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ABSTRAK 

Utami, Sri. 2017. Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin 

Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari‟ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Shohibul 

Itmam, MH. 
Kata kunci : Antropologi Hukum, Kebudayaan, dan Larangan Perkawinan 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kepercayaan mengenai 

mitos gunung pegat di Desa Nambak. Larangan tersebut sering dilakukan dan 

diyakini tetapi terkadang tidak diperhatikan apakah larangan tersebut sudah sesuai 

dengan perkawinan dalam Islam atau belum. Padahal di dalam al-Qur‟an surat an-

Nisa< ayat 23, bahwa larangan perkawinan selamanya ada tiga , yaitu karena 
hubungan nasab, susuan, dan persemendaan. Hal tersebut sudah jelas tidak ada 
aturan syara’. Disini penulis akan menganalisis dari segi antropologi hukum. 

Tujuan penelitian ini, yaitu (1) Untuk mengetahui dampak mitos budaya 

larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung pegat di Desa 

Nambak ditinjau dari segi historis. (2) Untuk mengungkap keberagaman sikap 

atau perilaku masyarakat Nambak terhadap budaya larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat tersebut ditinjau dari segi 
antropologi hukum. 

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis datanya mengikuti konsep  yang dikemukakan 

oleh Milles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) Dampak terkait mitos 

budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung pegat 

adalah perceraian, gila, adanya cobaan, anaknya meninggal dan tidak normal, 

keluarga tidak harmonis, banyak hal mistik, dan perkembangannya kehidupan 

rumah tangganya bahagia. Sehingga dalam hal ini, mitos gunung pegat sudah ada 

sejak nenek moyang terdahulu, sehingga menjadi sebuah budaya yang turun 

temurun dari generasi ke generasi masih diyakini adanya (secara historis). (2) 

Sikap/ perilaku Masyarakat Nambak terhadap budaya larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat tersebut adalah masyarakat 

meyakini budaya larangan pengantin sebagaimana yang telah diturunkan dari 

nenek moyang (menghargai budaya), meyakini budaya agar tidak terjadi konflik 

keluarga, tidak meyakini karena budaya sudah mulai menghilang, dan tidak 

meyakini karena masyarakat sudah faham ilmu agama. Maka mengalami 

perubahan lambat (evolusi), karena terjadi tanpa direncanakan dan inovasi karena 

terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi yang ada di masyarakat desa 

Nambak sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan 

bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 

Nikah menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 

Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu tazwij yang artinya akad 

nikah.Juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri.
1
 

Adapun menurut, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.2 

Norma hukum yang berjalan disebut adat dan adat yang berlaku 

menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat sebagai aspek 

kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, 

norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial religious 

yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. 

                                                           

       
1
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009), 6-7.  

 
2
 Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum 

Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2. 
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Adat merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. 

Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh 

pihak-pihak yang berinteraksi. Apabila dalam interaksi terdapat berbagai 

gejala, penyebab  lahirnya konflik maka peraturan sosial dibutuhkan. Hal 

tersebut sudah menjadi solusi dan disepakati.
3
 

Adat itu telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun temurun  

yang ada pada tempat-tempat tertentu. Larangan perkawinan menurut 

hukum adat ada dua karena hubungan kekerabatan dan perbedaan 

kedudukan. Adapun dalam hukum Islam karena pertalian darah, 

persemendaan, dan sepersusuan.
4
 

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan, yang warga-

warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga 

menghasilkan kebudayaan.
5
 Didalam masyarakat terdapat pola-pola 

perilaku atau patterns of behavior. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara 

masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh 

semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam 

masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi. Kecuali 

terpengaruh oleh tindakan bersama tadi, pola-pola perilaku masyarakat 

sangat di pengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Pola-pola perilaku 

berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang 

anggota masyarakat yang kemudian diakui dan diikuti oleh orang lain. 

                                                           

       3 Beni  Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 33.  

 
4
 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan (Bandung:  

Alfabeta, 2013), 263-266. 

 
5
 Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 91. 
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Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan 

adalah: 

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian (valuational elements) 

misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak 

sesuai dengan keinginan. 

2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya 

(prescriptive elements) seperti bagaimana orang harus berlaku. 

3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (cognitive element) seperti 

misalnya harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, 

pertunangan, perkawinan, dan lain-lain.
6
 

Umat Islam di tanah Jawa masih sangat patuh terhadap aturan-aturan 

adat yang berlaku, mereka mengikuti meskipun kadang tidak sesuai 

dengan agama. Interaksi umat Islam dengan komponen-komponen 

pengaruh luar seperti aturan adat melahirkan sistem budaya dan 

berimplikasi dalam kehidupan nyata, misalnya dalam perkawinan, dimana 

dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan 

perkawinan adat atau temu pengantin. 

Dalam pandangan antropologi hukum terkait budaya, yaitu aliran 

strukturalisme dalam budaya larangan perkawinan mempertemukan 

pengantin tersebut untuk menentukan struktur logik di dalam pemikiran 

manusia atau sekelompok manusia dengan tradisi dan kebudayaan. 

                                                           

       
6
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafinda Persada, 1999), 

158. 
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Dengan demikian, strukturalisme memiliki keandalan untuk mengkaji 

berbagai struktur logis dari berbagai macam mitos atau dongeng, baik 

yang berupa lisan maupun tulisan.
7
 Sedangkan dalam aliran kognitif  

dalam realita budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin 

tersebut dipandang untuk menyelidiki antarhubungan di antara bahasa, 

kebudayaan, dan kognisi. Kebudayaan adalah sebagai kognisi manusia 

atau sebagai sistem pengetahuan. Oleh karena itu, kebudayaan bukanlah 

merupakan sesuatu yang shared di antara anggota masyarakat, melainkan 

sesuatu yang berada di kepala individu-individu.
8
 

Pada saat ini peneliti menemukan/ mengetahui adanya budaya 

larangan perkawinan mempertemukan pengantin di masyarakat Ds. 

Nambak Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, seperti halnya Adat Larangan 

Perkawinan Melewati Gunung Pegat. Melalui berbagai perkembangan 

yang terjadi, dari sini dapat dimengerti bahwa setiap kepercayaan atau 

tradisi pasti ada motif dan makna dibaliknya, apapun bentuknya hal 

tersebut bisa dilihat dari sejarah mitos gunung pegat serta persepsi yang 

diterima masyarakat akan hal tersebut.
9
 

Adat perkawinan tersebut masih dijadikan pegangan bagi masyarakat 

di Desa Nambak, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo yang mayoritas penduduk 

beragama Islam. Adapun menurut agama Islam, secara garis besar Islam 

                                                           

       
7
 Nur Syam, Madzhab-Madzhab Antropologi (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 

2007), 3. 

       
8
 Ibid., 10. 

       
9
 Tugimin, Wawancara tanggal 25 Desember 2016. 
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larangan kawin antara seorang pria dan wanita menurut syara‟ dibagi 

menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. 

Di antara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada 

pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, 

yaitu: 

a. Nasab (keturunan); 

b. Pembebasan (karena pertalian kekerabatan persemendaan); dan 

c. Sesusuan. 

Adapun yang diperselisihkan ada dua, yaitu: 

1. Zina; dan 

2. Li‟an. 

Halangan-halangan sementara ada Sembilan, yaitu: 

a. Halangan bilangan; 

b. Halangan mengumpulkan; 

c. Halangan kehambaan; 

d. Halangan kafir; 

e. Halangan ih{ram; 

f. Halangan sakit; 

g. Halangan „idah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya); 

h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan; dan 
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i. Halangan peristrian.
10

 

Adat larangan perkawinan di desa Nambak, mengenai tidak 

diberbolehkan seseorang yang menikah melewat gunung pegat, maka akan 

terjadi suatu bencana yaitu perceraian. Hal ini terjadi terhadap pengantin 

baru. Di desa Nambak Bungkal percaya akan hal tersebut sehingga dari 

asumsi percaya tersebut timbullah suatu akibat yang terjadi jika hal 

tersebut tidak dipatuhi. 

Menghindari dari dampak yang terjadi masyarakat lebih memilih 

melalui jalur yang berbeda dan lebih jauh seperti halnya memutar 

meskipun jarak yang ditempuh akan semakin jauh tanpa melewati gunung 

tersebut demi kemaslahatan. Masyarakat menginginkan misalnya: sesuatu 

yang aman, damai, dan sejahtera karena sudah menghormati dan mematuhi 

larangan adat. 

Kepercayaan ini terjadi sejak dulu sampai sekarang yang sebenarnya 

ada konon ceritanya yang mistis terdahulu, tetapi penulis belum begitu 

mengetahui hal tersebut. Hanya saja sekilas bahwa dahulu pada zaman 

Belanda sebenarnya gunung tersebut menjadi satu tetapi gunung tersebut 

dibelah dan di tengah dibuat jalan dengan istilah dipisah, oleh karena itu 

dikatakan gunung pegat. Hal ini dilakukan untuk menyambungkan antara 

Slahung dan Bungkal yang disebut dengan glali. Gunung tersebut terletak 

di selatan dan utara jalan di desa Nambak. Untuk orang jawa yang percaya 

akan adat, siapa yang menjadi pengantin baru yang melewati gunung 

                                                           

       
10

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih, 63-64. 
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tersebut, maka dalam waktu yang tidak lama akan terjadi perpisahan. 

Adapun untuk pengiringnya tidak apa-apa jika melewati gunung pegat 

tersebut. Budaya larangan ini berlaku bukan hanya di desa Nambak tetapi 

juga desa sekitar yang percaya akan mitos melewati gunung pegat.
11

 

Sikap masyarakat akan mitos gunung pegat sangatlah bervariasi atau 

beragam. Dari berbagai ragam masyarakat tersebut, ada yang 

mempercayai, dan ada pula yang tidak percaya. Adapun yang tidak 

percaya karena dari latarbelakang agama yang kental hal tersebut 

sebenarnya bukan sebuah bencana dari pelanggaran tersebut hal itu 

dipercayai itu adalah kehendak Tuhan tidak ada kaitannya dengan 

pelanggaran melewati gunung pegat.
12

 

Yang ditangkap dari pemahaman kepercayaan tersebut tidak terdapat 

unsur yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebagaimana 

umumnya selayaknya sebagai masyarakat yang beragama Islam. Larangan 

ini tidak ada landasan hokum syara‟, namun diyakini sebuah kebenaran 

dan bagian dari syari‟at agama. Mereka beralasan bahwa hal ini dilakukan 

untuk menghindari akibat buruk demi kemaslahatan umat. Fakta ini 

jikadibiarkan berkembang dan tidak diluruskan mengenai pemahannya 

akan berakibat menurunnya nilai-nilai keagamaan.  

Ada beberapa alasan mengapa desa Nambak kecamatan Bungkal 

dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian ini 

belum pernah diteliti dan mayoritas masyarakat muslim dan masyarakat 

                                                           

       
11

 Marnu, Wawancara, Tanggal 25 Desember 2016. 

       
12

 Tugimin, Wawancara, Tanggal 25 Desember 2016. 
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jawa, jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam, adat dan dalam 

perspektif antropologi hukum.  

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, jika dilihat pemahaman 

masyarakat sangat kurang dan perlu diluruskan, itu disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya: faktor lingkungan masyarakat, dan nenek 

moyang terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul “Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin 

Melewati Gunung Pegat Di Desa Nambak Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo”. 

B. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk mempermudah pemahaman dalam karya ilmiah ini, istilah 

yang perlu ditegaskan adalah: 

1. Budaya adalah adat yang turun-temurun dai generasi ke generasi tetap 

hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat 

senantiasa silih berganti disebakan kematian dan kelahiran
13

 

2. Larangan perkawinan mempertemukan pengantin adalah suatu 

larangan perkawinan terhadap pengantin baru tidak boleh melewati 

gunung pegat ketika temu pengantin.  

3. Gunung pegat adalah suatu gunung mistik yang membelah menjadi 

dua bagian yang  terletak di Desa Nambak Kecamatan Bungkal, jika 

pengantin baru melewati gunung ini maka akan terjadi perpisahan atau 

perceraian. 

                                                           

       
13

 Ibid., 150. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Peneliti harus dapat memilih suatu masalah bagi penelitinnya, dan 

merumuskan untuk memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut.
14

 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi pokok 

masalah di atas dalam obyek kajian ini, maka dapat ditarik beberapa 

masalah, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak terkait mitos budaya larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat di desa Nambak 

ditinjau dari segi historis?  

2. Bagaimana sikap/ perilaku masyarakat Nambak terhadap budaya 

larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung 

pegat tersebut ditinjau dari antropologi hukum? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dampak terkait mitos budaya larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat di desa Nambak 

ditinjau dari segi historis.  

2. Untuk mengungkap keberagaman sikap/ perilaku masyarakat Nambak 

terhadap budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin 

melewati gunung pegat tersebut ditinjau dari antropologi hukum  

 

                                                           

       
14

 Moh.  Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 111. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat melengkapi ilmu pengetahuan tentang 

ahwal syakhshiyah yang sudah ada dan dapat menjadi acuan bagi 

civitas akademik dalam mendalami ragam pemahaman tradisi di 

masyarakat, khususnya tentang larangan perkawinan mempertemukan 

pengantin melewati gunung pegat di desa Nambak. 

Dengan harapan kajian tentang larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat bagi pengantin 

baru tidak hanya membahas tentang sejarah, faktor, dampak dan  

hukumnya saja, tetapi juga masuk pada wilayah fenomenanya seperti 

fakta yang terjadi/ mitos dan sikap/ pemahaman yang ada dibalik 

sebuah tradisi yang menjadi suatu ketaatan yang di tinjau dari segi 

antropologi hukum terkait budaya. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas 

pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses 

penelitian. 

b. Bagi Masyarakat 
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Sabagai bahan kajian agar dapat memberikan pemahaman 

yang benar atau sesuai mengenai pola fikir masyarakat terhadap 

larangan melewati gunung pegat bagi pengantin baru, agar tidak 

percaya sepenuhnya mengenai hal tersebut yang menjadi akibat 

perceraian karena tradisi kepercayaan yang sudah dipatuhi dan 

ditaati masyarakat. Dengan demikian, dalam larangan ini 

difahami bukan merupakan suatu bencana dari akibat tidak 

menjalankan kepatuhan tersebut tetapi sudah ketentuan Allah atau 

tatanan alam. Dan dapat memperkokoh keyakinan seseorang 

terhadap hukum Islam. 

c. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi 

mahasiswa Fakultas Syari'ah. 

F. KAJIAN PUSTAKA 

Sejauh pengamatan penulis, jika dilihat dari segi lokasi penelitian, 

obyek kajian, unit analisis yang digunakan dan pendekatan yang dipakai 

belum ada yang sama persis. Obyek lapangan yang telah diteliti oleh 

peneliti terdahulu kebanyakan adat larangan pernikahan perspektif „urf. 

Ada juga yang sama ditinjau dari segi sosiologi, tetapi tidak ada satupun 

yang dikatakan mirip dari segi obyeknya, dan dari segi lokasi dan unit 

analisis juga berbeda berbeda.  

Penelitian yang dimaksud adalah: Penelitian yang dilakukan oleh 

Subroto dengan judul “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun 
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Mirah Desa Nambang Rejo Dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo 

(Perspektif „Urf)”. Hal ini difokuskan pada adat, faktor yang 

melatarbelakangi adat tersebut dan dampak yang terjadi di masyarakat. 

Tujuannya untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adat tersebut 

berserta dampak yang terjadi di masyarakat. Kerangka teori yang 

digunakan , yaitu larangan perkawinan dan teori „urf. Kesimpulan yang 

diperoleh adalah permusuhan dimasa lampau dilatarbelakangi perbedaan 

agama, masyarakat bersifat pasif dan membiarkan keadaan ini tanpa 

adanya upaya menghadapi akibat pelanggarn apabila dihilangkan, dan 

larangan tersebut terjadi karena perbedaan agama dan ternyata sekarang 

mayoritas agama Islam. Maka sepanjang agama sama Islam serta sekutu 

dan tidak ada halangan dalam melaksanakan pernikahan. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman tentang 

agama Islam sehingga menurunnya suatu religious masyarakat.
15

 

Tugas akhir, Riliana Zubaidah, Judul “Tinjauan Ushul Fiqh 

Tentang Kebiasaan („Urf) Kepatutan Masyarakat Terhadap Adat 

Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharramam (Studi Kasus Di 

Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”. 

