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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dengan jalan perkawinan 

yang sah menurut agama islam. Dengan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan 

dapat mengikat hubungan percintaan secara baik, penuh berkah, dan terasa tentram 

hidupnya. Tuhan tidak akan menjadikan manusianya hidup bebas dan berhubungan 

antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu untuk 

menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai 

dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara 

terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai 

lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang 

menyaksikan kedua pasangan tersebut telah saling terikat. 

Untuk merealisasikan dari tujuan perkawinan diatas maka perlu adanya 

perencanaan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Diantara langkah yang 

harus ditempuh oleh seorang laki-laki adalah menetapkan seorang wanita yang 

diinginkan menjadi calon istrinya. Secara syar’i laki-laki tersebut menjalaninya 

dengan melakukan khitbah (peminangan) kepada wanita yang dikehendakinya. 

Adapun salah satu tujuan disyari’atkannya khitbah adalah agar masing-masing pihak 

dapat mengetahui calon pendamping hidupnya. 
1
 

Dalam artian, khitbah adalah permintaan atau pernyataan seorang laki-laki atas 

kuasa perempuan untuk dinikahinya kelak kepada keluarga perempuan. Baik 

dilakukan secara langsung oleh laki-laki tersebut, ataupun melewati perantara pihak 

lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan agama atau syar’i. khitbah itu sendiri 
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masih harus dijawab “iya” atau “tidak” jika telah dijawab “iya” maka wanita tersebut 

resmi sebagai makhtubah atau wanita yang telah dilamar. 

Ulama fiqih bersepakat jika sempurna syarat dan rukun khitbah, maka akad itu 

hanyalah sebatas akad janji pernikahan. Dalam islam tidak dikenal istilah setengah 

halal lantaran sudah dikhitbah
2
. Namun lain halnya yang terjadi di Desa Purwoharjo, 

adanya sebuah anggapan masyarakat bahwa akibat dari lamaran atau pinangan antara 

kedua calon mempelai memperoleh hukum kehalalan  dalam bercampur antara 

keduanya, kebolehan berdua-duaan tanpa di dampingi oleh mahram. kebebasan 

berdua-duaan sebelum akad nikah bagi kedua calon mempelai ternyata memiliki 

berbagai macam alasan, diantaranya untuk berbagi pengalaman, mencocokkan, dan 

mengevaluasi masing-masing, namun kenyataanya alasan seperti diatas nampaknya 

hanya sebagai sebuah kesempatan bagi kedua pasangan saja demi memuaskan hasrat 

batin dan hawa nafsunya. Maka akibat yang timbul dari hal ini banyak ditemukan 

calon istri hamil dulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Melihat kondisi semacam ini 

respon masyarakat dan orang tua masih sangat kurang, kebanyakan masyarakat diam 

dan membiarkan begitu saja
3
. Menurut kaca mata islam, hal yang demikian termasuk 

dalam perzinaan yang nyata, dijelaskan bahwa perbuatan zina adalah suatu hubungan 

kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria atau 

wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum di luar 

ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan
4
. Semua itu tetap terlarang 

untuk dilakukan, bahkan meski sudah bertunangan atau sudah dilamar, hingga sampai 

selesainya akad nikah. Apapun yang yang dilakukan sepasang tunangan, bila tanpa 

ada atau ditemani oleh mahram, maka hal itu tidak lain adalah kemungkaran yang 
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nyata. Haram hukumnya hanya mendiamkan saja, apalagi malah memberikan 

semangat kepada keduanya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah.
5
 

Selanjutnya menurut undang-undang perkawinan, bahwasanya kebiasaan 

nunggoni ini tidak sesuai dengan aturan ketentuan umur dalam pernikahan. Dijelaskan 

dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) menyatakan 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.6 Perlu 

diketahui bahwa rata-rata korban dari nunggoni ini adalah mereka para perempuan 

yang belum mencapai kriteria usia pernikahan diatas. Adapun nunggoni ini banyak 

terjadi pada perempuan calon istri masih duduk di kelas 3 SMP, karena sudah 

menerima lamaran dari calon suami maka calon suami boleh menunggui  perempuan 

tersebut sampai lulus sekolah
7
. akan tetapi yang menjadi masalah dari proses 

menunggui ini kebiasaan yang terjadi calon suami sering di rumah calon istri 

akibatnya hal ini memicu adanya (free-sex) sebelum akad nikah yang pada akhirnya 

calon istri belum sampai lulus sudah hamil dulu, keadaan seperti ini kerap terjadi pada 

masyarakat Desa Purwoharjo.  

