itu.”23 

 

Ibu Mariyatun, seorang warga desa Gupolo yang menikah dengan 

menggunakan hitungan weton mengatakan: 

“weton itu menurut saya hari kelahiran karena weton itu sudah tradisi di desa 

kita, jadi sudah menjadi kebiasaan yang biasa dengan perhitungan seperti itu 

agar mengetahui kehidupan rumah tangganya kelak berdasarkan karakter 

masing-masing.” Saya yakin terhadap tradisi ini, karena ini merupakan tradisi 

yang sudah diyakini oleh banyak orang. Kalau ternyata hasil dari perhitungan 

weton ini tidak sesuai, ya tidak apa-apa kan kita melakukan perhitungan dan 

penentuan hari nikah hanya sebatas mengikuti tradisi saja, selebihnya kita 

pecayakan kepada Allah Swt”.24 

 

Pak Hadi Rahmawan, seorang warga desa Gupolo yang menikah 

dengan menggunakan hitungan weton mengatakan: 

“Weton itu adalah perhitungan hari kelahiran ketika seseorang dilahirkan ke 

dunia maka sejak saat itu ia memiliki weton. Saya cukup yakin dengan tradisi 

ini, karena ini merupakan adat yang sudah beraku cukup lama sehingga untuk 

melihat bukti dari yang sudah membuktikan itu sudah bisa dilihat”.25 

 
23 Abu Yahdi, pandangan agama terhadap hitungan weton, Ponorogo, 15 April 2020. 
24 Mariyatun, pendapat tentang hitungan weton, Ponorogo, 17 April 2020. 
25 Hadi Rahmawan, pendapat tentang hitungan weton, Ponorogo, 17 April 2020.  
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Ibu Rina Lestari, seorang warga desa Gupolo yang menikah dengan 

menggunakan hitungan weton mengatakan: 

“Weton adalah tradisi, tapi menurutku gak perlu weton-weton an seperti itu 

yang penting syarat nikah nya terpenuhi. Latar belakang weton ini dari 

leluhur orang Jawa dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Saya yakin 

tradisi weton merupakan tradisi yang baik, karena orangtua jaman dulu masih 

erat menggunakan ini bahkan sampai sekarang. Bagiku tidak masalah jika 

hasil perhitungan weton tidak sesuai dengan harapan yang penting kita 

melakukan itu hanya sebatas menghargai tradisi dan orang tua.”26 

 

 
26 Rina Lestari, pendapat tentang hitungan weton, Ponorogo, 17 April 2020. 
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BAB IV 

ANALISIS PRAKTEK SESAJEN DAN PERHITUNGAN WETON DALAM 

PERNIKAHAN JAWA DI DESA GUPOLO KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis `Urf Terhadap Praktek Sesajen Di Desa Gupolo Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo 

Sebagaimana sudah diuraikan pada bab sebelumnya, Sesajen artinya 

hidangan atau sajian. Persembahan mempunyai nilai suci pada mayoritas 

komunitas masyarakat. Secara umum acara sakral ini diselenggarakan dalam 

rangka ngalap barokah (memperoleh berkah) di lokasi-lokasi khusus yang 

dipercaya sebagai tempat keramat atau diberikan kepada barang-barang yang 

dipercaya mempunyai daya magis. Tujuan dari pemberian sesajen adalah 

untuk memberi makan kepada para leluhur di saat atau hari khusus, 

memberikan keselamatan terhadap orang yang masih hidup, serta untuk 

dipersembahkan bagi Tuhan yang sudah mengaruniakan kehidupan maupun 

berbagai rezeki di dunia. 

Untuk masyarakat Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo saat melangsungkan prosesi acara perkawinan umumnya tidak 

lepas dari tradisi selametan maupun sesajen. Selametan ialah suatu kegiatan 

tradisi yang tidak hanya dilangsungkan dalam kegiatan upacara pernikahan 

saja namun juga dilakukan pada kelahiran anak, kitan dan lainnya. Selametan 

tersebut merupakan wujud syukur kepada Allah SWT atas karunia yang 
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didapatkan seseorang yang melakukan kegiatan selametan tersebut. Adapun 

sesajen ialah makanan yang disajikan baik berupa makanan matang atau 

mentah yang diniatkan untuk bersedekah agar diberikan kelancaran dan 

terhindar dari mara bahaya. 