Penelitian ini membahas tentang bentuk kepatutan masyarakat serta factor 

penyebabnya menurut teori „urf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih jelas tinjauan ushul fiqh menurut teori „urf tentang 

bentuk kepatutan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada 

                                                           

       
15

 Subroto,  “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan Desa 

Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif „Urf)” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo, 
2011), vii. 
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bulan muharram di desa Babadan Kec. Babadan, dan untuk mengetahui 

tinjauan ushul fiqh menurut teori „urf tentang faktor penyebab kepatutan 

masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada bulan muharram di 

desa Babadan Kec.Babadan. Kerangka teori yang digunakan tentang 

larangan perkawinan dan „urf. Dalam penelitian ini hasilnya bahwa: 

pertama, bahwa bentuk kepatutan masyarakat tentang terhadap larangan 

perkawinan pada bulan Muharram adalah merupakan „urf khas dan juga 

„urf fasid karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan 

maslahah dari perkawinan. Kedua, bahwa factor penyebab kepatutan 

masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada bulan Muharram 

tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan syara‟ dan termasuk 

„urf fi‟li berupa sikap masyarakat yang menghormati sesepuh dan „urf 

fasid walaupun ada sebagian yang membawa kemaslahatan serta tidak 

sesuai dengan syarat yang ditetapkan para ulama yang mengamalkan „urf 

itu dalam memahami dan menginstimbatkan hukum.
16

 

Skripsi Ita Istiyawati, NIM 06350085 dengan judul “Larangan 

Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Perspektif Hukum Islam 

Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul”. Yang menjadi titik fokus 

bahasan skripsi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat 

Argosari meyakini larangan adat kawin semisan perna tuwo serta alasan-

alasan dari para pelaku tetap melakukan perkawinan semisan perna tuwo, 

dan bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena larangan kawin semisan 
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perna tuwo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan adanya 

tradisi larangan adat kawin semisan perna tuwo, menjelaskan terdapat 

masyarakat yang tetap melakukan perkawinan semisan perna tuwo, dan 

menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap larangan kawin  semisan 

perna tuwo di masyarakat Desa Argosari. Kerangka teori yang digunakan 

adalah mengenai tinjauan umum terhadap perkawinan dan „urf.Hasil yang 

dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan semisan perna tuwo di 

desa Argosari ini adalah (1) Faktor mitos, (2) Faktor ekonomi. (3) Faktor 

psikologi, (4) Faktor kesehatan. Sedangkan alasan-alasan para pelaku tetap 

berani melakukan perkawinan semisan perna tuwo  sebagai berikut: takut 

harta warisan jatuh ke tangan orang lain, alasan rasa cinta,serta alasan 

tidak direstui orang tua karena melanggar aturan adat sehingga pelaku 

melakukan hubungan dan berdampak hamil di luar nikah. Berdasarkan 

perspektif hukum Islam larangan perkawinan semisan perna tuwo tidak 

sesuai dengan hukum Islam, karena semisan perna tuwo tidak termasuk 

dalam orang-orang yang haram dinikahi sesuai al-Qur‟an Surat an-Nisa‟ 

ayat 23. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semisan perna 

tuwo sah.
17

 

Karya ilmiah dari Nanang Muhammad Hamdani yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antar 

Daerah (Studi Kasus Di Dusun Tunjangan Desa Blembem Dan Dusun 
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Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. 

Yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar daerah di Dusun 

Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan 

Jambon? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebab 

larangan nikah antar daerah di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan 

Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon?. Tujuan penulis dalam 

menelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan kepastian 

pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan adat larangan  nikah dan 

faktor penyebab larangan nikah di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan 

Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan penulis adalah 

Larangan nikah dan hukum Islam. Sedangkan hasil yang dapat dipaparkan 

peneliti dalam penelitian ini adalah adat larangan nikah antar daerah tidak 

dibenarkan oleh agama Islam, karena akan mengakibatkan syirik. Dan 

pernikahan di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa 

Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tetap boleh 

dilaksanakan, selama rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi.Alasan 

dilarangnya pernikahan di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun 

Sawahan Desa Pulosari tidak sesuai dengan hukum Islam.Karena alasan 

tersebut tidak dapat membatalkan sahnya suatu pernikahan. Dan larangan 
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tersebut apabila dilanggar hanya akan menimbulkan sanksi sosial dan 

sebagian masyarakat saja.
18

 

Karya ilmiah dari Ahmad Roh Aminanto yang berjudul “Perubahan 

Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun 

Telu Dan Turun Papat Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo (Kajian Sosiologis)”. Yang menjadi pokok permasalah dalam 

penelitian ini adalah bentuk-bentuk perubahan persepsi masyarakat, 

faktor-faktor dan arah berubahannya. 

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan penulis adalah 

Larangan nikah dan sosiologi. Sedangkan hasil yang dapat dipaparkan 

peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa bentuk perubahannya , yaitu 

perubahan lambat dan perubahan yang tidak dikehendaki dan faktor 

berubahannya adalah faktor pendidikan non formal semisal pondok 

pesantren, dan perubahan tersebut menuju arah baik karena logis dan 

tekstual yang mengalami perkembangan dari tahap metafisiks ke tahap 

positif.
19

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, dapat penulis katakan 

bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masalah, rumusan masalah, 

tujuan, dan kerangka teori serta kesimpulannya berbeda nantinya. Dalam 
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penelitian ini Penulis membahas tentang “Budaya Larangan 

Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat Di 

Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo” dalam studi 

kasus yang tidak hanya membahas tentang sejarah, faktor yang 

melatarbelakangi, dampak dan  hukumnya saja, melainkan juga masuk 

pada wilayah fenomenanya seperti fakta yang terjadi/ mitos dan sikap/ 

pemahaman yang ada dibalik sebuah tradisi yang menjadi suatu ketaatan 

yang ditinjau dari segi antropologi hukum terkait budaya, yaitu aliran 

strukturalisme dan kognitif. 

G. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara 

berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, 

prosedurnya bagaimana.
20

 Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, 

penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) diskriptif eksploratif dan bersifat emik. 

Sehingga dalam penelitian ini, berusaha untuk mendiskripsikan dan 

mengungkap bagaimana tradisi larangan melewati gunung pegat bagi 

pengantin baru dari sudut pandang masyarakat dan para pelakunya. 

Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu 

suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan 
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menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
21

 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik, 

historis, dan deskriptif. Pendekatan empirik adalah pendekatan dengan 

menggunakan keilmuan lain, misal: sosiologi, antropologi, filsafat, 

psikologi dan sebagainya. Pendekatan  Historis adalah mempelajari 

perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Dan 

pendekatan deskriptif perilaku adalah menggambarkan perilaku 

manusia dan budaya hukumnya termasuk melukiskan/ 

menggambarkan perilaku nyata jika mereka sedang berselisih/ 

bersengketa. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menemukan data-data 

yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-

teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai 

seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk 

memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan 

rumusan masalah penelitian yang sudah dipaparkan diatas.
22

 

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk 

memahami fenomena tradisi larangan perkawinan melewati gunung 

pegat bagi pengantin baru dari sudut pandang masyarakat dan para 

pelaku yang mentaati kepatuhan larangan ini dengan model berfikir 

induktif. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif.23 Ciri khas penelitian tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian 

ini bertindak sebagai instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.  

Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang 

dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun 

berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran 

peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami 

fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, 

aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah 

gunung pegat yang merupakan suatu gunung yang berada di desa 

Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih 

dengan beberapa alasan. Pertama, mayoritas masyarakat pemeluk 

agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam. Kedua, 

adanya fenomena tersebut yang dipandang jika melewati gunung 

tersebut bagi pengantin baru akan terjadi bencana ketika melanggar 

larangan tersebut yang berakibat pada perceraian, sehingga diperlukan 
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meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika 

dikaitkan dengan agama dan kehendak Allah. Ketiga, budaya ini 

popular di kalangan masyarakat khususnya Kabupaten Ponorogo, 

tetapi belum pernah diteliti. Keempat, memudahkan peneliti untuk 

memperoleh data-data secara maksimal di desa Nambak tersebut. Dan 

yang terakhir, masyarakat desa Nambak masih mempertahankan nilai-

nilai budaya tersebut, maka perlu dilihat dari antropologi budaya. 

4. Subyek Penelitian 

Secara lebih spesifik, subyek penelitian adalah informan. 

Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian.Informan 

merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi 

tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.
24

 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian adalah 

Kepada orang-orang yang terkait dalam kasus ini, yaitu: golongan 

priyayi, abangan, santri, pelakunya serta masyarakat yang 

memungkinkan memberikan informasi akan adat melewati gunung 

pegat. 

5. Data dan Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan 

sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada 

tidaknya masalah yang akan diteliti.
25

 Dalam penelitian ini, data yang 
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ingin dicari berupa bentuk nyata pemahaman dan kejadian larangan 

melewati gunung pegat bagi pengantin baru dan respon masyarakat 

terhadap tradisi tersebut. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi 

guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena kepatuhan larangan 

ini yang terjadi di masyarakat. 

Adapun  sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data).  

a. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, yaitu 

1. Lewat dokumen:  

a. Sejarah berdirinya desa Nambak, 

b. Kondisi geografis desa Nambak,  

c. Kondisi sosial masyarakat desa Nambak, 

d. Kondisi seni budaya dan kegiatan masyarakat desa 

Nambak, 

e. Kondisi keagamaan masyarakat desa Nambak. 

f. Kondisi pendidikan masyarakat desa Nambak, dan 

g. Kondisi perekonomian masyarakat desa Nambak. 

b. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
26

 Yaitu masyarakat dari golongan priyayi, 

abangan, santri, serta pelakunya yang pernah mengalami di desa 

Nambak. 
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Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara 

(interview) dan dokumentasi. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting 

dalam penelitian, karena ini seorang peneliti harus terampil dalam 

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan 

data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan.
27

 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada, wawancara bebas 

terpimpin dan dokumentasi resmi.28 

Maka dalam penelitian ini digunakan ketiga teknik 

pengumpulan data tersebut untuk mendukung dalam pengumpulan 

data dari lapangan, meliputi: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara).
29
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Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin,
30

 artinya wawancara tersebut 

dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya 

pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. 

Tujuan menggunakan teknik ini adalah bebas menggali data 

secara jelas dan konkret tentang larang melewati gunung pegat bagi 

pengantin baru di desa Nambak Kecamatan Bungkal terhadap 

golongan priyayi, abangan, santri, dan pelaku yang mengalami 

serta masyarakat yang memungkinkan memberikan informasi akan 

adat melewati gunung pegat . 

Kebebasan dalam wawancara bertujuan agar tercapai suatu 

kewajaran secara maksimal, sehingga dapat memperoleh data 

secara mendalam, tetapi tetap menggunakan unsure terpimpin agar 

wawancara tidak keluar dari pokok bahasan. Keadaan ini akan 

menciptakan suasana dimana reponden merasa adanya kehangatan 

dan sikap simpatik.
31

Sebagai pencari informasi penyusun 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat 

hasil jawaban responden, dan mengadakan prodding (menggali 

keterangan yang lebih mendalam). 
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b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Fungsi data yang 

berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara.
32

 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data berupa dokumentasi resmi dan arsip-arsip, 

sejarah berdirinya desa Nambak, letak geografis desa Nambak, 

data-data keadaan/ kondisi masyarakat, dan lain-lain. 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, 

kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.
33

 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

diinformasikan kepada orang lain. 

                                                           

       
32

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 

       
33

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah demi Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarata: Graha Ilmu, 2010), 253. 



27 

 

 

Teknik analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, 

mengemukakan bahwa: Aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Komponen dalam 

analisis data meliputi: data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data) dan conclusion drawing verifikation (kesimpulan).. 

a. Data Reduction (Reduksi Data)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Berkaitan dengan tema penelitian 

ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan 

masalah kepercayaan melewati gunung pegat bagi pengantin baru 

diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan 

Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti dan bias segera dilanjutkan penelitian ini 

berdasarkan penyajian yang telah dipahami. 
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c. Conclusion Drawing Verifikation (Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
34

 Kesimpulan dalam penelitian 

mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang 

sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi 

lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud 

untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data 

yang telah penulis jelaskan diatas. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan 

keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas 

teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang 

dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan 

pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman.
35

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan 

keabsahan data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 
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persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah 

sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan 

wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh 

benar-benar valid. 

9. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran 

awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah dikumpulkan.Peneliti menggunakan teknik analisis data 

yang dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mereduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan 
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Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-

tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk 

suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas 

tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan 

bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Yang merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. Dalam 

bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi 

dasar mengapa penulisan ini diperlukan, penegasan istilah agar 

mudah dalam memahami, rumusan masalah yang digunakan 

untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang sangat 

membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan 

penelitian ini, telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas 

penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dan sebagai 

tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan 

menguraikan persoalan dalam penelitian ini, metodologi 

penelitian yang mempermudah penyusun dalam pembahasan 
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dan juga sistematika penelitian agar pembahasan dalam 

penelitian ini lebih mudah difahami. Hal ini merupakan bab 

yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang 

meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa 

tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan 

bagaimana penyajian datanya. 

BAB II  : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM, 

KEBUDAYAAN, DAN ADAT PERKAWINAN,  

PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN MITOS 

PERKAWINAN 

Hal ini sebagai kerangka berfikir dalam penyusunan tulisan ini. 

Artinya penyusunan skripsi ini mengacu pada berbagai yang 

telah dibakukan dan dibukukan oleh ilmuan terdahulu. Dengan 

demikian diharapkan alur berfikir dalam penyusunan tulisan 

ini tidak keluar dari alur yang sudah ada. Pada bab ini 

dijelaskan teori-teori yang digunakan untuk menguak 

kepercayaan gunung pegat. Pembahasan tersebut meliputi: 

Pertama, pengertian dari antropologi, bidang ilmu antropologi, 

metode analisa antropologi hukum, serta aliran strukturalisme 

dan kognitif, sub ini merupakan alat untuk membaca bentuk 

nyata kepercayaan mengenai melewati gunung pegat dan 

makna yang mendasari seseorang mempercayai hal tersebut. 

Kedua, kebudayaan dan adat perkawinan. Dan Ketiga, 
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pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan 

perkawinan dalam Islam dan „Urf serta mitos perkawinan, sub 

bab ini dijadikan alat pembantu untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud sub bab kedua. 

BAB III :  BUDAYA LARANGAN PERKAWINAN 

MEMPERTEMUKAN PENGANTIN MELEWATI 

GUNUNG PEGAT 

Pada bab ini berisi tentang gambaran data umum yang 

berkaitan tentang desa Nambak dan kehidupan masyarakat di 

dalamnya, seperti halnya tentang: sejarah berdirinya desa 

Nambak, gambaran umum kondisi masyarakat: kondisi 

geografis, kondisi sosial masyarakat, seni budaya, dan 

kegiatan, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan dan kondisi 

perekonomian, sejarah gunung pegat, dampak terkait mitos 

budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin 

melewati gunung pegat, dan sikap atau perilaku masyarakat 

Nambak terhadap budaya larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat. Dalam bab 

ini penulis akan membahas hasil pengumpulan data di 

lapangan tentang fenomena kepercayaan melewati gunung 

pegat bagi pengantin baru, yang di golongkan menjadi tiga 

macam golongan masyarakat jawa menurut Clifford Geertz, 

yaitu priyayi, abangan, dan santri. Selain itu pelakunya. Hal ini 
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dilakukan untuk menguak mitos kepercayaan larangan 

perkawinan melewati gunung pegat yang terjadi di desa 

Nambak dan sikap masyarakat atas kepercayaan tersebut serta 

sosiologi masyarakat tentang mitos tersebut. 

BAB IV: ANALISA ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP 

BUDAYA LARANGAN PERKAWINAN 

MEMPERTEMUKAN PENGANTIN MELEWATI 

GUNUNG PEGAT  

Bab ini akan disajikan tentang analisis antropologi hukum 

mitos dan sikap masyarakat Nambak terhadap budaya larangan 

perkawinan mempertemukan penganten melewati gunung 

pegat bertolak dari kerangka strukturalisme dan kognitif. 

Pembahasan pada bab ini meliputi bagaimana kepercayaan 

adat larangan melewati gunung pegat di desa Nambak yang 

terdiri dari bentuk-bentuk nyata kepercayaan masyarakat dan 

makna dibalik sebuah tindakan yang mengakibatkan para 

pelakunya mentaati kepercayaan tersebut serta sikap 

masyarakat terhadap hal tersebut. 