Dari penjelasan diatas kita bisa menyimpulkan bahwasanya kata nunggoni 

memiliki dua makna. Pertama, nunggoni diartikan bahwa setelah adanya lamaran 

pihak orang tua memang memberikan toleransi kedua pasangan untuk bebas berdua-

duaan, dalam lingkungan masyarakat, kondisi demikan sudah menjadi hal biasa, yang 

kedua nunggoni diartikan menunggu umur calon istri sampai mencapai usia 

diperbolehkan menikah, akan tetapi yang menjadi masalah dari proses menunggui ini 

kebiasaan yang terjadi calon suami sering di rumah calon istri akibatnya hal ini 

memicu adanya freesex sebelum akad nikah hingga menimbulkan terjadi kehamilan. 
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Dalam sebuah kajian sosiologi juga dijelaskan bahwa setiap masyarakat pasti akan 

mengalami perubahan. Ada perubahan yang tidak menarik perhatian orang, ada yang 

pengaruhnya luas, ada yang terjadi lambat, dan ada pula yang berjalan dengan sangat 

cepatnya, ada yang berakibat positif ada juga yang berakibat negatif. Dalam hal ini 

adanya persepsi atau pandangan masyarakat mengenai akibat dari sebuah lamaran 

menjadikan hukum halal bagi kedua calon mempelai perlu dikaji ulang dengan sebuah 

landasan teori sosiologis diantaranya teori perubahan sosial, kepatuhan hukum, 

kesadaran hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PERUBAHAN SOSIAL DAN SIKAP TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN DALAM 

PERSPEKTIF SOSIOLOGI 

A. Sosiologi Hukum 

1) Pengertian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum sering kali disamakan dengan ilmu hukum sosiologis, 

padahal keduanya memiliki prbedaan yang mendasar. Istilah sosiologi hukum untuk 

pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang warga italia yang pertama Anziloti pada 

tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, 

baik bidang filasafat hukum, filsafat ilmu maupun sosilogi. Hasil-hasil pemikiran 

tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, melainkan juga berasal dari 

madzhab-madzhab atau aliran yang mewakili sekelompok ahli yang pada garis 

besarnya mempunyai pendapat yang berbeda.
8
 

Untuk memberikan pengertian sosiologi hukum, penulis mengemukaan beberapa 

pendapat para ilmuwan yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang sosiologi 

hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: 

a) Soerjono Soekanto 

Sosilogi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis 

dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum 

dengan gejala-gejala sosial lainya.
9
  

b) Satjipto Rahardjo 

Sosilogi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola 

perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
10
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2) Objek Kajian Sosiologi Hukum 

Dilihat dari rumpunya, sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi. 

Sebagai cabang dari sosiologi, pusat perhatian sosiologi hukum terletak pada ihwal 

hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Sosiologi 

hukum tidak mempelajari hukum dalam taraf norma-norma yang abstrak melainkan 

persoalan yang menyangkut interaksi hukum dengan dunia kenyataan, misalnya:  

a) Beroperasinya hukum di masyarakat (ius operatum) atau (law in action) dan 

pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. 

b) Dari segi statiknya (struktur): kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok dan lapisan 

sosial. 

c) Dari segi dinamiknya (proses sosial, interaksi dan perubahan sosial). 

Dengan lebih terinci, Soetandyo Wignyosoebroto merumuskan objek kajian 

sosiologi hukum meliputi: 

1. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial. 

2. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh 

pemerintah. 