Dengan adanya hal tersebut, agar memberikan pengetahuan 

masyarakat agar berhati-hati dan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah 

SWT agar diberikan kelancaran dan keberkahan dalam pernikahan. 

Di dalam syariat Islam terdapat terminologi yang disebut dengan 'Urf. 

Istilah tersebut secara harfiahnya artinya sebuah kondisi, kata-kata, tindakan 

maupun aturan yang diketahui manusia serta sudah menjadi kebiasaan untuk 

dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Di kalangan masyarakat, 'Urf sering 

dikatakan sudah menjadi kebiasaan. 

'Urf dalam hukum Islam dilihat dari berbagai aspek, antara lain 

ditinjau dari segi materi, cakupan pemakaian serta dari aspek penilaiannya. 

Ditinjau berdasar ruang lingkupnya, 'Urf dibedakan menjadi 'Urf' Am 

serta 'Urf Khas. 'Urf 'Am didefinisikan sebagai adat yang berlangsung secara 

luas di seluruh masyarakat serta pada semua wilayah. Sedangkan 'Urf Khas 

diartikan sebagai adat yang berlangsung di daerah serta warga masyarakat 

tertentu. 

Ditinjau berdasar ruang lingkup pemakaiannya, sesajen termasuk 

dalam ragam Al-'Urf Al-khas atau tradisi khusus, yaitu tradisi yang 

berlangsung di daerah maupun masyarakat tertentu. 
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Tradisi sesaji termasuk pada ruang lingkup khusus sebab kebiasaan ini 

hanya terjadi pada kawasan- kawasan tertentu saja, misalnya adalah Desa 

Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo yang hingga saat ini 

tradisi tersebut masih dilakukan. 

Adapun dilihat dari aspek diterima ataupun tidaknya ‘Urf  dibedakan 

menjadi ‘Urf shohih dan ‘Urf fasid. Pengertian dari ‘Urf Shohih  adalah ‘Urf  

yang baik serta bisa diterima sebab tidak berlawanan dengan hukum Islam. 

‘Urf Fasid adalah ‘Urf yang buruk serta tidak bisa diterima sebab berlawanan 

dengan hukum Islam. 

Berdasar segi penilaian, sesajen dapat digolongkan sebagai 'Urf Fasid' 

atau urf yang buruk, sebab termasuk adat istiadat yang berlaku di suatu 

tempat, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara merata. Sesajen termasuk 

ke dalam'Urf Fasid'  sebab bertentangan dengan agama, hukum negara dan 

tata krama jika di dalamnya berlangsung beberapa ritual atau rangkaian 

aktifitas yang mengandung aktifitas syirik (menyekutukan Allah SWT.) dan 

tidak sesuai dengan syariat Islam (berlawanan dengan nash). 

Adapun dalam hal sesajen di Desa Gupolo termasuk tidak dalam 

dalam’urf fasid, sebab pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, diterima 

oleh orang banyak dan pelaksanaan sesajen disediakan dengan niat untuk 

bersedekah agar dalam melaksanakan pernikahan diberikan kelancaran dan 

bertambah berkah dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, bukan untuk 

diberikan kepada para leluhur zaman dahulu maupun persembahan untuk 
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makhluk ghaib. Masyarakat Gupolo meyakini bahwa sesajen adalah salah 

satu wujud usaha manusia untuk memperoleh sesuatu yang terbaik. 

Oleh karena itu sesajen di Desa Gupolo Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai ‘urf khas (khusus) karena 

hanya terdapat pada daerah tertentu dan dilakukan pada saat-saat tertentu. 

Juga dikatakan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat. 

B. Analisis `Urf Terhadap Perhitungan Weton di Desa Gupolo Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan penuturan informan di Desa Gupolo diketahui bahwa 

kebiasaan berhitung weton sudah berlaku sangat umum dan mengakar di 

masyarakat, tradisi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. 

Hampir semua warga desa Gupolo menggunakan perhitungan weton sebelum 

pernikahan untuk menetapkan hari pernikahan yang baik. 

Syarat menikah dalam hukum Islam sesungguhnya sangat sederhana 

serta tidak begitu rumit. Jika menurut aturan perkawinan rukun dan syarat 

telah terpenuhi, maka perkawinan bisa dikategorikan sah. Tetapi karena 

perspektif budaya, perkawinan adalah sesuatu yang terlalu sakral, maka 

menimbulkan komplikasi, baik sebelum pernikahan maupun ketika 

berlangsung pernikahan. Hal tersebut karena beberapa budaya atau kebiasaan. 