BAB V    : PENUTUP 

Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan 

dari bab 1 sampai bab 5. Bab ini dimaksud untuk memudahkan 

pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan 

dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok 
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masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai 

solusi dari permasalahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perspektif Antropologi Hukum 

1. Pengertian Antropologi 

Istilah Antropologi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, 

yakni dari kata antropos yang artinya manusia., dan logos artinya ilmu. 

Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Hal ini 

jelaskan oleh antropolog bangsa Amerika yakni, ALfed Kroeber, 

yang membatasi kajian antropologi hanya sebatas manusia. Akan tetapi 

kajian manusia itu sesungguhnya luas, apa yang namanya manusia 

sebagai salah satu jenis makhluk hidup (Homo sapies), dapat dilihat 

dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, filsafat, sejarah, 

dan sebagainya. 

Saat ini pembahasan antropologi lebih difokuskan pada 

pengertian tentang manusia dan perilakunya. Perilaku yang dimaksud 

adalah perilaku dari sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat 

yang biasa disebut sebagai suku bahasa.
36

 

Banyak ilmu yang mengkaji manusia, titik tekan kajian 

antropologi lebih pada: 

1. Masalah sejarah terjadinya dan berkembangnya manusia sebagai 

makhluk sosial, 
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 Ayat Suryatna, Antropologi (Bandung: Ganeca Exact, 1994), 9. 
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2. Masalah sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia 

dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya, 

3. Masalah penyebaran dan terjadinya aneka warna bahasa yang 

diucapkan oleh manusia diseluruh dunia, dan 

4. Masalah dasar-dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam 

kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang tersebar diseluruh 

muka bumi zaman sekarang. 

Pokok-pokok masalah ini, sebagaimana telah dijelaskan oleh  

Koentjaraningrat, menggambarkan pandangannya tentang ilmu 

antropologi yang bercorak dan berspektif evolusionik.
37

 

Antropologi adalah suatu obyek dimana teori memiliki 

kedudukan yang sangat penting. Antropologi juga sering kali dianggap 

sebagai merupakan dimana teori terikat dengan praktik.
38

 

2. Bidang Ilmu Antropologi 

Kajian sosiologi terbagai menjadi dua macam, yaitu: 

a. Antropologi Ragawi (Fisik) 

Adalah suatu bidang kajian antropologi yang menyelidiki manusia 

dari sudut jasmaniyah. Kajian antropologi ini terbagi dalam dua 

golongan besar, yakni manusia dari segi evolusinya, dan manusia 

dari segi penyebarannya. 
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 Nur Syam:Madzhab-Madzhab Antropologi, 3. 
38

 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai 

Paradigma (Jakarta: Kecana, 2006), 20. 
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b. Antropologi Budaya 

Adalah ilmu yang mempelajari segi-segi kebudayaan dan 

masyarakat misalnya meliputi bentuk-bentuk kebudayaan yang 

beraneka ragam dan aspek-aspek kemasyarakatan manusia dan 

lingkungannya. 

Dalam antropologi budaya terdapat tiga sub disiplin, yakni  

1. Antropologi arkeologi adalah ilmu yang mempelajari 

perkembangan kebudayaan manusia di masa yang lalu. 

2. Antropologi linguistik adalah suatu bidang antropologi yang 

pengkajiannya mengkhususkan tentang bahasa yang digunakan 

oleh manusia. 

3. Antropologi sosial adalah suatu kajian sosiologi yang 

berhubungan dengan aspek sosial kemasyarakatan. Antropologi 

ini meliputi bidang kajian antropologi psikologi, antropologi 

ekologi, antropologi kognitif, dan antropologi simbolik.
39

 

3. Metode Analisis Antropologi Hukum 

Cara mempelajari antropologi hukum adalah dengan 

pendekatan kepada manusia melalui beberapa metode. Metode 

pendekatan dalam antropologi hukum yaitu: 

a. Metode Historis  

Yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan 

kacamata sejarah. Perkembangan karakteristik budaya merupakan 
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 Ayat Suryatna, Antropologi, 10-19. 
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awal budaya masyarakat. Budaya hukum yaitu ide, gagasan, 

harapan masyarakat terhadap hukum. 

b. Metode Normatif Eksploratif  

Yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya 

melalui norma hukum yang sudah ada / yang dikehendaki, bukan 

semata mempelajari norma hukum yang berlaku, tapi melihat 

perilaku manusia barulah mengetahui hukum yang akan 

diterapkan. 

c. Metode Deskriptif Perilaku 

Yaitu perilaku menggambarkan perilaku manusia dan budaya 

hukumnya termasuk melukiskan / menggambarkan perilaku nyata 

jika mereka sedang berselisih / bersengketa. (melihat sistem hukum 

mana yang digunakan (hukum adat, hukum Islam atau hukum 

Negara) 

d. Metode Study Kasus  

Yaitu pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-

kasus hukum dan penyelesaiaannya yang berkembang dalam 

masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan 

alternative terakhir.
40 

4. Teori Antropologi Yang Relenvansi Untuk Analisa 

a. Teori/ Aliran Strukturalisme 
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 Dewa Arka.“Antropologi Hukum”, 
dalamhttps://dewaarka.wordpress.com/2011/11/05/antropologi-hukum/. (Diakses pada tanggal, 19 

Juli 2017. Pukul: 09.00). 
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Levi-Strauss mengembangkan teorinya dalam analisis mitos. Ia 

menggabungkan fungsi-fungsi secara vertikal dan menerangkan 

paradigmatik yang tumpang tindih menggunakan varian-varian mitos 

dengan model struktural yang tidak linear. Susanto menjelaskan, Levi-

Strauss menarik sebuah kesimpulan bahwa mitos-mitos yang ada di 

seluruh dunia tersebut pada hakikatnya bersifat semena atau arbitrer. 

Makna dalam satu mitos itu terletak dalam relasi-relasi atau keterkaitan 

antara elemen-elemen dalam mitos dengan mengombinasikan elemen-

elemennya. Mitos dapat dikategorikan seperti dalam bahasa. Mitos 

bersifat  seperti bahasa  yang tersusun atas satuan-satuan unit yang 

serupa dengan elemen-elemen lingual dalam bahasa.  

Namun, mitos tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan 

bahasa bila dilihat dari faktor waktu. Bahasa memang dapat diteliti 

pada faktor waktu tertentu atau pada waktu yang sama atau yang 

diistilahkan dengan sifat singkronik dan diakronik sesuai pada konsep 

langue
41

 dan parole
42

. Mitos ternyata memiliki sifat kombinasi antara 

reversible time dan non reversible time. Hal ini berarti bahwa mitos 

sepanjang sejarah akan selalu sama meskipun dari waktu ke waktu 

penampilannya berbeda. 

Strukturalisme memiliki beberapa asumsi dasar yang berbeda 

dengan konsep pendekatan lain. Beberapa asumsi dasar tersebut antara: 
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 Langue adalah Saussure untuk bahasa dalam pengertian struktur linguistic atau tata bahasa; 

sebagai analogi, hal ini dapat menjadi tata bahasa kebudayaan seperti bahasa itu sendiri. 
42

Parole adalah konsep Saussure untuk pembicaraan (speech) dalam pertuturan yang actual; 

sebagai analogi, parole merujuk juga kepada tindakan sosial yang bertentangan dengan struktur 

sosial. 
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1. Dalam strukturalisme ada angapan bahwa upacara-upacara, sistem-

sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian 

dan sebagianya, secara formal semuanya dapat dikatakan sebagai 

bahasa-bahasa. 

2. Para penganut strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri semua 

manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis 

yaitu kemampuan structuring. Ini adalah kemampuan untuk 

menstruktur, menyususun suatu struktur, atau menempelkan suatu 

struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Dalam 

kehidupan sehari-hari apa yang kita dengar dan saksikan adalah 

perwujudan dari adanya struktur dalam tadi. Akan tetapi 

perwujudan ini tidak pernah komplit. Suatu struktur hanya 

mewujud secara parsial (partial) pada suatu gejala, seperti halnya 

suatu kalimat dalam bahasa Indonesia hanyalah wujud dari secuil 

struktur bahasa Indonesia.  

3. Mengikuti pandangan De Saussure bahwa suatu istilah ditentukan 

maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu tertentu, 

yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah yang lain, para 

penganut strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu 

fenomena budaya dengan fenomena-fenomena yang lain pada titik 

waktu tertentu inilah yang menentukan makna fenomena tersebut. 

Hukum transformasi adalah keterulangan-keterulangan 
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(regularities) yang tampak, melalui suatu konfigurasi struktural 

berganti menjadi konfigurasi struktural yang lain. 

4. Relasi-relasi yang ada pada struktur dalam dapat disederhanakan 

lagi menjadi oposisi berpasangan (binary opposition). Sebagai 

serangkaian tanda-tanda dan simbol-simbol, fenomena budaya 

pada dasarnya juga dapat ditangapi dengan cara seperti di atas. 

Dengan metode analisis struktural makna-makna yang ditampilkan 

dari berbagai fenomena budaya diharapakan akan dapat menjadi 

lebih utuh. 

Keempat asumsi dasar ini merupakan ciri utama dalam 

pendekatan strukturalisme. Dengan demikian dapat kita pahami juga 

bahwa strukturalisme Levi-Strauss menekankan pada aspek bahasa. 

Struktur bahasa mencerminkan struktur sosial masyarakat. Disamping 

itu kebudayaan juga diyakini memiliki struktur sebagaimana yang 

terdapat dalam bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat.
43

 

b. Teori/ Aliran Kognif 

Tokoh dalam aliran kognitif adalah Ward H. Goodenough. 

Beliau adalah seorang yang ahli linguistic yang tertarik pada 

kebudayaan. Antropologi kognitif adalah sub bidang antropologi 

budaya yang mengkaji antarhubungan di antara bahasa, kebudayaan, 

dan kognisi. Atau dengan kata lain, antropologi kognitif merupakan 

rangcangan dalam antropologi budaya yang memandang kebudayaan 
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Anthares Rydha, “Teori Strukturalisme Levis Strauss”, dalam 
http://rydhasnote.blogspot.co.id/2013/11/teori-strukturalisme-levi-strauss.html . (Diakses pada 

tanggal, 19 Juli 2017. Pukul: 09:00). 
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sebagai kognisi manusia. Hal mendasar yang menjadi pusat kajian 

antropologi kognitif, yaitu hal-hal “mendalam” dari kehidupan 

individu anggota masyarakat, seperti tentang bagaimana anggota 

masyarakat memandang benda-benda, kejadian-kejadian, dan makna-

makna dari dunianya. 

Goodenough memandang bahwa kebudayaan bukanlah 

fenomenamaterial (benda, perilaku, emosi), namun lebih menjadi 

bagaimana cara pengaturan hal-hal tersebut. 

Dalam kajiannya antropologi kognitif membagi menjadi 2 

bahasan yaitu : 

1. Bahasa sebagai bahan mentah kebudayaan, artinya kemunculan 

tiap kebudayaan material dalam kehidupan manusia didahului oleh 

lahirnya persepsi, naluri, fikiran manusia yang dapat dilihat dari 

bahasa mereka. 

2. Kebudayaan adalah kognisi manusia. Artinya seluruh kebudayaan 

materila yang dihasilkan manusia pada dasarnya hanyalah akibat 

dari kemampuan pikiran manusia dalam berkreasi. 

Penelitian antropologi kognitif atau cara pandang antropologi 

kognitif dititikberatkan pada bahasa, budaya dan kepribadian dan 

budaya → analisa kosa kata dan analisis karakter manusia → 

perubahan kebudayaan.
44
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Dalam sistem kognitif, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, 

yaitu: 

a. Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) manusia dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek). 

b. Merespon (Responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang akan diberikan adalah indikasi suatu 

sikap, karena dalam suatu usaha untuk menjawab pertanyaa atau 

mengerjakan suatu tugas yang diberikan itu, benar atau salah, 

adalah berarti orang yang menerima ide tersebut. 

c. Menghargai (Value) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (Responsible) 

Bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala resiko adalah sikap yang paling tinggi, sikap tersebut 

mempunyai tiga komponen, yaitu: 

1. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu 

obyek. 

2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu obyek. 
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3. Kecenderungan untuk bertindak.
45

 

B. Kebudayaan Dan Adat Perkawinan 

1. Kebudayaan 

a. Pengertian Kebudayaan 

KBBI menjelaskan istilah „budaya‟ sebagai: 1) pikiran; 

akal budi; hasil budaya. 2) adat istiadat: menyelidiki bahasa dan 

budaya.
46

 Selanjutnya, kata “Kebudayaan” berasal dari (bahasa 

Sansekerta) buddayah yang merupakan bentuk jamak kata 

“buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan 

sebagai “hal-hal yang bersagkutan dengan budi atau akal”. 

Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa 

asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata 

latin colere. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah 

tanah atau bertani.Dari asal arti tersebut, yaitu colere kemudian 

culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan mausia untuk 

mengolah da mengubah alam. 

Seorang antropologi lain, yaitu E.B. Tylor, 

mendefinisikan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat 
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 Fatmala Handayani.“Konsep Dasar Pendidikan Kesehatan”, dalam 
https://fatmalahandayani.wordpress.com/2015/09/22/konsep-dasar-pendidikan-kesehatan/. 

(Diakses pada tanggal, 19 Juli 2017. Pukul: 09.00). 
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 Budiono Kusumohamidjojo,Filsafat Kebudayaan;Proses Realisasi Manusia (Yoyakarta: 

Jalasutra, 2010), 34. 
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dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
47

 

Kebudayaan menurut Selo Soemardjan adalah hasil 

karya, cipta, dan rasa manusia yang hidup bersama.Karya 

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, yang 

diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk menguasai alam 

sekitarnya.Cipta  merupakan kemampuan mental, kemampuan 

berfikir manusia yang antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu 

pengetahuan. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan 

segala kaidah dan nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk 

mengatur masyarakat.
48

 

Dari berbagai definisi diatas dapat diatas dapat penulis 

simpulkan kebudayaan adalah suatu gagasan yang menjadi 

pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam 

kehidupan sosial budaya, yang nilai tersebut dirasakan dalam 

masyarakat dituangkan dalam bentuk adat istiadat. 

b. Perwujudan Kebudayaan 

Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu: 

1) Kebudayaan yang bersifat abstrak 
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Budaya yang sifatnya abstrak ini terletak di alam pikiran 

manusia, sehingga tidak dapat diraba karena berbentuk 

gagasan, ide-ide, norma, nilai, peraturan dan cita-cita. 

2) Kebudayaan yang bersifat kokret 

Budaya yang bersifat kongkret berpola dari tindakan, aktivitas 

dan perbuatan manusia di dalam masyarakat yang dapat 

dilihat, diamati, didengar. Wujud kebudayaan yang bersifat 

kongkret adalah sebagai berikut: 

a) Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku dalam 

situasi tertentu. 

b) Bahasa adalah sebuah sistem yang berupa simbol-simbol 

yang disembunyikan dengan suara dan ditangkap oleh alat 

pendengaran. 

c) Materi adalah hasil dari aktivitas, perbutan, dan karya 

manusia dalam masyarakat. 

c. Subtansi Kebudayaan 

Substansi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak 

dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di 

dalam masyarakat yang member jiwa kepada masyarakat yang 

member jiwa kepada masyarakat itu sendiri.
49

Substansi 

kebudayaan yang utama adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pengetahuan 

                                                           
49

 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2006), 30. 
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Sistem pengetahuan ini terdiri atas pengetahuan, ilmu, dan 

teknologi. 

2. Nilai 

Nilai adalah kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu 

dengan sesuatu yang kemudian dijadikan dasar pengambilan 

keputusan. 

3. Pandangan hidup 

Merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang 

dipilih secara selektif oleh individu, kelompok masyarakat 

ataupun suatu bangsa. 

4. Kepercayaan 

Adalah usaha untuk tetap memelihara hubungan dengan 

mereka yang telah meninggal dunia, orang yang telah 

meninggal dianggap pergi ke suatu tempat lain. 

5. Persepsi 

Adalah tanggapan seseorang terhadap suatu masalah, kejadian 

atau gejala.Manusia mempunyai kemampuan dalam membuat 

persepsi yang bermacam-macam dari setiap masalah yang 

dihadapinya. 