3. Stratifikasi sosial dan hukum. 

4. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.
11

 

3) Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 

Sebelum penulis menguraikan karakteristik sosiologi hukum, perlu dijelaskan 

lebih dahulu dimana letak sosiologi hukum di dalam ilmu pengetahuan. Untuk 

mengetahui hal yang dimaksud, kita bertitik tolak dengan apa yang disebut disiplin 
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ilmu, yaitu system ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis dan 

disiplin hukum (preskriptif).
12

 

4) Karakteristik Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum memiliki beberapa karakteristik yang khas, antara lain: 

a. Berusaha memberikan diskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam 

masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang 

berada dalam kitab hukum. 

b. Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikan sebagaimana yang ada dalam 

masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar 

belakang dan sebagainya. 

c. Menguji kesahihan empiris (empirical validity) suatu peraturan atau pernyataan 

hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak 

sesuai dengan masyarakat tertentu. Sifat khas yang muncul disini adalah 

mengenai bagaimana kenyataanya peraturan itu, apa kenyataanya sesuai tertera 

dalam bunyi peraturan atau tidak.
13

 

d. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang menaati dan 

melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak 

menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah 

memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.
14
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B. Perubahan Sosial Masyarakat 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap 

suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan 

sosial manusia. 

Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup 

yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologis maupun adanya difusi 

atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu. 

Selo Soemarjan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto: 

bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakt, yang mempengaruhi sistem sosialnya, 

termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan diantara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat.
15

  

C. Teori Efektifitas, Kesadaran, Dan Ketaatan Serta Kepatuhan Terhadap Hukum 

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk 

meningkatkan “kesadaran hukum” yang positif, baik dari warga masyarakat secara 

keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Kesadaran hukum terbentuk 

dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara 

empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai 

perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”. 

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam 

mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di 

dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati 
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nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk 

melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.
16

 

Kajian sosiologi yang dikaitkan dengan hukum memang tidak bisa terlepas 

dari tinjauan sejauh mana konsep peraturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam 

masyarakat.  jika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 

pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau 

tidak ditaati. Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum (legal consciusness) yang 

dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan 

menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Sebagai contoh, kesadaran 

seseorang bahwa mencuri adalah suatu pelanggaran atau kejahatan, belum tentu dia 

tidak akan melakukannya. Masih ada kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan 

perbuatan itu meskipun dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang.
17

  

   Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya 

mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh 

Soejono Soekanto tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di tahun 1982, 

membuka pintu kajian semakin jelas akan pentinnya ketelibatan masyarakat dalam 

mematuhi secara sadar hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara 

konsekwen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan  

berpolitik.
18
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BAB III 

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI NUNGGONI 

DALAM PERSIAPAN PERKAWINAN 

A. Pandangan Masyarakat Terhadap tradisi  Nunggoni Dalam Persiapan 

Perkawinan Di Desa Purwoharjo 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, pandangan dan 

argumentasi masyarakat terhadap tradisi nunggoni dalam persiapan perkawinan di 

desa purwoharjo bisa ditarik beberapa kesimpulan. Dari beberapa wawancara 

berbagai tokoh masyarakat muncul banyak argumentasi yang menyatakan apa makna 

sebenarnya tradisi nunggoni tersebut.   

Berikut adalah argumentasi atau pendapat para tokoh masyarakat mengenai tradisi 

nunggoni : 

1. Pengertian Tradisi Nunggoni 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Katman, beliau 

sebagai ketua penyuluh agama di Desa Purwoharjo, secara umum beliau 

memaparkan pengertian nunggoni  dapat diartikan sebagai berikut: 

a) Bahwa tradisi nunggoni itu berawal dari adanya khitbah atau lamaran dari calon 

suami kepada calon istri untuk meminta izin melaksanakan perkawinan sesuai 

keputusan kedua belak pihak keluarga. Setelah lamaran diterima maka 

selanjutnya menetapkan tanggal pernikahan akan dilangsungkan. Akan tetapi 

sesuai adat dan kebiasaan masyarakat yang ada ketika menunggu hari 

pernikahan itu dilangsungkan, antara kedua calon suami istri tersebut banyak 

diberikan kebebasan untuk saling bertemu, yang mana oleh kedua calon 



 