Perhitungan weton sebelum menikah tidak senantiasa memperlihatkan  

hasil yang baik, namun ada pula hasil yang buruk. Guna mengatasi 

ketidaksesuaian pada perhitungan weton tersebut, pihak perjangga akan 
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memberikan rekomendasi maupun masukan yang bisa ditempuh agar 

perkawinan tetap dapat diselenggarakan. 

Dari hasil wawancara dengan tokoh desa dan masyarakat Desa 

Gupolo diketahui bahwa praktek menghitung weton di Desa Gupolo 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan kebiasaan yang sudah 

berlangsung sejak masa lampau serta diturunkan secara turun temurun, 

generasi ke generasi sampai sekarang. Perhitungan weton dipercaya akan 

berimbas pada keluarga yang ingin menikah, yaitu bila perhitungan wetonnya 

baik, maka keluarga tersebut akan dikaruniai ketentraman, keselamatan serta 

kelancaran rezeki. Namun bila perhitungan wetonnya tidak baik maka dapat 

berakibat negatif pada keluarga yang ingin menikah. Menghitung weton 

walaupun merupakan kebiasaan, namun diyakini dampaknya kembali kepada 

masing-masing individu dan menyesuaikan dengan syariat Islam dari tradisi 

itu. 

Berdasarkan uraian di atas, tradisi perhitungan weton merupakan 

kebiasaan lama yang dipercaya oleh masyarakat sebelum menyelenggarakan 

sebuah resepsi perkawinan. Perhitungan ini sebagai bentuk kehati-hatian 

untuk kebaikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, warisan nenek 

moyang kuno. 

Pada dasarnya, mengadaptasi kebiasaan dengan syariat Islam di 

tengah-tengah masyarakat tidak berarti mesti menghilangkan tradisi tersebut. 

Sesungguhnya tradisi itu tidak berubah. Kondisi tersebut sejalan dengan teori 

sosial budaya masyarakat Islam bahwa banyak orang yang hendak 
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melangsungkan pernikahan di sana mengenal ajaran Islam, tetapi sebab 

masyarakat memiliki perspektif tersendiri ketika menentukan tradisi yang 

telah diturunkan dari generassi ke generasi berikutnya oleh orang tua mereka, 

yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Hal tersebut tentu tidak sejalan 

dengan ketentuan syara’, karena masyarakat menjalankan adat sebagai bentuk 

tradisi yang telah lama berlangsung serta sudah menjadi tradisi di Desa 

Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Dalam syariat Islam, kebiasaan atau adat ini disebut pula dengan 'Urf, 

yaitu sesuatu yang bisa digunakan sebagai dalil yang diperkuat oleh salah 

satu aturan dalam hukum Islam. Dari segi syara 'Urf ialah sesuatu yang 

ditradisikan dan dipatuhi manusia, berupa tindakan yang terjadi di antara 

mereka maupun kata-kata yang umum mereka lontarkan untuk mengarah 

kepada makna khusus, dimana saat mendengar kata itu diucapkan pikiran 

langsung mengarah kepada satu pemahaman untuk dipahami, tidak menuju ke 

arti yang lain. 

Urf ditinjau dari segi bahasa berarti adat, kebiasaan maupun suatu 

tradisi yang terus menerus. Urf yang dimaksudkan pada disiplin ushul fiqh 

ialah hal-hal yang sudah ditradisikan oleh masyarakat serta dilakukan terus 

menerus baik berupa ucapan ataupun tindakan perbuatan. ‘Urf bisa pula 

disebut sebagai adat tradisi. 

Adat tradisi yang berlangsung pada umumnya masyarakat Jawa adalah 

sebuah tradisi yang mereka lestarikan. Bila ditinjau dari aspek hukum tradisi 

tersebut tidak dilarang, kecuali bila Allah melarangnya. Maka menurut 
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penulis tradisi perhitungan weton adalah suatu tradisi yang sudah lama 

dipakai warga masyarakat di Desa Gupolo atau dapat disebut dengan ‘urf. 

Adapun pada kaidah tentang ‘urf terdapat beberapa jenis, sebagaimana 

diuraikan di bawah ini. 