6. Etos kebudayaan 

Suatu kebudayaan sering menimbulkan watak khas tertentu 

yang dapat dilihat, artinya watak atau etos ini dapat dilihat dan 
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diketahui oleh orang asing yang bukan merupakan bagian dari 

kebudayaan setempat.
50

 

d. Perubahan Sosial-Budaya 

Perubahan merupakan karakteristik semua kebudayaan, 

tetapi tingkat dan arah perubahan sangat berbeda-beda menurut 

kebudayaan dan waktunya.
51

Dalam ilmu budaya dikenal istila 

culture lag, yaitu penggambaran keadaan masyarakat yang dengan 

mudah menyerap budaya yang bersifat material, tetapi belum 

mampu untuk mngadaptasi budaya yang bersifat non-material. 

Sedangkan bentuk perubahan kebudayan itu sendiri dapat 

bermacam-macam, yaitu ada yang bersifat evolusi
52

, revolusi
53

, 

inovasi
54

, dan divusi
55

.
56

Selain itu bentuk perubahan sosial-budaya 

dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Progressadalah perubahan yang membawa keuntungan 

terhadap kehidupan manyarakat. 
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 Evolusi adalah suatu perubahan kebudayaan yang terjadinya secara lambat namun arah 
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 Revolusi adalah proses perubahan kebudayaan yang terjadi secara cepat, sehingga akibat dari 

perubahan itu sengera terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. 
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2. Regressadalah proses perubahan yang membawa kemunduran 

bagi masyarakat yang bersangkutan dalam bidang-bidang 

tertentu.
57

 

3. Adat Perkawinan 

a. Pengertian Adat Perkawinan 

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal adat 

istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan 

oleh para fungsionalis hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk 

mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.
58

 

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat 

yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara 

pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di 

Indonesia.Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai 

daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat 

kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat 

yang berbeda-beda.
59

 

Dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu 

bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan 

keluarga serta kekerabatan serta kekerabatan yang rukun dan 

damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat 

yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut 
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terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan 

dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus 

diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari 

penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya 

akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang 

bersangkutan.
60

 

Aturan-aturan hukum Adat Perkawinan di beberapa daerah 

di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat 

istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang 

berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan 

dan perkembangan zaman.
61

 

b. Ciri-Ciri adat 

 Ciri-ciri adat adalah sebagai berikut: 

1.) Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. 

2.) Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk. 

3.) Adat mencakup kebiasaAdat juga muncul dari sebab alami 

pribadi. 

4.) Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan 

akhlak.
62
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c. Kedudukan Perkawinan Dalam Budaya Jawa 

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah 

sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual 

secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk 

mempertahankan keturunan.
63

 

Menurut adat Jawa, pelaksanaan perkawinan memiliki 

serangkaian prosesi dan ritual
64

 yang biasanya dilaksanakan di 

rumah kediaman calon pengantin perempuan.
65

 

Prosesi manten dalam masyarakat Jawa amat banyak, 

antara lain berupa tradisi sebagai berikut: 

1. Upacara Siraman Pengantin Putra-putri 

Upacara siraman ini dilangsungkan sehari sebelum akad nikah 

(ijab kabul). Langkah-langkah yang perlu diperhatikan pada 

upacara siraman adalah : 

a. Siraman Pengantin Putri 

1. Pengantin putri pada upacara siraman sebaiknya 

mengenakan kain dengan motif Grompol yang 

dirangkapi dengan kain mori putih bersih sepanjang 

dua meter dan pengantin putri rambutnya terurai. 
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2. Yang bertugas menyiram pengantin putri adalah: Bapak 

dan Ibu pengantin putri, disusul Bapak dan Ibu 

pengantin putra, diteruskan oleh orang-orang tua serta 

keluarga yang dianggap telah pantas sebagai teladan. 

Siraman ini dilanjutkan dan diakhiri juru rias dan paling 

akhir adalah dilakukan oleh pengantin sendiri, 

sebaiknya pergunakan air hangat agar pengantin yang 

disirami tidak masuk angin. 

b. Siraman Pengantin Putra 

Urut-urutan upacara siraman pengantin putra adalah sama 

seperti siraman pengantin putri hanya yang menyiram 

pertama adalah Bapak pengantin putra. 

Setelah upacara siraman pengantin selesai, maka 

pengantin putra ke tempat pemondokan yang tidak jauh 

dari tempat kediaman pengantin putri. 

3. Upacara Midodareni 

Dalam upacara midodareni pengantin putri mengenakan 

busana polos artinya dilarang mengenakan perhiasan apa-pun 

kecuali cincin kawin. Pada malam itu pengantin putra datang 

ke rumah pengantin putri.  

4. Upacara Akad Nikah 
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Upacara akad nikah dilaksanakan menurut agamanya masing-

masing. Bagi pemeluk agama Islam akad nikah dapat 

dilangsungkan di masjid atau mendatangkan Penghulu. 

5. Upacara Panggih 

Bagian I 

Upacara balangan sedah / lempar sirih yaitu pengantin putra 

dan pengantin putri saling melempar sirih, setelah itu disusul 

dengan berjabat tangan tanda saling mengenal. 

Bagian II Upacara Wiji Dadi 

Sebelum pengantin putra menginjak telur, pengantin putri 

membasuh terlebih dahulu kedua kaki pengantin putra. 

Bagian III 

Upacara sindur binayang yaitu pasangan pengantin berjalan 

dibelakang ayah pengantin putri, sedangkan ibu pengantin 

putri dibelakangnya pengantin tersebut.  

Bagian IV Timbang (Pangkon) dan disusul upacara tanem  

Upacara tanem yaitu Bapak pengantin putri mempersilahkan 

duduk kedua pengantin di pelaminan yang bermakna bahwa 

Bapak telah merestui dan mengesahkan kedua pengantin 

menjadi suami istri. 

Bagian V 
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Upacara tukar kalpika yang disebut juga tukar cincin yaitu 

memindahkan dari jari manis kiri ke jari manis kanan dan 

dilaksanakan saling memindahkan.  

Bagian VI Kacar-kucur (tanpa kaya) 

Upacara kacar-kucur atau disebut guna kaya yang bermakna 

bahwa hasil jerih payah sang suami diperuntukkan kepada sang 

istri untuk kebutuhan keluarga. 

Bagian VII Kembul Dhahar “ Sekul Walimah “  

Upacara kembul dhahar yaitu kedua pengantin saling suap-

suapan secara lahap. Hal ini bermakna bahwa segala suka dan 

duka harus dipikul bersama-sama. 

Bagian VIII  

Pengantin putra dengan sabar menunggu pengantin putri 

menghabiskan Dhaharan.Biasanya Ibu lebih sayang untuk 

membuang makanan. Hal ini bermakna agar Tuhan selalu 

memberikan rezeki dan selalu mensyukuri rezeki yang 

diterimanya. 

Bagian IX Upacara Mertuwi  

Bapak dan Ibu pengantin putra datang dijemput oleh Bapak 

dan Ibu pengantin putri untuk menjenguk pengesahan 

perkawinan putrinya. Setelah dipersilahkan duduk oleh Bapak 

dan Ibu pengantin putri lalu dilangsungkan upacara 

sungkeman. Apabila Ayah atau Bapak pengantin putra telah 
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meninggal dunia, maka sebagai gantinya yaitu kakak pengantin 

putra atau pamannya. 

Bagian X Upacara Sungkeman 

Upacara sungkeman / Ngebekten yaitu kedua pengantin 

berlutut untuk menyembah kepada Bapak dan Ibu dari kedua 

pengantin. Dalam hal ini bermakna bahwa kedua pengantin 

tetap berbakti kepada Bapak / Ibu pengantin, serta mohon doa 

restu agar Tuhan selalu memberikan rahmatnya.
66

 

Dalam agama, upacara ritual atau ritus ini biasanya 

dikenal dengan ibadat, kebaktian, berdo‟a, atau sembahyang.Setiap 

agama mengajarkan berbagai macam ibadat, do‟a dan bacaan-

bacaan pada momen-momen tertentu yang dalam agama Islam 

dinamakan dengan zikir.
67

Jadi, sakral adalah aspek keyakinan, 

sedangkan ritual adalah aspek perilaku dari ajaran agama.
68

 

C. Perkawinan Dalam Islam Dan Mitos 

1. Perkawinan Dalam Islam 

a. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang 
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perempuan yang bukan mah{ram.
69

Dalam bahasa Indonesia, 

perkawinan berasal dai kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 

berasal dari kata “nika<h” )نكاح( yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (wat}hi‟). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan 

untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
70

 

Menurut syara‟, nikah itu pada hakikatnya ialah “aqad” 

antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul 

sebagai suami isteri.Aqad, artinya ikatan atau perjanjian.Jadi aqad 

nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam 

perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria.
71

 

Menurut sebagian ulama H{a<nafiyah, “nikah adalah akad 

yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk 

bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorag pria dengan 

seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan 

biologis.” 

Menurut sebagian mazhab Ma<liki, nikah adalah sebuah 

ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan 
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dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual)  semata-

mata. 

Oleh mazhab Sya<fi’iyah, nikah dirumuskan dengan 

“akad menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan 

menggunakan redaksi (lafal) “inkah {atau tazwij, turunan (makna) 

dari keduanya.” 

Adapun ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan 

“akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah {atau 

tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).”72
 

Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria denga seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
73

 

Dari paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh tujuan dan kehidupan bersama yang bahagia. 

b.  Rukun Dan Syarat Perkawinan 

1. Pengertian Rukun Dan Syarat 

Rukun (Arab, rukn), jamak arka<n, secara harfiah 

antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, 
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perkara besar, bagian, unsur dan elemen.Adapun syarat 

(Arab, syarat } jamaknya syara‟it }) secara literal berarti 

pertanda, indikasi, dan memastikan.
74

 

Dalam fiqih munakahat, secara istilah rukun yaitu 

sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk 

wudhu dan takbiratul ih{ram untuk shalat, atau  adanya calon 

pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan. Adapun 

dalam fiqih munakahat, secara istilah syarat yaitu sesuatu yag 

mesti ada menentukansah dan tidaknya sesuatu pekerjaan 

(ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau 

menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu 

harus beragama Islam. 

Selanjutnya, sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) 

yang memenuhi rukun dan syarat.
75

 

2. Rukun Perkawinan 

 Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu 

terdiri atas: 

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan 

perkawinan. 
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b) Adanya wali dari pihak calon pengatin wanita. 

Bahwa, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang 

wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan 

sabda Nabi Saw: 

,  َ َُ ا  ْاَ  ٍَ  نََكَ ْ   َِ ْ ِ   ِْ ِ  َاَ  اِْ  َا  َ َِكا ُ  َا  َاِا ٌ 

  َ َِكاُ  َا  َاِا ٌ ,  َ َِكاُ  َا  َاِا ٌ 

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin 
walinya, maka pernikahannya batal” (HR. Semua Muhadisin, 

kecuali Nasai). 
1. Adanya dua orang saksi. 

 Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi 

yang menyaksikan akad nikah tersebut. 

2. Sighat akad nikah. 

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya 

dai pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengatin laki-

laki.
76

 

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda 

pendapat: 

Imam Ma<lik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 

lima macam, yaitu: 

a) Wali dari pihak perempuan, 

b) Mahar (maskawin), 
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c) Calon pengantin laki-laki, 

d) Calon pengantin perempuan, 

e) Sighat akad nikah. 

 Imam Sya<fi’I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima 

macam, yaitu: 

1) Calom mempelai laki-laki, 

2) Calon mempelai perempuan, 

3) Wali, 

4) Dua orang saksi, 

5) Sighat akad nikah. 

 Menurut ulama H{a<nafiyah, rukun nikah itu hanya 

ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak 

wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
77

 

3. Syarat Sah Perkawinan 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi 

sahnya perkawinan.Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka 

perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan 

kewajiban sebagai suami istri. 

Pada garis besarnya syarat-syaratnya sahnya 

perkawinan itu ada dua: 
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1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-

laki yag ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya 

itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik 

karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk 

selama-lamanya. 

2) Akad nikah dihadiri para saksi.
78

 

Syarat-syarat sah perkawinan jika dirinci sebagai 

berikut: 

a. Syarat-syarat kedua mempelai. 

1. Syarat bagi calon mempelai laki-laki: 

a. Beragama Islam 

b. Terang laki-lakinya (bukan banci) 

c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri) 

d. Tidak beristeri lebih dari empat orang 

e. Bukan mah{ramnya bakal isteri 

f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu 

dengan bakal isterinya. 

g. Mengetahui bakal isterinya tidak h{aram 

dinikahinya 

h. Tidak sedang dalam ih{ram haji atau umrah. 

2. Syarat bagi calon mempelai perempuan 

a) Beragama Islam 
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b) Terang perempuan  

c) Telah member izin kepada wali untuk 

menikahkannya 

d) Tidak  bersuami, dan tidak dalam masa idah 

e) Bukan mahram bakal suami 

f) Belum pernah dili‟an (sumpah li‟an) oleh bakal 

suaminya 

g) Terang orangnya 

h) Tidak sedang dalam ih{ram haji atau umrah.
79

 

b. Wali Nikah 

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak 

mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami 

atau wakilnya.
80

 Yang berhak menempati kedudukan 

wali itu ada tiga kelompok: 

1) Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali 

kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. 

2) Wali mu’t}iq, yaitu orang yang menjadi wali 

terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang 

dimerdekakan. 

3) Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam 

kedudukannya seorang hakim atau penguasa. 
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 Menurut jumhur ulama wali dibagi menjadi 

dua kelompok: 

a) Wali qari<batau wali dekat, yaitu ayah dan kalau 

tidak ada ayah pindah kakek. 

b) Wali ab‟ad atau wali jauh, yaitu wali dalam garis 

kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak 

dan cucu.
81

 

Orang-orang yang disebutkan diatas baru 

berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil 

atau orang gila tidak berhak menjadi wali. 

2) Laki-laki. 

3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam 

menjadi wali untuk muslim. 

4) Orang merdeka. 

5) Tidak berada dalam pengampun atau mahjur 

alaih.Alasannya adalah bahwa orang yang berada 

dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum 

dengan sendirinya. 
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6) Berfikir baik. Orang yang terganggu pikirannya 

karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena 

dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat 

dalam perkawinan tersebut. 

7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa 

besar dan tidaksering terlibat dengan dosa kecil serta 

tetap memelihara muruah atau sopan santun. 

  َنَِكاَح  ِ َ  َِ اِْ  َ َ اِاَ ْ  َ َ  ٌ 

Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang 

saksi yang adil. 

8) Tidak sedang melakukan ih{ram, untuk haji atau 

umrah. 

  َ َْ َكُ   اَ َ َ َ  َ  َ  َْ َك ُ 

Orang yang sedang ih{ram tidak boleh menikahkan 

seorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh 

seseorang.
82

 

c. Saksi Nikah 

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua 

orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk 

menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang 

berakad dibelakang hari.
83

 Saksi yang menghadiri akad 

nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, 
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berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) 

akan maksud akad nikah.
84

Syarat-syarat saksi: 

1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. 

2) Kedua saksi itu adalah agama Islam. 

3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka. 

4) Kedua saksi itu adalah laki-laki. 

5) Kedua saksi itu bersifat adil dalam artian tidak 

pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu 

melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. 

6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.
85

 

d. Ijab Qabul 

Para ulama fikih sepakat bahwa syarat ucapan 

ijab-kabul itu harus dengan lafal fi‟il mad{i yang 

menunjukkan kata kerja telah lalu, atau dengan salah 

satunya fi‟il mad{iyang lain fi‟il mustaqbal yang 

menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku. 

Syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai 

berikut: 

1. Kedua belah pihak sudah tamyis 

2. Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis. 