 

mempelai, kesempatan tersebut dijadikan modus untuk bisa berhubungan lebih 

dekat,  bahkan berhubungan layaknya suami istri.
19

 

b) Bahwa tradisi nunggoni ini juga terjadi pada mereka para perempuan yang 

masih di bawah umur. Hal ini disebabkan karena fasilitas pendidikan yang 

kurang, rata-rata pendidikan yang ditempuh hanya sampai jenjang SMP, maka 

setelah selesai menempuh jenjang tersebut banyak perempuan yang ditunggoni 

terlebih dahulu, karena antara kedua calon suami istri tersebut memang telah 

menjalin hubungan asmara sebelumnya.
20

 

Pendapat Bapak Katman diatas mengenai makna dari tradisi nunggoni, ternyata 

dikuatkan dengan pendapat yang kemukakan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak 

Santoso, beliau menyatakan bahwa tradisi nunggoni tersebut tumbuh karena adanya 

pergeseran sikap dan perubahan sosial masyarakat. Bila kembali ke sejarah zaman 

dahulu bahwa kata nunggoni ini berasal dari kata menunggui, dulu nunggoni ini 

dilaksanakan ketika ada tentangga atau keluarga yang meninggal dunia, maka sampai 

hari ketujuh kematianya ditunggoni dirumah kediamanya dengan memperbanyak 

bacaan surah yasinn atau membaca dzikir lainya. Selain itu kegiatan nunggoni juga 

dilaksanakan pada waktu seseorang yang telah melahirkan anak maka pada malam 

harinya para tentangga dan masyarakat nunggoni sampai hari pemotongan rambut 

atau dalam adat jawa disebut mitoni. 
21

  

B. Pelaksanaan Tradisi Nunggoni Dalam Persiapan Perkawinan Di Desa 

Purwoharjo 
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Lihat Transip Wawancara, Kode 01/1-W/11-V/2016 Tentang Pengertian Tradisi Nunggoni, Dalam 

Lampiran Penelitian Ini. 
20
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Mengenai pelaksanaan dari tradisi nunggoni di Desa Purwoharjo, dimana 

dalam sebuah sesi wawancara telah disebutkan oleh salah satu narasumber, beliau 

adalah Bapak Katman, sebagai Ketua Penyuluh Agama. Beliau mengatakan bahwa 

pada awalnya proses pelaksanaan nunggoni ini terjadi karena:  

1. Berawal dari adanya lamaran dari calon suami kepada calon istri, yang kemudian 

mengasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk memutuskan 

tanggal kapan pernikahan dilangsungkan, setelah tanggal pernikahan diputuskan, 

adat kebiasaannya yang ada sambil menunggu tanggal pernikahan tersebut calon 

suami sudah nunggoni calon istrinya dirumah. Sebenarnya dalam hal ini banyak 

juga manfaatnya, keberadaan calon suami yang nunggoni dirumah calon istri 

tersebut juga bisa membantu kegiatan ekonomi pihak keluarga calon istri, seperti 

membantu pekerjaan di ladang, sawah dan pekerjaan lainya, akan tetapi hal ini juga 

menimbulkan keadaan yang negatif, dalam pepatah mengatakan “sambil menyelam 

minum air” maksudnya keberadaan calon suami tidak hanya bertujuan hanya 

membantu pekerjaan saja, akan tetapi ada modus untuk bisa berhubungan lebih 

dekat dengan calon istrinya. Maka dari hal ini banyak ditemukan calon istri hamil 

dulu sebelum akad pernikahan berlangsung.
22

 

Dalam keterangan hukum perkawinan adat, ada yang disebut “Nyantri” bahwa 

calon mempelai pria tidak boleh masuk menemui keluarga calon mempelai 

perempuan. Selama keluarganya berada di dalam rumah, ia hanya boleh duduk di 

depan rumah ditemani oleh beberapa teman atau anggota keluarga. Dalam kurun 

waktu itu, ia hanya boleh diberi segelas air, dan tidak diperbolehkan merokok. 