Pembagian jenis-jenis urf antara lain: 

1. Urf al-lafzi (tradisi-tradisi yang berkaitan dengan ucapan) masyarakat 

ketika memakai istilah / perkataan khusus saat menggunakan sesuatu 

sehingga arti istilah tersebut yang dipahami serta yang terlintas dalam 

pikiran masyarakat. Sebagaimana halnya dalam perhitungan weton ini saat 

masyarakat menjalankan konsultasi perhitungan weton kepada tokoh adat 

setempat yang sudah biasa dilakukan sejak zaman dahulu. Dengan 

kebiasaan itu warga masyarakat sudah memakai tradisi penentuan hari 

lahirnya misalnya hari Senin Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan 

seterusnya, yang demikian itu dihitung sampai diperoleh hasil sesuai 

aturan yang ada dunia per-wetonan. 

2. ‘Urf al-amali, yakni tradisi masyarakat yang berhubungan dengan 

tindakan biasa ataupun mu’amalah keperdataan. 

Sebagaimana berlangsung saat perhitungan sudah rampung 

dikerjakan, maka tahapan berikutnya adalah penyocokan dengan hasil serta 

dipakai hingga menikah. 

Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan: 

 اَْلعاَ دُةُ ََمَكمة 
Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. 
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Maksud dari aturan tersebut ialah agar hal-hal yang dianggap baik 

oleh umat Islam, bermanfaat serta tidak berlawanan dengan syariat ketentuan, 

baik dalam muamalat maupun munakahat, dikembalikan terhadap tradisi 

kelaziman yang berlaku. Adapun tradisi yang berlawanan/ bertentangan 

dengan ketentuan syara' tentu saja tidak dapat digunakan sebagai landasan 

hukum. 

Sedangkan dalam penggunaannya, urf ialah hal yang telah menjadi 

tradisi di lingkungan mujtahidin maupun non- mujtahidin, baik berupa ucapan 

maupun tindakan. Sebuah ketentuan hukum yang ditetapkan dengan berdasar 

pada 'urf bisa berubah sebab kemungkinan terjadi perubahan dalam urf itu 

sendiri maupun perubahan tempat serta waktu.  

Tradisi perhitungan weton termasuk dalam perkara yang mubah / 

boleh sebagaimana dijelaskan oleh kaidah: 

لىْيلُ  اَبَحُة إىَّلا َما َدلا الدا  َعَلى التاْحرىيْى  اْْلَْصُل ِفى اْْلَْشياَءى اْْلى
Artinya :“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga 

terdapat dalil yang mengharamkannya” 
 

Pada kaidah tersebut terdapat ketentuan bahwa segala hal yang tidak 

ditemukan kepastian dalil mengenai kehalalan atau keharamannya, maka 

mesti dikembalikan kepada asalnya yakni mubah/boleh. 

Pemakaian perhitungan weton dalam pernikahan adalah suatu tradisi 

atau kebiasaan yang termasuk pada ‘urf shohih sebab tradisi tersebut bisa 

diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan syara’ dan sebagai salah 

satu wujud ikhtiyar berhati-hati agar terhindar dari hal yang buruk.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa di desa Gupolo kecamatan 

Babadan kabupaten Ponorogo dilihat dari segi ruang lingkupnya 

termasuk dalam ‘urf khas (khusus) dan dari segi diterima atau tidaknya 

termasuk dalam ‘urf shahih, karena termasuk adat yang berulang-ulang 

dilakukan, tidak melanggar sopan santun, tidak bertentangan dengan 

syariat Islam, dan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan.  

2. Praktik perhitungan weton di desa Gupolo dilakukan oleh perjangga, 

dalam pandangan ‘urf termasuk dalam ‘urf shahih karena telah 

memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai ‘urf yang dapat diterima. 

Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, 

tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, 

berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah 

mahdhah.  
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B. Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih memahami resepsi pernikahan 

dalam lingkup Islam, serta mempertahankan ilmu agama yang telah 

masyarakat miliki meskipun terdapat adat yang masih kental.  

2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Gupolo 

kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo agar tetap setia mengawasi 

pelaksanaan setiap resepsi pernikahan agar terhindar dari penyimpangan 

yang akan berdampak negatif bagi masyarakat. Dan memberikan 

pengetahuan terhadap tradisi-tradisi Jawa seperti sesajen dan perhitungan 

weton, agar supaya masyarakat dapat memahami secara rinci tentang 

adat Jawa tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif atau 

kesalahpahaman. 
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