3. Ucapan Kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan 

ijab. 
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4. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat 

dengarkan pernyataan masing-masing.
86

 

e. Mahar 

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya 

sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya 

perkawinan.Bila tidak ada mahar, maka pernikahan 

menjadi tidak sah.
87

Dasarnya adalah Q.S. an-Nisa‟<ayat 4 

dan 24. 

a. Ayat 4 







 

Artinya: 

“berikanlah maskawin (mahar) kepada 

wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

dengan penuh kerelaan.
88

Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin 

itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya”. 

b. Ayat 24 
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    Artinya: 

 “dan (diharamkan juga kamu mengawini) 

wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang 

kamu miliki
89

(Allah telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan 

bagi kamu selain yang demikian
90

(yaitu) mencari 

isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan 

untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu 

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah 

kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu
91

. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana”. 

c.  Larangan Perkawinan 
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Larangan perkawinan adalah perempuan-perempuan 

yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan diatur dalam al-Qur‟an, 

ada yang bersifat mu‟abbad  (selamanya) dan ghairu mu‟abbad/ 

muaqqat (tidak selamanya). Yang bersifat mu‟abbad ada tiga 

kelompok, yaitu: 

a. Disebabkan oleh adanya hubungan nas{ab. 

Termasuk hubungan nas{ab, yaitu 

1) Ibu, 

2) Anak, 

3) Saudara, 

4) Saudara ayah, 

5) Saudara ibu, 

6) Anak dari saudara laki-laki, dan 

7) Anak dari saudara perempuan. 

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas 

berdsarkan Q.S. an-Nisa‟< ayat 23: “Diharamkan atas mu 
(mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu, saudara-saudaramu, 

saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak 

saudara laki-lakimu, anak-anak saudara-saudara 

perempuanmu”.92
 

b. Disebakan adanya pertalian sesusuan. 

Maksudnya ialah bahwa seorang laki-laki dengan wanita yang 

tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu 

(menetek) dengan ibu (wanita) yang sama dianggap 

mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul 
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larangan menikah antara keduanya karena alasan sesusu 

(sesusuan).
93

 

c. Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda. 

Yang dalam istilah fiqih disebut hubungan 

mushaharah.Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini 

oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya 

pertalian kerabat semenda sebagai berikut: 

1) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu 

tiri. 

2) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau 

disebut menantu. 

3) Ibu istri atau disebut mertua. 

4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli. 

Selain yang disebutkan diatas yang tidak disepakati 

tentang pemberlakuan haram selamanya, yaitu: 

a) Istri yang putus perkawinan karena li‟an. 

b) Perempuan yang dikawini waktu iddah.
94

 

Wanita yang haram dinikahi karena sumpah li‟an, yaitu 

seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa 

mendatangkan empat orang saksi.Maka suami diharuskan 
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bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan 

menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakan itu 

dusta.Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina 

kalau mau bersumpah seperti sumpah suami diatas 4 kali dan 

kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan 

suami itu benar.Sumpah demikian disebut sumpah li‟an.Apabila 

terjadi sumpah li‟an antara suami istri maka putuslah hubungan 

perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. 

Adapun, halangan-halangan sementara ada sembilan, 

yaitu: 

j. Halangan bilangan; 

k. Halangan mengumpulkan; 

Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-

laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram 

dimadu dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini terdapat 

dalam surat an-Nisa‟< ayat 23: 





 

Artinya: 

…..(dan diharamkan atas kamu) menghimpunka (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudar, kecuali yang 

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. an-Nisa <’ [4] :23). 

l. Halangan kehambaan; 
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m. Halangan kafir; 

Wanita musyrik, haram dinikahi.Maksud wanita musyrik ialah 

yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan 

surat al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni 

wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 

5. 

n. Halangan ih{ram; 

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ih{ram umrah 

maupun ih{ram haji tidak boleh dikawini.Hal ini berdasarkan 

Hadist Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 

Utsman bin Affan: 

ر ه اسلم  ن  ث ا   ن ( َ َْ َكَ   اَ  َ ِ  َ َ  ُْ ِكَ  َ  َ َْخطَُب 
) فا   

“Orang yang sedang Ih{ramtidak boleh menikah, tidak boleh 

menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.” 

o. Halangan sakit; 

p. Halangan „iddah (meski masih diperselisihkan segi 

kesementaraannya); 

Wanita yang sedang iddah, baik idah cerai maupun idah 

ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 

228 dan 232. 

q. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan; 

Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas 

suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain 

dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami 
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terakhir itu dan telah habis masa iddahnya berdasarkan firman 

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230. 

r. Halangan peristrian. 

Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram 

dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan 

dalam surat an-Nisa‟< ayat 24: 


 

Artinya:  

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami….(Q.S. an-Nisa <’: [4] :24. 

d. „Urf 

Kata „urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan 

dengan „adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata 

ini dengan panjang lebar, ringkasnya: AI-„Urf adalah sesuatu yang 

diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.Berkaitan dengan ‟Urf, 

dalam qa‟idah fiqhiyah disebutkan:“Adat kebiasaan dapat 

dijadikan dasar (pertimbangan) hukum” 

1. Klasifikasi „Urf ditinjau berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu: 

a. „Urf „am (umum). Yaitu „urf yang berlaku di seluruh 

negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para 

ulama sepakat bawa „urf umum ini bisa dijadikan sandaran 

hukum. 
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b. „Urf khosh (khusus). Yaitu sebuah „urf yang hanya berlaku 

di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. 

„Urf ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh 

dijadikan sandaran hukum ataukah tidak. 

2. Klasifikasi „Urf ditinjau berdasarkan objeknya, yaitu: 

a. „Urf Lafzhy (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam 

masyarakat tententu dipahami bersama dengan makna 

tertentu, bukan makna lainnya. „Urf ini kalau berlaku 

umum di seluruh negeni muslim ataupun beberapa daerah 

saja maka bisa dijadikan sandaran hukum. 

b. „Urf Amali (perbuatan). Yaitu Sebuah penbuatan yang 

sudah menjadi „urf dan kebiasaan masyanakat tertentu. Ini 

juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat 

„urf lafzhy.  

3. Klasifikasi „Urf ditinjau berdasarkan diterima atau tidaknya, 

yaitu: 

a. „Urf shahih ialah „urf yang baik dan dapat diterima karena 

tidak bertentangan dengan syara‟. 

b. „Urf bathil ialah „urf yang tidak baik dan tidak dapat 

diterima, karena bertentangan dengan syara‟. 

Tidak semua „urf bisa dijadikan sandaran hukum. Akan 

tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1. ‟Urf itu berlaku umum 
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2. Tidak bertentangan dengan nash syar‟i.  

3. „Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah „urf baru yang 

barusan terjadi.  

4. Tidak berbenturan dengan tashrih.  

5. „Urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati.
95

 

2.Mitos 

1. Pengertian Mitos 

Kata mitos berasal dari bahasa Yunani muthos, yang 

secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan 

seseorang; dalam pengertian yang lebih luas bisa berarti suatu per 

yataan, sebuah cerita, ataupun alur suatu drama.Kata mythology 

dalam bahasa Inggris menunjuk pengertian, baik sebagai studi atas 

mitos atau isi mitos, maupun bagian tertentu dari sebuah mitos.B. 

Malinowski membedakan penggertian mitos dari legenda dan 

dongeng. Menurut dia, legenda lebih sebagai cerita yang diyakini 

seolah-olah merupakan kenyataan sejarah, meskipun sang pencerita 

menggunakannya untuk mendukung kepercayaan-kepercayaan dari 

komunitasnya. Sebaliknya, dongeng mengisahkan peristiwa-

peristiwa ajaib tanpa dikaitkan dengan ritus.Dongeng juga tidak 
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diyakini sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi.Dongeng 

lebih menjadi bagian dari dunia hiburan.Sedangkan mitos 

merupakan “pernyataan atas suatu kebenaran lebih tinggi dan lebih 

penting tentang realitas asali, yang masih dimengerti sebagai pola 

dan fondasi dari kehidupan primitif.
96

 

Sementara logos menyajikan kisah yang rasional dan 

benar mengenai realitas dan sebab-sebabnya, mitos khayali (missal 

mengenai tindakan-tindakan dewa-dewi yang buruk) meskipun 

kadang-kadang menyenangkan sebenarnya palsu.Meskipun 

demikian, budi manusia tidak bekerja hanya atas dasar konsep-

konsep abstrak saja.Budi membutuhkan bahasa simbolis-imiginatif 

untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran mengenai 

keberadaan kita.
97

 

Perkembangan selanjutnya adalah manusia berusaha 

memenuhi kebutuhan nonfisik atau kebutuhan alam 

pikirannya.Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan 

hanya atas dasar pengamatan maupun pengalaman. 

Pengetahuan baru yang bermunculan dan kepercayaan 

itulah yang kita sebut dengan mitos.Cerita yang berdasarkan mitos 

disebut legenda. Mitos timbul disebabkan antara lain oleh 

keterbatasan alat indera manusia. 

a) Alat penglihatan 
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b) Alat pendengaran 

c) Alat pencium dan pengecap 

d) Alat perasa 

Mitos dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu karena: 

1) Keterbatasan pengetahuan yang disebabkan oleh keterbatasan 

penginderaan, baik langsung maupun dengan alat. 

2) Keterbatasan penalaran manusia pada masa itu. 

3) Terpenuhinya hasrat ingin tahunya.
98

 

2. Fungsi Mitos 

Mitos, dalam kaitannya dengan agama, menjadi penting 

bukan semata-mata karena memuat kejadian-kejadia ajaib atau 

peristiwa-peristiwa mengenai makhluk adikodrati, melainkan 

karena mitos tersebut memiliki fungsi eksistensi bagi manusia. 

Fungsi utama dari mitos dalam kebudayaan primitif ialah 

mengungkapkan mengangkat dan merumuskan kepercayaan, 

melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari 

ritus, serta memberi peraturan-peraturan praktis untuk menuntun 

manusia. 

Dimensi relegius dari mitos menjadi jelas apabila kita 

melihatnya sebagai faktor yang menciptakan kembali atau 

mengubah orang-orang kepada siapa mitos tersebut 
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dikomunikasikan, dan mengubah kemampuan penerimaannya 

untuk melaksanakan tugas menurut status baru yang 

diperolehnya.Hal ini bukan semata legistimasi ritual dari individu 

tertentu untuk menerima status sosial yang baru itu.Mitologi ini 

bukanlah model yang positif maupun negatif, dalam arti orang 

mesti meniru mereka dalam hidup biasa atau menghindarinya.
99

 

3. Macam-Macam Mitos 

Pertama, mitos penciptaan dalam arti sempit, yakni mitos 

yang menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya 

sama sekali tidak ada. Mitos jenis ini melukiskan penciptaan dunia 

lewat pemikiran, sabda, atau usaha (panas) dari seorang dewa 

pencipta. 

Kedua, mitos kosmonogonik, yakni mitos yang 

mengisahkan penciptaan alam semesta; hanya saja penciptaan 

tersebut menggunakan sarana yang sudah ada, atau dengan 

perantara.
100

 Dapat dibedakan adanya tiga jenis mitos kosmogonik 

yang utama: 

a) Mitos-mitos yang menyoroti “penyelaman kosmogonik”. 

Dewa pencipta, entah dirinya sendiri, atau seekor binatang 

yang diutus, atau seorang tokoh mitis, menyelam ke dasar 

genangan air primordial untuk mengambil kembali segenggam 

lumpur dari bahan mana bumi dibentuk. 
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b) Mitos-mitos yang melukiskan penciptaan lewat cara pemilihan 

zat-zat primordial yang mulanya tak terbedakan. Ada tiga 

macam variasi: 

1. Mitos mengenai orang tua dunia; kesatuan primitive 

memperlihatkan pasangan langit dan bumi dalam satu 

pelukan dan perceraian di antara mereka menyebabkan 

terjadinya kosmogonik. 

2. Suatu negeri kosmordial digambarkan sebagai gumpalan 

yang tak terbentuk atau keadaan yang kacau balau. 

3. Kesatuan awali dikandung dalam bentuk sebuah telur yang 

terapung-apung di air pubakala. 

c) Mitos-mitos yang mengisahkan perisriwa kosmogonik sebagai 

akibat penyembelihan manusia pertama atau raksasa laut 

Ophidia.
101

 

Ketiga, ada mitos-mitos asal usul yang mengisahkan asal 

mula atau awal dari segala sesuatu, seekor binatang, suatu jenis 

tumbuhan, sebuah lembaga, dan sebagainya.
102

 

Keempat, mitos mengenai para dewa dan para makhluk 

adikodrati lainnya.
103

Kelima , mitos-mitos yang berkaitan dengan 

kisah terjadinya manusia (mitos antropogenik).
104

Keenam, mitos-
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mitos berkenaan dengan transformasi.Mitos-mitos ini ini 

menceritakan perubahan-perubahan keadaan dunia dan manusia 

dikemudian hari.
105
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BAB III 

BUDAYA LARANGAN PERKAWINAN MEMPERTEMUKAN 

PENGANTIN MELEWATI GUNUNG PEGAT 

A. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat 

1. Sejarah Berdirinya Desa Nambak 

Sejarah desa Nambak tidak terlepas dari sejarah masa lalu, 

dan satu-satunya desa yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Dan 

menurut sejarah masa lalu, konon dahulu kala wilayah desa ini masih 

berupa hutan, namun setelah kedatangan kerabat kerajaan Majapahit 

tempat ini menjadi desa Nambak, karena menurut sejarahnya 

ditengah-tengah wilayah tersebut ada semacam sumber air, dan 

ternyata air tersebut dapat dipergunakan bahkan sangat mujarab 

sebagai penangkal atau tambak segala macam penyakit. Bukan saja 

orang-orang disekitar sini yang memanfaatkan/ menggunakan air ini, 

tetapi terkenal sampai keluar kota bahkan sampai keluar jawa.
106

 

Sehubungan dengan adanya sejarah tersebut oleh orang yang 

babat wilayah yang bernama: Mbah CAREBEH beserta kerabatnya 

yang berasal dari desa Mbayat Jawa Tengah, maka wilayah ini diberi 

nama desa Nambak, dengan dipimpin oleh seorang Palang/ Kepala 

Desa yang bernama: 

a. DJOYO MENGGOLO   Periode Tahun 1900-1917 

b. DJOYO KROMO   Periode Tahun 1918-1934 
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c. DJOYO SENTONO   Periode Tahun 1935-1954 

d. DJALIYO    Periode Tahun 1955-1979 

e. SOETARTO    Periode Tahun 1980-1989 

f. ABDUL ROKHIM   Periode Tahun 1990-2006 

g. Ir. LANGGENG WIDODO  Periode Tahun 2007-2013 

h. TUGIMIN     Periode Tahun 2013-

Sekarang.
107

 

2. Kondisi Geografis 

Secara geografis desa Nambak terletak pada posisi 7º21 - 

7º31” Lintang Selatan dan 110º10 - 111º40” Bujur Timur. Topografi 

ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di 

atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ponorogo 

tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di desan Nambak rata-rata 

mencapai 2400 mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan 

Desember hingga mencapai 405,04 mm.
108

 

Secara administrative, desa Nambak terletak di wilayah 

kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Ketonggo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Truning 

Kecamatan Slahung, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Bekare 
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Kecamatan Bungkal, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa 

Bungkal dan Desa Kalisat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

Jarak tempuh Desa Nambak ke ibu kota kecamatan adalah 

0,7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit dengan 

kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 

adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.
109

 

Luas wilayah Desa Nambak 225. 833 Ha Terdiri dari: 

NO. SDA/ SDM JUMLAH 

1. Material: 

a. Batu (600 m²) 

b. Pasir (1.400 m²) 

2.000 m² 

2. Lahan Pertanian 125 Ha 

3. Lahan Perkebunan 25 Ha 

4. Lahan Pemukiman 75, 833 Ha 

5. Hutan Desa - 

6. Lahan Kritis - 

7. Jumlah Penduduk Laki-Laki 1.184 Orang 

8. Jumlah Penduduk Perempuan 1.274 Orang 

9. Jumlah Kepala Keluarga 884 KK 
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Penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Nambak 

sekitar 1.190 atau hampir 48,41 %. Hal ini merupakan modal berharga 

bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. 

Tingkat kemiskinan di Desa Nambak termasuk cukup tinggi. 

Dari jumlah 884 KK di atas, sejumlah 205 KK tercatat sebagai Pra 

Sejahtera; 373 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 175 KK tercatat 

Keluarga Sejahtera II; 90 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 41 KK 

sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra Sejahtera dan KK 

golongan I sebagai KK golongan miskin, maka lebih 61,99 % KK 

Desa Nambak adalah keluarga miskin.
110

 

3. Kondisi Sosial Masyarakat 

Masyarakat di desa Nambak termasuk masyarakat pedesaan 

yang jauh dari keramaian kota. Kondisi kehidupannya masih bersifat 

pedesaan yaitu selalu bergotong royong dalam setiap kegiatan. Karena 

masyarakat Desa Nambak merupakan masyarakat yang masih 

menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Sikap gotong 

royong semacam ini sangat tampak sangat dalam beberapa masalah 

yang berkaitan dengan: 

a. Kelahiran 

Bila salah satu anggota masyarakat tersebut ada yang 

melahirkan, maka perasaan gembira dan senang bukan saja 

dirasakan oleh yang punya bayi, akan tetapi seluruh lingkungan 
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tempat tinggal yang melahirkan tersebut akan merasakan yang 

sama dan larut dalam kegembiraan. 