Sang calon mempelai pria baru boleh makan setelah tengah malam. Hal itu 

merupakan pelajaran bahwa ia harus dapat menahan lapar dan godaan. Sebelum 
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keluarganya meninggalkan rumah tersebut, kedua orangtuanya akan menitipkan 

anak mereka kepada keluarga calon mempelai perempuan, dan malam itu sang 

calon mempelai pria tidak akan pulang ke rumah. Setelah mereka keluar dari 

rumah dan pulang, calon mempelai pria diijinkan masuk ke rumah namun tidak 

diijinkan masuk ke kamar pengantin. Calon mertuanya akan mengatur tempat 

tinggalnya malam itu. Ini disebut dengan nyantri. Nyantri dilakukan untuk alasan 

keamanan dan praktis, mengingat bahwa besok paginya calon pengantin akan 

didandani dan dipersiapkan untuk acara Ijab dan acara-acara lainnya.
23

 

 Hal yang demikian telah menggambarkan bahwa dalam hukum adat 

perkawinan juga mengatur antara calon mempelai tidak diperbolehkan bercampur 

sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. 

2. Dalam pelaksanaanya, sebenarnya juga didasari adanya rasa takut kehilangan, 

karena perasaan tersebut akhirnya calon suami nunggoni calon istrinya di rumah. 

Namun dalam prakteknya tidak hanya calon suami nunggoni  si calon istrinya, 

akan tetapi juga ada calon istri nunggoni calon suaminya.  

C. Penyelesaian Terhadap Penyimpangan Perilaku Nunggoni Di Desa Purwoharjo 

Dalam penyelesaian sikap terhadap penyimpangan perilaku masyarakat 

terhadap tradisi nunggoni tersebut diperlukan kerjasama dalam berbagai pihak, seperti 

yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa dalam mengahadapi problema 

masyarakat, contohnya tradisi nunggoni ini, maka diperlukan adanya kerjasama 

berbagai pihak, para ulama’ dan umara’ untuk lebih giat dalam melaksanakan 

tausyiah-tausyiah keagamaan, pemerintah desa untuk lebih giat mengadakan 
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pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, dengan tujuan memberikan pengarahan-

pengarahan terkait membicarakan berbagai masalah hukum.
24

 

Menurut Bapak Kepala KUA Kecamatan Karangtengah, beliau mengatakan, 

sebenarnya ada berbagai solusi untuk mengatasi penyimpangan perilaku nunggoni ini, 

antara lain: 

1. Dari pihak KUA sendiri telah merencanakan program (AKSI) yaitu 

memberdayakan penyuluh agama honorer untuk disebarluaskan ke lima desa 

se-Kecamatan Karangtengah, yang nantinya akan diberi tugas untuk 

mengadakan pengajian keliling per-desa atau per-dusun-dusun secara merata. 

2. Memberikan penyuluhan hukum, khususnya hukum keluarga melalui 

perkumpulan Ibu-Ibu PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya. 

3. Pemerintah desa  membimbing atau membina masyarakat tentang bagaimana 

cara berkeluarga yang benar menurut syari’at Islam, bagaimana cara bersuami 

istri, cara mendidik anak, cara mencari nafkah yang baik, cara khitbah atau 

lamaran yang benar sesuai dengan syariat islam, sehingga dari hal itu 

diharapkan bisa menghapus dari tradisi nunggoni yang telah menjamur di 

masyarakat Desa Purwoharjo.
25  
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BAB IV  

ANALISIS TERHADAP TRADISI NUNGGONI DALAM PERSIAPAN 

PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN MASYARKAT DESA PURWOHARJO 

A. Analisis Terhadap Pengertian Tradisi Nunggoni Dan Hukumnya 

1. Pengertian 

Sebelum membahas lebih jauh, maka terlebih dahulu perlu diketahui 

mengenai pengertian dari tradisi nunggoni tersebut. Pengertian  nunggoni pada 

zaman dahulu diartikan bahwa nunggoni ini dilaksanakan ketika ada tentangga atau 

keluarga yang meninggal dunia, maka sampai hari ketujuh kematianya ditunggoni 

dirumah kediamanya dengan memperbanyak bacaan surah yaasin atau membaca 

dzikir lainya. Selain itu kegiatan nunggoni juga dilaksanakan pada waktu seseorang 