Semangat gotong royong ini ditunjukkan dan diwujudkan 

dengan adanya jagong bayi dirumah yang punya bayi dengan 

membawa hadiah yang diberikan kepada keluarga si bayi. Ada juga 

secara bersama-sama jama‟ah yasinan bersama bareng melihat bayi 

dengan membawa uang atau ada juga barang bawaan. 

b. Pernikahan 

Dalam hal pernikahan, adat istiadat di dalam masyarakat 

masih sangat diperhatikan dan dipegang kuat.Banyak sekali adat-

adat jawa yang dijadikan kebiasaan yang selalu dipertahankan. 

Contohnya di daerah desa Nambak dan sekitarnya masih melarang 

anak mereka menikah ketika temu pengantin melewati gunung 

pegat. Alasan mereka mempertahankan adat tersebut karena hal 

tersebut sejak nenek moyang mereka sudah dilaksanakan, dan 

apabila melanggar maka sanksi kehidupan akan didapat kannya, 

seperti halnya akan berdampak pada perceraian.
111

 

Sikap gotong royong yang ditunjukkan dalam hal 

pernikahan adalah pada waktu ada salah seorang anggota 

masyarakat yang mengadakan upacara pernikahan, tetangga kanan 

kiri akan senang hati membantu, menyiapkan berbagai keperluan 

demi terlaksananya upacara pernikahan tersebut. Para ibu 

                                                           

       
111

 Abdul Hamid, Wawancara tanggal 06 Mei 2017. 



85 

 

 

membantu keperluan dapur, anak-anak muda atau karang taruna 

dan bapak-bapak menyiapakan perlengkapan kegiatan di depan, 

seperti memasang terop, pinjam piring, menyiapkan meja, dan 

kursi untuk keperluan resepsi perkawinan dan lain-lain. 

c. Kematian 

Dalam hal adanya kematian, sikap gotong-royong 

masyaraka juga sangat tampak.Apabila salah seorang anggota 

masyarakat ada yang meninggal melayat atau berta‟ziah sebagai 

ungkapan bila sungkawa terhadap keluarga membawa beras, uang, 

dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengurus jenazah. Ada 

pula yang langsung pergi ke pemakaman untuk menggali liang 

kubur tanpa diminta akan tetapi biasanya ada salah seorang yang 

memberi komando.
112

 

Dirumah dan yang meninggal dipimpin seorang 

modin.Dilakukan ritual pengurusan jenazah, mulai dari 

memandikan, mengkafani, serta di shalatkan bersama-sama.Setelah 

semua dirasa selesai kemudian diberangkatkan ke pemakaman. 

Sampai disinipun masyarakat masih menampakkan sikap gotong 

royongnya, dengan menggiring jenazah sambil menggantikan 

memikul keranda jenazah bila salah satu yang memikul sudah 

merasakan lelah. Mereka baru bubar setelah semuanya, dirasa 

cukup. 
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Namun bukan berarti terhadap si mati berakhir begitu saja, 

masih ada membaca yasin bapak-bapak sampai hari ke 7, ada 

selamatan tahlilan di hari ke 3, 7, 40, 100, dan pada hari ke 1000 

dalam rangka kirim do‟a kepada yang meninggal. Dalam acara 

selamatan inipun warga tetap berusaha mengikuti dan membantu 

meringankan beban keluarga yang mengalami musibah.
113

 

4. Kondisi Seni-Budaya Dan Kegiatan 

Kondisi masyarakat desa Nambak bisa dikatakan masyarakat 

agamis dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-

kelompok tahlilan, yasinan, arisan, karang taruna, kelompok tani dan 

Rukun tangga (RT). 

Adapun jumlah organisasi tersebut antara lain:
114

 

NO. NAMA KELOMPOK JUMLAH 

1. Jamaah yasinan dan tahlil 13 Kelompok 

2. Arisan  1 Kelompok 

3. Karang Taruna 5 Kelompok (4 perdusun 

dan 1 pusat) 

4. Kelompok Tani 4 Kelompok 

5. Rukun Tangga (RT) dan Rukun 

Warga (RW) 

RT 21 Kelompok dan RW 

8 Kelompok 

6. Ibu-Ibu PKK 1 Kelompok 
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Mayarakat desa Nambak masih menggunakan nilai-nilai 

persatuan dan gotong royong, nilai tersebut masih menjiwai 

masyarakat desa Nambak dalam kegiatan sosial, keagamaan dan seni 

budaya. 

Seni budaya masyarakat desa Nambak berupa reog, hadrah, 

krawitan, dan elektun.Saat ini seni budaya tersebut masih eksis. 

Dalam bidang olahraga masyarakat desa Nambak mempunyai 

kegiatan bola voli dan sepak bola yang dilakukan oleh karang 

taruna.
115

 

5. Kondisi Keagamaan 

Berdasarkan data dilapangan menyebutkan bahwa mayoritas 

masyarakat di desa Nambak menganut agama Islam. Sedangkan 

menurut jumlah pemeluk agama yang ada di desa Nambak yang 

tertera dalam profil desa 2017 adalah sebagai berikut:
116

 

Tabel 1.1 

NO. PEMELUK AGAMA JUMLAH 

1. Islam 2.458 Orang 

2. Kristen -Orang 

3. Katholik -Orang 

4. Hindu -Orang 
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5. Budha -Orang 

Kondisi keagamaan di desa Nambak berkembang pesat. Hal 

ini sejalan dengan kehidupan perekonomian desa yang sudah mapan. 

Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan dalam 

masyarakat sangat di kedepankan.
117

 

Tokoh-tokoh agama sudah berusaha dengan baik dalam 

membina mental dan spiritual masyarakat yang dibantu oleh dukungan 

pemerintah setempat. Dari upaya tersebut telah banyak kegiatan-

kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat seperti: kegiatan 

keagamaan tingkat desa sawalan hampir 20 tahun, mengundang 

mubalig. Selain itu arisan perlingkungan mendalami bacaan al-qur‟an, 

makhorijul huruf. Remaja masjid juga ada misal: hadroh, berjanjen, 

sima‟an, istighosah putra putri, lingkungan juga berjalan sendiri-

sendiri, tanya jawab mendatangkan Kyai Ponorogo, melihat kondisi. 

Sehingga peningkatan pemahaman contoh kitab fiqih. Kalau 

Ramadhan kultum, ngaji kitab, tadarus di tempat-tempat agar tidak 

ada yang nganggur atau berbicara dengan teman-temannya. Biasanya 

sekitar 10 tempat. Maulid Nabi setiap rumah nyembelih ayam dibawa 

ke masjid.
118
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Dan adanya sarana prasarana ibadah seperti yang tertera 

dibawah ini:
119

 

Tabel 1.2 

NO. TEMPAT IBADAH JUMLAH 

1. Masjid: 8 Buah 

2. Mushola/ Langgar 12 Buah 

3. Gereja -Buah 

4. Wihara -Buah 

5. Pura -Buah 

Selain itu perkembangan kondisi keagamanan banyaknya 

pengajar agama dan berdirinya suatu taman pendidikan al-Qur‟an 

(TPA) AL-Hasan dan Baitul Muttaqien dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Sabilul Muttaqin 1 buah sebagai tempat kegiatan anak-anak untuk 

belajar pengetahuan agama.
120

 

6. Kondisi Pendidikan 

Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat 

desa Nambak kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo adalah 

masyarakat terpelajar. Bukti-bukti tersebut dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

NO.  PENDIDIKAN JUMLAH 

1. Buta Huruf/ Tidak Sekolah 16 Orang 

2. Tidak Tamat SD/ Sederajat 33 Orang 

3. Tamat SD/ MI Sederajat 660 Orang 

4. Tamat SLTP/ Sederajat 320 Orang 

5. Tamat SLTA/ Sederajat 460 Orang 

6. Tamat S-1, S-2 22 rang 

7. Kondisi Perekonomian 

K ondisi perekonomian masyarakat desa Nambak Bungkal 

Ponorogo, tergolong kelas menengah.Tetapi banyak juga yang masih 

ada yang hidup dalam kekurangan. Dengan majunya pembangunan di 

sana-sini dan sudah telihat banyak rumah mewah yang berdiri dan 

juga sarana prasarana yang cukup memadai. Dan dapat dilihat dari 

mata pencaharian sebagian penduduk masyarakat desa Nambak seperti 

tabel berikit ini:
121

 

Tabel 1.4 

NO. MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1. Pertanian 750 Ton 
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2. Perikanan - 

3. Perkebunan 175 Ton 

4. Pertambangan dan Penggalian 500 Rit 

5. Industri Pengolahan 200.000 Biji 

6. Perdagangan 16 Orang 

7. Angkutan 30 Kendaraan 

8. Jasa 4 Orang 

9. PNS 29 Orang 

10. TNI 1 Orang 

11. Guru 12 Orang 

12. Bidan 2 Orang 

 

Masyarakat desa Nambak juga bisa dikatakan masyarakat 

agraris karena mayoritas penduduknya petani walaupun ada yang 

dikatakan stabilitas buruh tani. 

Kondisi petani, buruh tani desa Nambak termasuk yang nekat 

punya etos kerja yang tinggi. Karena saluran irigasi pertanian yang 

belum memadai sarana teknologi yang sederhana, namun demikian 

para petani tetap eksis menanam.
122

 

B. Sejarah Gunung Pegat 

Gunung Pegat atau yang sering disebut-sebut oleh masyarakat 

Bungkal sebagai Glali, ini terletak di desa Nambak, yang menghubungkan 
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antara kecamatan Bungkal dengan kecamatan Slahung. Konon terdapat 

sebuah cerita yang bisa dianggap mistis.Kata penduduk disekitar Gunung 

Pegat, apabila ada pengantin yang baru menikah tidak diperbolehkan lewat 

situ. Dikarenakan apabila lewat situ, maka dalam waktu singkat akan 

mengalami perceraian. Hal tersebut  berlaku  terhadap  pengantin baru 

selama  selapan dino, yaitu tiga puluh lima hari.
123

 

Awal mulanya gunung ini di beri nama gunung pegat karena di 

jaman pemerintahaan Belanda ketika menjajah bangsa Indonesia. Untuk 

membuat jalan tembus, untuk menghubungkan dua desa antara desa 

Bungkal dan Slahung. Harus memisahkan gunung dengan membuat jalan 

dengan cara membelah gunung menjadi dua bagian, sehingga banyak 

orang memberi nama gunung pegat.
124

 

Ketika membuat jalan tembus yang menghubungkan dua desa 

inilah ribuan nyawa melayang dikarenakan kekejaman dan kenekatan 

tentara Belanda dengan menyiksa dan memaksa rakyat jelata. Sehingga 

menambah aura misterius disekitarnya. Tidak ada yang tau awal mulanya 

mitos-mitos ini muncul berkembang di masyarakat hingga menjadi sebuah 

pantangan melintasi gunung pegat. Bagi mereka yang ingin melaksanakan 

pernikahaan.Hendaknya melintasi jalan lain yang lebih jauh, jika tidak 

ingin pernikahaannya berujung dengan perceraiaan.
125

 

Sedangkan penduduk yang menyebutnya sebagai "Glali", konon 

ceritanya, ada seorang Ratu yang bernama Ratu Bakah. Dahulu ada 
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peperangan bahwa Ratu Bakah makan manusia kalau di pewayangan 

namanya Ontoseno yang intinya di situ dari desa galak itu zaman Hindu 

ada Ratu Bakah perang dengan yang mau dimakan yaitu masyarakat muda 

yang gundul. Ratu Bakah semakin galak dan bahaya makanya dinamai 

desa Galak. Kemudian semakin ke Timur nantinya akan dinamakan desa 

Truneng. Di sekitar kuburan akan dibunuh masyarakat muda tadi semakin 

terbahak-bahak ngakak sehingga menjadi desa dinamakan Jekakak. 

Kemudian dikejar sampai gunung pegat namanya gunung glali Ratu Bakah 

tidak ingat apa-apa terjadi peperangan sehingga dinamakan gunung glali 

ketika jadi kampung.Disitu Sang Ratu lupa arah. Sehingga daerah tersebut 

sampai sekarang dikenal dengan sebutan Glali. Sehingga Bakah  lari ke 

nambak akhirnya anak yang mau dimakan di tambak di sebuah sumur dan 

tidak apa-apa. Oleh karena itu kalau jadi kampung dinamakan desa 

nambak. Setelah itu Ratu Bakah berlari terus ke timur, sehingga Ratu 

Bakah sampai ke bungkal. Sampai situ Ratu Bakah ingat arah kembali, 

sehigga daerah itu disebut sebagai bungkal (nyambung akal) yang sampai 

sekarang menjadi sebuah kecamatan.
126

 

Dulunya  timurnya“glali” sampai jembatan belum ada rumahnya. 

“Glali” adalah nama gunung pegat terdahulu yang dipisah untuk 

menyambungkan antara Slahung dan Bungkal.
127

 Sedangkan jalan yang 

membelah gunung tersebut sampai sekarang belum diketahui kapan 

pembuatannya. Tapi menurut masyarakat disekitar desa Nambak jalan 
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tersebut dimakadam pada tahun 1971. Dan di aspal sekitar tahun 1980-

an.
128

 

C. Dampak Terkait Mitos Budaya Larangan Perkawinan 

Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat  

Dari penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat jawa menurut 

Cifforld Geertz, yaitu priyayi, abangan, dan santri yang penulis 

wawancarai, masing-masing mengungkapakan bahwa dampak terkait 

mitos gunung pegat sebagai berikut: 

Gunung pegat adalah suatu gunung mistik yang mempunyai sebuah 

keyakinan mitos tersendiri bagi masyarakat desa Nambak. Keyakinan 

tersebut sudah ada sejak nenek moyang terdahulu sehingga turun-temurun 

menjadi sebuah budaya. Sebagaimana hasil wawancara dengan: 

Pertama: Ibu Katiyah, Lahir pada tanggal 13 Juli 1983. Pendidikan 

SLTA. Beliau adalah sebagai tokoh masyarakat yang menjabat sebagai 

ketua 1 tim penggerak PKK desa Nambak kecamatan Bungkal kabupaten 

Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Mitosnya sendiri katanya orang dahulu dan kebanyakan orang 

mengatakan dalam waktu yang tidak lama mengalami 

perceraian”.
129

 

 

Kedua: diungkapkan oleh mbah Marnu, lahir pada tanggal 31 Juni 

1940. Dengan pendidikan terakhir SD. Beliau adalah seorang warga 

masyarakat yang pernah menjabat sebagai Kamituwo dusun Karang 
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Tengah di desa Nambak kec. Bungkal kab. Ponorogo. Berikut 

pendapatnya: 

“Dulu asal mulanya gunung tersebut menjadi satu  dan pada 
zaman Belanda gunung tersebut dipisah atau dibelah. Dan 

buktinya ya benar sekarang gunung pegat dipisah oleh jalan. Bagi 

orang jawa jika ada penganten baru melewati gunung pegat dalam 

waktu yang tidak lama akan mengalami pegatan”.130
 

 

Ketiga: diutarakan oleh Bapak Tugimin. Lahir pada tanggal 26 Mei 

1978, dengan pendidikan terakhir SLTA. Beliau adalah salah seorang 

tokoh masyarakat yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Desa Nambak 

kec. Bungkal kab. Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Ya begitu mbak pengantin baru pada waktu  ijab dan temu 
manten ya tidak boleh melewati gunung pegat. Karena adat mbak. 

Mitosnya akan terjadi bencana dalam rumah tangganya. Kalau 

percaya ya terjadi kalau gak percaya ya tidak terjadi”.131
 

 

Keempat: diungkapkan oleh Bapak dedik putra dari bapak Marjuki. 

Lahir pada tanggal 17 April 1988 dengan pendidikan terakhir S1. Beliau 

adalah warga masyarakat Nambak yang pernah menjadi pelaku yang 

mentaati aturan adat atau budaya larangan perkawinan mempertemukan 

pengantin melewati gunung pegat dan beliau pernah menjabat sebagai 

Ketua Karang Taruna Dusun Domas desa Nambak kec. Bungkal kab. 

Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Ya katanya orang dahulu ada yang mengatakan nantinya akan 

bercerai, ada juga yang mengatakan akibatnya akan gila jika 

melanggar larangan mitos gunung pegat”.132
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Kelima: diutarakan oleh mbah Djaid. Lahir pada tanggal 08 

Desember 1937. Beliau adalah salah satu masyarakat desa Nambak 

menjabat sebagai RW 001 dusun Domas. Pendidikan terakhir kalau 

sekarang SD (Sekolah Dasar),  sedangkan dulu dikenal dengan SR 

(Sekolah Rakyat). Dan beliau  dulunya juga pejuang bangsa Indonesia, 

yaitu sebagai tentara. Berikut pendapatnya: 

“Cerai saja setahu saya”.133
 

 

Keenam: diungkapkan oleh Bapak Abdul Hamid, Lahir pada 

tanggal 12 Desember 1958. Beliau adalah tokoh agama di masyarakat desa 

Nambak. Selain itu sebagai Jogoboyo, dan merangkap sebagai Sambong 

serta Kamituwo dusun Masaran desa Nambak kec. Bungkal kab. 

Ponorogo. Dan pernah menempuh pendidikan di Mts. Pondok Darul Huda 

Mayak. Berikut pendapatnya: 

“Umpama ada penganten yang lewat situ banyak yang sakinah 
mawaddah juga banyak. Yang penting tidak was-was.  Zaman 

belanda di pisah soalnya nanjak terlalu tinggi. Makanya dikasih 

nama gunung pegat kalau lewat situ pegat”.134
 

 

Ketujuh: diungkapkan oleh Bapak Tubianto. Lahir pada tanggal 05 

Juni 1969. Beliau adalah tokoh masyarakat desa Nambak  sebagai Modin. 

Dan pernah menempuh pendidikan di SLTA Man 2 Ponorogo. Berikut 

pendapatnya: 

“Ditakuti rumah tangganya tidak harmonis”.135
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Kedelapan: diungkapkan oleh Dian Probo Sakti. Lahir pada tanggal 

26 Juni 1989. Beliau adalah seorang pemuda anak dari bapak Yudas di 

dusun Nambak Tengah yang menjabat sebagai ketua karang taruna 

“Permadi Wargatama” di dusun Nambak Tengah desa Nambak kec. 

Bungkal kab. Ponorogo. Dan beliau adalah lulusan S1 Universitas 

Brawijaya Malang dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Syari‟ah. 

Berikut pendapatnya: 

“Mitos yang beredar tidak boleh lewat situ, kalau lewat situ 

pegatan. Selain itu juga banyak kejadian mistis, sampai sekarang 

kalau malam, mulai dari penampakakan, diganggu, kecelakaan, 

diblusukne ada. Tetapi saya sendiri tidak apa-apa. Cuma paling 

takut gas pool gitu”.136
 

 

Kesembilan: diungkapkan oleh Bapak Tukijan. Lahir di Ponorogo 

tanggal 30 Juni 1951 RT 002/ RW 002 Nambak Tengah. Beliau adalah 

seorang warga masyarakat desa Nambak yang bekerja sebagai Petani yang 

pernah menjadi salah satu pelaku yang tidak mempercayai mitos gunung 

pegat yang nikah dengan orang Jebeng kec. Slahung Kab. Ponorogo. 

Berikut pendapatnya: 

“Mitosnya manten lewat situ tidak boleh, kalau sekarang tidak 
apa-apa. Tergantung kepercayaan yang mau melaksanakan nikah. 

Ada juga yang tidak ada apa-apa, tergantung kepercayaan. 

Ponakan saya juga melewati gunung pegat biasa saja, tetapi 

mungkin gak tau kalau ketepatan ada orang yang nunggu. Selain 

itu ada halangan missal sepedanya, kadang-kadang ditanyakan 

kepada sesepuh masalahnya disana karena manten anyar, mungkin 

tengak-tengok. Kalau yang sebarakan tidak ada apa-apa. Tetapi 

zaman lek Tukiman  dokarnya nyemplung kalen, atau mumbul. Lek 

keti hujan angin padahal musim kemarau. Kalau dulu masih kuno 

ya mengikuti apa kata orang tua istri saya tidak melewati gunung 

pegat lewat Kunti, tetapi saya sendiri melewati gunung pegat biasa 
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tidak apa-apa. Adapun juga motonya nyemplung kali Slamet 

Krobok pas menikah tahun 1992.Ada juga kadang-kadang seperti 

ada orang yang nyabrang, tetapi aslinya tidak ada.Tetap 

terlaksana pernikahannya tetapi banyak cobaannya”.137
 

 

Kesepuluh: diungkapkan oleh Bapak Muhammad Mansyur. Lahir 

pada tanggal 08 Juni 1966. Beliau adalah tokoh agama yang berlatar 

pendidikan sekolah di Ronggowarsito Tegalsari Jetis Ponorogo, pernah 

juga mondok dan biasanya mengajar membaca al-Qur‟an di TPA dan juga 

di Ponorogo. Beralamatkan di dusun Karang Tengah desa Nambak kec. 

Bungkal kab. Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Kalau setahu saya juga itu (pegat). Selain itu memang sering 

kejadian istilahnya ragu bentuk apa gitu berupa hewan itu juga 

ada, dihadang apa gitu juga ada, kadang minta bonceng seorang 

perempuan. Hal tersebut terjadi di malam hari”.138
 

 

Kesebelas: diungkapkan oleh Bapak Suparno. Lahir pada tanggal 

30 Juni 1952 yang beralamatkan di dusun Karang Tengah desa Nambak 

kec. Bungkal Kab. Ponorogo. Beliau adalah tokoh agama yang sempat 

menimba ilmu di pondok Kediri dan Jenes. Pada tahun 1974  menjadi 

Ranting NU, tahun 1976-2015 menjadi yayasan MI Ma‟arif Sabilul 

Muttaqin serta beliau dari golongan Muhamadiyah. Dan pengenyam 

pendidikan terakhir di SLTA Kambang Miftakhus Salam. Berikut 

pendapatnya: 

“Bila mana ada manten baru lewat gunung pegat situ kemudian 

manten tidak jadi gitu juga ada, yang terjadi kebanyakan kita 

orang-orang jawa mempercayai mitos-mitos tersebut”. 

Di interview selanjutnya juga mengatakan kembali pendapatnya bahwa:  
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“Kalau tidak percaya dalam arti tidak gugu itu ya ada yang terjadi 

pegatan juga ada”.
139

 

 

Keduabelas: diungkapkan oleh Bapak Loiman. Lahir pada tanggal 

30 Juli 1951. Beliau adalah tokoh adat yang sumber rujukan bagi banyak 

orang tentang adat perkawinan, selain itu juga membantu orang 

menyembuhkan penyakit dan lain-lain di desa Nambak Bungkal Ponorogo. 

Berikut pendapatnya: 

“Dahulu jika belum selapan dino tidak boleh lewat situ, tetapi ya 
orang itu tergantung kepercayaannya. Kalau saya, tidak percaya. 

Kalau Islam percaya kepada Allah, perkataan Nabi dalam kitab 

harus dilakukan ya harus percaya beneran, apabila ada sesuatu 

yang mistik/ males melakukan sesuatu itu adalah cobaan setan, 

setan menggota manusia biar tidak percaya kepada Allah”. 

 Beliau juga mengungkapkan pendapatnya di interview selanjutnya: 

“Mitosnya kadang-kadang sama suami atau orang tuanya tidak 

harmonis, bertengkar saja, ada juga anaknya tidak normal, 

anaknya meninggal ketika lahir. Yang kelihatan ponakan saya itu 

udur yang perempuan, yang perempuan mengajak rumah sana dan 

yang laki-laki mengajak rumah sana keduanya tidak sejalan 

keinginannya. Tetapi kalau sekarang sudah baik karena ada yang 

mau mengalah yaitu si perempuan.Ada juga ponakan saya juga 

tidap apa-apa. Selain itu juga tetangga saya Anto itu juga tidak 

apa-apa, kalau bapaknya meninggal itu sudah ngomong pada saya. 

Saya mantenan juga kesana ya ngiring lewat gunung pegat/ Glali. 

Yang penting percaya kepada Allah, hal tersebut cobaan”.140
 

 

Ketigabelas: diungkapkan oleh bapak Mismanto. Lahir pada 

tanggal 03 Maret 1969. Beliau adalah tokoh masyarakat di desa Nambak 

yang menjabat sebagai Sekretaris Desa dengan bahasa lain Carik desa 

Nambak dengan pendidikan terakhir S1 UNMER (Universitas Merdeka). 

Berikut pendapatnya: 
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“Intinya jika manten anyar lewat gunung pegat banyak tidak 
jadinya”.141

 

 

Keempatbelas: diungkapkan oleh bapak Mujono. Lahir pada 

tanggal 02 Oktober 1962. Beliau adalah tokoh masyarakat di desa Nambak 

yang menjadi sebagai Kamituwo Dusun Nambak Tengah. Pendidikan 

terakhir SLTA di Blitar. Berikut pendapatnya: 

“Sepengetahuan saya cuma pegatan mbak jika melewati gunung 
pegat”.142

 

 

D. Sikap/ Perilaku Masyarakat Nambak Terhadap Budaya Larangan 

Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat 

Dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa tokoh masyarakat, 

tokoh agama, warga dan pemuda yang penulis wawancarai, masing-

masing mengungkapkan pendapat tentang: 

1. Meyakini Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati 

Gunung Pegat. 

Keyakinan masyarakat desa Nambak terhadap budaya 

larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung 

pegat itu berbahaya bilamana dilanggar dan akan mendapat musibah. 

Terdapat keyakinan ini yang mengakar sejak nenek moyang dahulu. 

Sebagaimana hasil wawancara: 

Pertama: Ibu Katiyah, Lahir pada 13 Juli 1983, pendidikan 

SLTA. Beliau adalah sebagai tokoh masyarakat yang menjabat 
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sebagai ketua 1 tim penggerak PKK desa Nambak kecamatan Bungkal 

kabupaten Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Kalau sini mayoritas percaya  mbak, tetapi kalau anak 
muda zaman sekarang tidak percaya”. 
  

Di interview selanjutnya juga mengemukakan pendapatnya: 

“Karena ceritanya seperti itu dulunya saya sendiri percaya 

dan ketika saya menikah dengan orang Balong saya melewati 

Bungkal mbak dan ngasinan bukan melewati gunung pegat 

arah Slahung”.143
 

 

Kedua: diungkapkan oleh Bapak dedik putra dari bapak 

Marjuki. Lahir pada tanggal 17 April 1988 dengan pendidikan terakhir 

S1. Beliau adalah warga masyarakat Nambak yang pernah menjadi 

pelaku yang mentaati aturan adat atau budaya larangan temu 

pengantin melewati gunung pegat dan beliau pernah menjabat sebagai 

Ketua Karang Taruna Dusun Domas desa Nambak kec. Bungkal kab. 

Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Memang saya tidak percaya, tetapi saya ngikut orang tua, 

cuma nglakoni saja. Calon  mertua saya menginginkan 

bahwasannya   jika temu manten apabila menikah dengan 

anaknya dilarang melewati gunung pegat. Harus memakai 

jalur memutar. Soalnya katanya orang tua calon mempelai 

perempuan saya hal tersebut pantangan orang tua terdahulu. 

Dan saya sendiri jadinya mengikuti apa yang diinginkan, 

soalnya menghormati adat juga. Saya sendiri jadinya dulu 

juga tidak berani melewati gunung pegat selama selapan 

dino. Saya sendiri dulu ketika menikah lewatnya mutar dan 

rombangan saya juga lewat muter soalnya cuma sedikit 

rombongannya sekitar 100 orang. Tetapi pulangnya 

rombongan biasa melewati gunung pegat. Soalnya tadi juga 

saya sudah bilang kalau rombongan tidak apa-apa 

melewati‟.144
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Ketiga: diutarakan oleh mbah Djaid. Lahir pada tanggal 08 

Desember 1937. Beliau adalah salah satu masyarakat desa Nambak 

menjabat sebagai RW 001 dusun Domas. Pendidikan terakhir kalau 

sekarang SD (Sekolah Dasar),  sedangkan dulu dikenal dengan SR 

(Sekolah Rakyat). Dan beliau  dulunya juga pejuang bangsa 

Indonesia, yaitu sebagai tentara. Berikut pendapatnya: 

“Kalau sikap saya biasa saja.ya mengikuti mbak, masih 
berlaku, saya percaya soalnya ya orang jawa tinggal di 

tanah jawa, kenyataannya seperti itu dan nenek moyang 

dahulu naluri soalnya. Kalau orang yang agamanya 

Islamnya yang kuat tidak “percados” mbak. Kalau saya 

“percados kaleh sang kuoso lan percados kaleh kahanan”. 
Kalau orang jawa melekat pada jawanya. Kalau  percaya 

nanti bertentangan dengan agama Islam  tetapi kalau tidak 

percaya nanti dampaknya ada. Pertimbangannya seperti itu 

orang jawa sudah ada tetapi karena “kahanan” tadi 
makanya tetap mentaati adat.Jika dalam Islam dhorurot”.145

 

 

Keempat: diungkapkan oleh Dian Probo Sakti. Lahir pada 

tanggal 26 Juni 1989. Beliau adalah seorang pemuda anak dari bapak 

Yudas di dusun Nambak Tengah yang menjabat sebagai ketua karang 

taruna “Permadi Wargatama” di dusun Nambak Tengah desa 

Nambak kec. Bungkal kab. Ponorogo. Dan beliau adalah lulusan S1 

Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil konsentrasi 

Ekonomi Syari‟ah. Berikut pendapatnya: 

“Biasa-biasa saja, artinya ada mitos itu bisa diyakini untuk 

kehati-hatian. Kalaupun kita tidak percaya tetapi keluarga 

kita percaya kan malah menimbulkan konflik, lebih baik kan 

harus menghindari. Lebih ke hubungan ke sosial kalau saya, 

agar rukun dan harmonis. Bukan karena harmonis biar tidak 

pegat gara-gara itu. Nyatanya juga bapak-ibukku dulu pas 
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menikah lewat situ tidak apa-apa. Kembali pada keyakinan 

masing-masing”.146
 

 

Kelima: diungkapkan oleh bapak Mismanto. Lahir pada 

tanggal 03 Maret 1969. Beliau adalah tokoh masyarakat di desa 

Nambak yang menjabat sebagai Sekretaris Desa dengan bahasa lain 

Carik desa Nambak dengan pendidikan terakhir S1 UNMER 

(Universitas Merdeka). Berikut pendapatnya: 

“Kalau saya berdasarkan pengalaman, orang dulu 

berdasarkan pengalaman biasanya pengantin kok lewat situ 

pegat. Jadi yang biasanya orang percaya itu karena 

pengalaman. Pengalaman tersebut orang sudah pernah 

mengalami. Kebanyakan kalau lewat situ katanya seperti itu. 

Kalau saya menyikapi karena pengalaman orang dulu kok 

tidak berani dan orang sini tidak berani gimana lagi. 

Kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak perduli, tetapi 

orang-orang tua kan ya tidak berani‟.147
 

 

Keenam: diungkapkan oleh bapak Mujono. Lahir pada 

tanggal 02 Oktober 1962. Beliau adalah tokoh masyarakat di desa 

Nambak yang menjadi sebagai Kamituwo Dusun Nambak Tengah. 

Pendidikan terakhir SLTA di Blitar. Berikut pendapatnya: 

“Gimana ya mbak kalau di katakana tidak percaya tetapi kok 

kadang-kadang beneran, kalau dikatakan beneran kok seperti  

tidak masuk akal. Ya namanya orang jawa mbak, mau tidak 

mau ya percaya. Dan itu sebagian besar umpamanya 

Nambak ya mbak mantenan ke Balong tidak mau lewat 

gunung pegat putarnya lewat Ngasinan dan itupun selama 35 

hari tidak berani melewati gunung pegat pengantin baru. 

Istilahnya kalau orang jawa sini “pagut”, pagut itu 
istilahnya  35 hari tepat  tidak bisa di jemuk ijab. Tapi 

kembali itu tadi tergantung pada pribadi masing-masing”. 
 