yang telah melahirkan anak maka pada malam harinya para tentangga dan 

masyarakat nunggoni sampai hari pemotongan rambut atau dalam adat jawa 

disebut mitoni. Bila dibandingkan dengan pengertian tradisi nunggoni zaman 

sekarang maka bisa dikatakan nunggoni pada periode ini lebih bervariatif. Sebab 

apa, dalam masa sekarang ini tradisi nunggoni juga dilaksanakan bagi kedua calon 

mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Sambil menanti tanggal 

pernikahan, biasanya calon suami sudah menunggui calon istrinya dirumah sampai 

pernikahan dilaksanakan. Dari keadaan demikian banyak menimbulkan nilai-nilai 

negatif antaranya kedua calon mempelai lebih leluasa dalam berhubungan asmara 

layaknya hubungan suami istri.
26

 

Dengan adanya perbedaan diatas maka pada dasarnya telah terjadi pergeseran 

sikap serta perubahan sosial masyarakat yang mengakibatkan tradisi nunggoni 

yang awalnya bernilai positif menjadi bernilai negatif.  
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Menurut Bruce J. Cohen, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah 

perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial. Misalnya 

perubahan dalam satu segi kehidupan sosial menunjukan perubahan karena terjadi 

perubahan dalam struktur sosial dan organisasi sosial. Yang merupakan syarat 

utama dalam perubahan itu adalah system sosial dalam pergaulan hidup yang 

menyangkut nilai-nilai sosial dalam budaya masyarakat.
27

 

B. Anaisis Terhadap Penyimpangan Sikap Dan Perilaku Tradisi Nunggoni Dalam 

Pandangan Masyarakat Desa Purwoharjo 

Hukum perkawinan yang telah dikodifikasikan merupakan salah satu bentuk 

pembaharuan hukum islam di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang KHI, 

akan tetapi ketaatan masyarakat dalam hal ini masyarakat muslim terhadap ketentuan 

perkawinan belum maksimal, masih ada sikap mendua dari masyarakat yaitu taat 

terhadap aturan negara atau aturan-aturan fiqih yang tidak mengenal batas usia, 

ataupun tidak taat pada kedua-duanya.  

Pada praktik tradisi nunggoni juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan 

Indonesia nyaris seperti hukum yang tak bergigi, karena begitu banyak pelanggaran 

terhadapnya tanpa dapat ditegakan secara hukum, banyak penyimpangan sikap dan 

perilaku masyarakat yang menjadikan hukum nunggoni sebagai hukum kehalalan bagi 

kedua calon mempelai, karena masyarakat menganggap setelah adanya prosesi 

khitbah atau lamaran kedua calon mempelai bebas dalam melaksanakan hubungan 

asmaranya. 

Dengan melihat arti nunggoni sebenarnya dan juga landasan hukumnya, maka 

dapat dikatakan bahwa penyimpangan sikap dan perilaku masyarakat karena 
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disebabkan kurangnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum. 

Pada dasarnya kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya 

merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran 

hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai 

aturan, norma, atau asas”. 

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam 

mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di 

dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati 

nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk 

melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.
28

 

Dengan demikan, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya 

menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, 

dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya 

suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka 

yang memahaminya, dan seterusnya. 

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum hukum akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Pengetahuan Hukum 

Bila suatu peratuaran perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan 

menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-

undangan itu berlaku. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila 

diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan 

dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan 
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bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar, sebaliknya 

apabila pertanyaan tersebut dijawab dengan tidak benar, dapat dikatakan masyarakat 

itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.
29

  

 

 

2) Pemahaman Hukum 

   Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu 

belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui 

pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-

undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupanya diatur oleh peraturan 

perundang-undangan dimaksud. 

3) Penataan Hukum 

   Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab, sebab 

dimaksud dapat dicontohkan diantaranya,  

a) Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar 

b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa 

c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya 

d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

e) Kepentinganya terjamin 

4)  Pengaharapan Terhadap Hukum 

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah 

mengetahui, memahami, dan mentaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan 

bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. 

5) Peningkatan Kesadaran Hukum 
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Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan 

penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama 

dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami 

hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi suatu 

saat.
30

. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan sikap dan 

perilaku masyarakat terhadap tradisi nunggoni karena faktor kurangnya kesadaran 

hukum masyarakat, ketaatan serta kepatuhan terhadap hukum 
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BAB V 

 PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data 

yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah 

pandangan masyarakat terhadap tradisi nunggoni dalam pelaksanaan perkawinan di 

desa purwoharjo, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Warga Desa Purwoharjo pada umumnya memandang tradisi nunggoni ini dengan 

pandangan yang sah dan benar. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh 

narasumber dapat disimpulkan bahwa pada intinya masyarakat menganggap 

hukum dari sebuah akibat pinangan atau lamaran menjadikan antara kedua calon 

mempelai memperoleh kehalalan untuk bercampur dan berhubungan. Padahal 

secara Hukum Islam pandangan yang demikian adalah sebuah pandangan yang 

salah, karena tidak sesuai dengan hukum dalam berkhitbah. 

2. Dalam pelaksanaan tradisi nunggoni yang terjadi dalam kehidupan warga Desa 

Purwoharjo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, berawal dari adanya 

khitbah atau lamaran dari salah satu kedua mempelai. Kemudian setelah lamaran 

diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk dilanjutkan ke jenjang 

pernikahan calon suami sudah menunggui calon istri tersebut dirumahnya hingga 

pernikahan dilangsungkan. Hubungan dalam bentuk percampuran antara keduanya 

sudah menjadi pandangan biasa bagi masyarakat. Sebenarnya tradisi ini banyak 

terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perubahan sosial 

masyarakat karena pemikiran mereka yang salah memaknai tradisi nunggoni 

sebagai tradisi yang benar, faktor selanjutnya fasilitas pendidikan yang kurang 
67 



 

 

yang mengakibatkan  pendidikan terakhir tingkat SMP yang pada dasarnya banyak 

korban dari tradisi nunggoni dari para perempuan yang masih dibawah umur. 

3. Terhadap penyimpangan sikap dan prilaku masyarakat terhadap tradisi nunggoni. 

Perlu diketahui bahwa maksud dari penyimpangan disini adalah penyimpangan 

sikap dan perilaku  masyarakat terhadap hukum, karena pada dasarnya tradisi 

nunggoni merupakan tradisi yang salah akan tetapi masyarakat menganggap dan 

melaksanakan tradisi tersebut sebagai suatu tradisi yang benar. dalam ilmu 

sosiologi dikatakan adanya penyimpangan hukum, timbul karena masyarakat tidak 

lagi taat, sadar dan patuh terhadap hukum. Dalam kajian islam, jelas tradisi 

nunggoni merupakan sebuah tradisi yang salah dan menyimpang dari aturan 

syariat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, ketaatan terhadap 

hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.   

B. Saran-saran 

Untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tradisi nunggoni, berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Perlu adanya peran aktif pemerintah desa setempat dan menjalin kerja sama dengan 

para tokoh masyarakat tentang dampak negatif dari tradisi nunggoni, diperlukan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengubah pandangan serta penilaian 

masyarakat terhadap tradisi nunggoni. 

2. Memberikan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti pendidikan lanjutan 

setelah jenjang SMP bisa dicapai oleh anak-anak warga desa purwoharjo, sehingga 

korban dari tradisi nunggoni dari anak usia dini akan berkurang, karena sebenarnya 

minat dan keinginan untuk sekolah sangat tinggi dibandingkan dengan harus 

menunggu lamaran seseorang untuk dijadikan istri. 



 

 

3. Perlu adanya peraturan desa, yang mengatur tentang tradisi nunggoni setelah 

adanya khitbah atau lamaran. Bahwasanya peraturan bagi kedua calon mempelai 

setelah adanya lamaran kedua calon mempelai tidak diperbolehkan bercampur atau 

saling nunggoni sampai ijab qobul dilaksanakan. Dengan adanya peraturan 

semacam itu diharapkan masyarakat bisa sadar bahwa tradisi nunggoni yang 

demikian tidak sesuai dengan aturan dan melanggar hukum. 
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