Kemudian beliau juga berpendapat pada interview selanjutnya: 
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“Kalau saya tidak berani”.148
 

 

2. Yang Tidak Meyakini Larangan Perkawinan Mempertemukan 

Pengantin Melewati Gunung Pegat 

Selain masyarakat desa Nambak yang berkeyakinan terhadap 

budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati 

gunung pegat itu berbahaya bilamana dilanggar dan akan mendapat 

musibah. Terdapat juga masyarakat yang tidak meyakini larangan 

tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan: 

Pertama: diungkapkan oleh mbah Marnu, lahir pada tanggal 

31 Juni 1940 dengan pendidikan terakhir SD. Beliau adalah seorang 

warga masyarakat yang pernah menjabat sebagai Kamituwo dusun 

Karang Tengah di desa Nambak kec. Bungkal kab. Ponorogo. Berikut 

pendapatnya: 

“Kalau menurut sekarang sikap masyarakat desa Nambak 
tidak percaya kalau dulu masih percaya. Sebelum  tahun 

1965 tidak berani beneran. Sekarang sudah berubah tidak 

percaya dari adat kuno kalau untuk zaman sekarang sudah 

tidak yakin. Anak zaman sekarang sudah tidak perduli 

dengan mitos tersebut. Sudah biasa melewati gunung 

tersebut. Tidak terjadi apa-apa. Apalagi lingkungan sini 

mayoritas Islam”.149
 

 

Kedua: diutarakan oleh Bapak Tugimin, lahir pada tanggal 26 

Mei 1978 dengan pendidikan terakhir SLTA. Beliau adalah salah 

seorang tokoh masyarakat yang kebetulan menjabat sebagai Kepala 

Desa Nambak kec. Bungkal kab. Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

                                                           

       
148

 Mujono, Wawancara tanggal 12 Mei 2017 
149

Marnu, Wawancara tanggal 25 Desember 2016. 



105 

 

 

“Saya sendiri tidak terlalu percaya. Kalau saya langgar ya 

kira-kira tidak apa-apa karena kehatii-hatian ya percaya. 

Adat orang jawa soalnya. Soalnya menurut saya cerai itu 

biasanya ya mesti ada masalah ekonomi, selingkuh, tidak 

karena gunung pegat”.
150

 

 

Ketiga: diungkapkan oleh Bapak Abdul Hamid, Lahir pada 

tanggal 12 Desember 1958. Beliau adalah tokoh agama di masyarakat 

desa Nambak. Selain itu sebagai Jogoboyo, dan merangkap sebagai 

Sambong serta Kamituwo dusun Masaran desa Nambak kec. Bungkal 

kab.Ponorogo. Dan pernah menempuh pendidikan di Mts. Pondok 

Darul Huda Mayak. Berikut pendapatnya: 

"Kalau dulu ya percaya. Tetapi sekarng tidak percaya, dulu 

sama sekarng bedanya banyak. Kalau dulu tidak berani. 

Kalau sekarang berani.Ada teman saya itu jadi 

mantenlewatnya Jetis soalnya tidak berani. Kalau zaman 

dulu selapan dino iku tidak berani melewati gunung 

pegat”.151
 

 

Keempat: diungkapkan oleh Bapak Tubianto. Lahir pada 

tanggal 05 Juni 1969. Beliau adalah tokoh masyarakat desa Nambak  

sebagai Modin. Dan pernah menempuh pendidikan di SLTA Man 2 

Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Namanya bangsa Indonesia kan kaya akan budaya, budaya 
yang kayak gitu ya silahkan gak apa-apa lakum diinukum 

waliadin saja.jangan  menggganggu kalau situ tidak 

menggagu. Saya menyikapi itu saya berkeyakinan dengan 

syari‟at islam makanya saya mengikuti hukum islam. 
Masalah keyakinan terserah yang penting manusianya tetap 

bersatu rukun”.152
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Kelima: diungkapkan oleh Bapak Tukijan. Lahir di ponorogo 

tanggal 30 Juni 1951 RT 002/ RW 002 Nambak Tengah. Beliau 

adalah seorang warga masyarakat desa Nambak yang bekerja sebagai 

Petani yang pernah menjadi salah satu pelaku yang tidak mempercayai 

mitos gunung pegat yang nikah dengan orang Jebeng kec.Slahung 

Kab. Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Kalau saya percaya madep mantep percaya kepada Allah 

dan yang menjalaninya”.153
 

 

Keenam: diungkapkan oleh Bapak Muhammad Mansyur. 

Lahir pada tanggal 08 Juni 1966. Beliau adalah tokoh agama yang 

berlatar pendidikan sekolah di Ronggowarsito Tegalsari Jetis 

Ponorogo, pernah juga mondok dan biasanya mengajar membaca al-

Qur‟an di TPA dan juga di Ponorogo. Beralamatkan di dusun Karang 

Tengah desa Nambak kec. Bungkal kab. Ponorogo. Berikut 

pendapatnya: 

“Kalau saya sendiri tidak yakin, karena semua juga makhluk 
Allah kalau memang terjadi ya wajar saja memang semua 

makhluk Allah dan dikehendaki. Makhluk Allah memang ada 

yang goib dan tidak ya memang harus yakin memang ada 

makhluk. Meyakini memang ada yang goib dan tidak tetapi 

semua diketahui. Seumpama  mengamalkan ayat kursi atau 

apa kan kayak gitu hawanya pasti beda. Sementara semua 

makhluk Allah biar tidak diketahui dengan jalan menghindari 

dengan apa itu? Mengamalkan dari ayat-ayat Allah. 

Solusinya, setahu saya gitu”.154
 

 

Ketujuh: diungkapkan oleh Bapak Suparno. Lahir pada 

tanggal 30 Juni 1952 yang beralamatkan di dusun Karang Tengah desa 
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 Tukijan, Wawancara tanggal 07 Mei 2017. 

 
154

 Muhammad Mansyur, Wawancara tanggal 07 Mei 2017. 
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Nambak kec. Bungkal Kab. Ponorogo. Beliau adalah tokoh agama 

yang sempat menimba ilmu di pondok Kediri dan Jenes. Pada tahun 

1974  menjadi Ranting NU, tahun 1976-2015 menjadi yayasan MI 

Ma‟arif Sabilul Muttaqin serta beliau dari golongan Muhamadiyah. 

Dan pengenyam pendidikan terakhir di SLTA Kambang Miftakhus 

Salam. Berikut pendapatnya: 

“Dari segala ucapan atau tindakan kalau saya tidak percaya. 
Orang tua saya suruh makan ini makan itu dalam hal 

kepercayaan dulu saya juga tidak percaya. Dulu saya itu 

Muhamadiyah pada tahun 1970, dan akhirnya 1974 mondok 

di Jenes Kediri. Secara pribadi saya tidak percaya 

masalahnya semuanya  kalau kita mengkaji kitab semua yang 

terjadi sudah tertulis pada zaman azali. Kalau kita berbuat 

sesuatu hasil dari qodar ini kita kembalikan kepada 

Allah.Karena kehendak. Kalau kita mempercayai kan  iman 

kita berkurang. Secara kemanusiaan kita menghargai, missal 

kita di suruh ngiring manten kita mengikuti lewatnya manten 

mutar meskipun kita tidak percaya, nanti kalau berbeda 

sendiri nantinya akan timbul perbincangan orang. 

Menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya dalam artian 

bebas, kalau mempercayai silahkan kalau tidak ya 

silahkan”.155
 

 

Kedelapan: diungkapkan oleh Bapak Loiman. Lahir pada 

tanggal 30 Juli 1951. Beliau adalah tokoh adat yang sumber rujukan 

bagi banyak orang tentang adat perkawinan, selain itu juga membantu 

orang menyembuhkan penyakit dan lain-lain di desa Nambak Bungkal 

Ponorogo. Berikut pendapatnya: 

“Percaya pada diri”.
156

 

Kesembilan: diungkapkan oleh Bapak B. Muthohari. Lahir 

pada tanggal 19 Agustus 1968. Beliau adalah tokoh masyarakat desa 
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 Suparno, Wawancara tanggal 07 Mei 2017 

       
156

 Loiman, Wawancara tanggal 11 Mei 2017. 
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Nambak yang menjabat sebagai Kaur Pemerintah.Pendidikan terakhir 

SLTA. Berikut pendapatnya: 

“Tradisi di zaman sekarang istilahnya semakin tidak 

dipercayai banyak orang. Kalau dulu contohnya ada mitos 

jika ada manten lewat situ kadang-kadang di anggap 

mantennya tidak jadi. Tetapi kalau zaman sekarang ya berani 

saja.Ya ada juga sebagian orang yang masih menganggap 

meyakini”.157
 

 

Kesepuluh: diungkapakn oleh Bapak Moh. Kasbulloh.Lahir 

pada tanggal 10 Maret 1967. Beliau adalah tokoh masyarakat desa 

Nambak sebagai Kaur Kesra dengan pendidikan terakhir SLTA. 

Berikut pendapatnya: 

“Ya tau sendiri sekarang saja banyak orang bercerai tetapi 

juga bukan karena gunung pegat. Kalau menurut saya ya 

tidak mempercayai, tetapi memang sebagian orang masih 

meyakini mitos gunung pegat terkait manten anyar lewat 

disitu”.158
 

 

 

 

 

 

  

                                                           

       
157

 B. Muthohari, Wawancara tanggal 02 Mei 2017. 

       
158

 Moh. Kasbulloh, Wawancara tanggal 12 Mei 2017. 
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BAB IV 

TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP BUDAYA 

LARANGAN PERKAWINAN MEMPERTEMUKAN PENGANTIN  

MELEWATI GUNUNG PEGAT 

A. Dampak Terkait Mitos Larangan Perkawinan Mempertemukan 

Pengantin Melewati Gunung Pegat Ditinjau Dari Segi Historis 

Dalam bab ini penulis akan menganalisa dampak terkait mitos 

budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung 

pegat yang saat ini masih terdapat di Desa Nambak Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. 

Menurut penulis, mitos merupakan suatu larangan atau anjuran 

yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang 

dilakukan masyarakat. Hal yang demikian ini, juga terjadi pada 

masyarakat Desa Nambak tentang larangan perkawinan melewati gunung 

pegat di Desa Nambak terkait adanya mitos gunung pegat. 

Mitos gunung pegat sendiri suatu pengalaman yang terjadi pada 

masyarakat terdahulu atau nenek moyang yang kemudian menjadi budaya 

dan banyak mengalami perkembangan sampai saat ini. Sebagai bahan 

pertimbangan yang dijadikan penulis untuk menganalisa tentang dampak 

mitos budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati 

gunung pegat, sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya.  
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Mitos yang difahami oleh masyarakat Desa Nambak bahwa 

melewati sebuah tempat tertentu seperti gunung pegat, disaat tertentu dan 

dalam kondisi tertentu yaitu pernikahan akan mengalami suatu hal yang 

memunculkan rasa takut. Karena ketika mitos tidak diperhatikan kerap 

mendatangkan sial bagi seseorang, yaitu perceraian. 

Sedangkan menurut penulis, kebudayaan adalah suatu gagasan 

yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku 

dalam kehidupan sosial budaya, yang nilai tersebut dirasakan dalam 

masyarakat dituangkan dalam bentuk adat istiadat. 

Seperti halnya  mitos gunung pegat masyarakat Desa Nambak 

merupakan suatu kepercayaan tentang animistik yang akhirnya menjadi 

suatu kebudayaan di desa masyarakat sampai saat ini. 

Dari berbagai variasi mitos gunung pegat yang diungkapkan 

masyarakat Desa Nambak dari golongan masyarakat jawa menurut 

Clifford Geertz, yaitu golongan priayi, golongan abangan, dan golongan 

santri. Santri dan abangan kategori ketaatan beragama, sedangkan priyayi 

adalah kategori sosial.
159

 

  Perilaku manusia terkait dampak mitos gunung pegat sudah ada 

sejak nenek moyang terdahulu, sehingga menjadi sebuah budaya yang 

turun temurun dari generasi ke generasi masih diyakini adanya. Semua itu 

dilihat dari budaya hukum dalam kacamata sejarah adanya gunung pegat 

sendiri seperti pada bab III yang sudah dijelaskan secara jelas seperti apa. 
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 Nur Syam, Madzhab-Mdzhab Antropologi, 112. 
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Secara ringkas ketika temu pengantin, pengantin baru tidak boleh melewati 

gunung pegat selama 35 hari dengan memilih jalur memutar tanpa harus 

melewati gunung pegat agar pernikahan damai, sejahtera dan bahagia. 

Sedangkan rombongan pengantin tidak terjadi masalah jika melewati 

gunung pegat di Desa Nambak. Budaya ini diyakini apabila melanggar 

larangan adat akan terjadi sebuah bencana perceraian.  

Sebagaimana para antropolog mengatakan bahwa keberadaan 

mitos gunung pegat, yaitu cerita yang tidak bersambung dirangkai satu 

demi satu tanpa ada hubungan yang jelas diantaranya, karena dimana ada 

kasus sejarah tanpa arsip yang tentunya tidak ada dokumen-dokumen 

tertulis cuma tradisi lisan (dari mulut ke mulut), yang inilah kemudian oleh 

masyarakat kuno diklaim sebagai sejarah yang harus diyakini.
160

 Seperti 

halnya di Desa Nambak terkait sejarah gunung pegat tidak diketahui 

bagaimana fakta yang terjadi sebelumnya hanya saja diketahui dari nenek 

moyang terdahulu yang bisa dikatakan sebagai “jarene” yang berarti 

hanya katanya dan katanya saja belum diketahui secara pastinya seperti 

apa. Dokumentasi secara tertulispun tidak diketahui. Hanya saja 

sepengetahuan dari orang satu dengan orang lainnya. Sehingga dijadikan 

sebuah kepercayaan oleh masyarakat Desa Nambak khususnya yang patuh 

pada aturan adat jawa. Hal tersebut oleh masyarakat Nambak dikenal 

dengan mitos dan sejarahnya diyakini meskipun hanya sebuah mitos. 

                                                           

       
160

 Claude Levi-Staruss, Mitos Dan Makna Membongkar Kode-Kode Budaya  (Yogyakarta: 

Margin Kiri, 2005), 34. 
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Adapun dalam teorinya Levi-Strauss, menurut penulis bahwa 

banyak variasi dampak tentang mitos gunung pegat yang semakin 

berkembang mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Desa Nambak. 

bahwa mitos gunung pegat dikatakan sebagai bahasa dan mempunyai 

makna tersendiri bagi masyarakat desa Nambak bahwa seorang pengantin 

baru tidak boleh melewati gunung pegat karena menghindari dari bencana 

perceraian.  

Bahwa masyarakat Nambak berfikiran apa yang terjadi dari 

gunung pegat merupakan sesuatu yang mistik. Seperti halnya masyarakat 

Desa Nambak masih mempunyai kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat Desa Nambak bahkan sampai sekarang masih ada yang 

meyakini. Memang kalau difikir oleh rasio hal tersebut mustakhil. 

Masyarakat Nambak percaya akan mitos gunung pegat jika nantinya 

apabila pengantin baru melewati gunung pegat akan menjadi sebuah 

bencana yaitu perceraian. Sejarah mitos gunung pegat dari waktu ke waktu 

sama tetapi terjadi sebuah perkembangan terkait dampak yang 

ditimbulkan. 

Mitos yang demikian memang diyakini adanya oleh masyarakat 

Nambak, tetapi ada yang percaya atau mengikuti dan ada yang tidak 

percaya atau tidak mematuhi. Nampak jelas dilihat dari data pada bab III 

terkait dampak mitos gunung pegat bahwa relatif banyak mayoritas 

masyarakat Nambak meyakini bahwa dampak akan mitos gunung pegat 

dikenal berakibat perceraian.  
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Selain itu banyak perkembangan yang terjadi mengenai dampak 

mitos gunung pegat tetapi sangat sedikit yang meyakini, antara lain: akan 

mengakibatkan gila, adanya cobaan ketika menikah, anaknya meninggal 

dan tidak normal, adanya ketidakharmonisan keluarga antara orang tua dan 

suami yang berujung pertengkaran, dan yang terakhir mempercayai adanya 

suatu yang mistik, dengan berbagai macam yang mustakhil jika di fikir 

oleh rasio. 

Dari berbagai mitos diatas, dari berbagai golongan priyayi, 

golongan abangan dan golongan santri mayoritas sebagian besar meyakini 

adanya dampak mitos gunung pegat adalah perceraian. Selanjutnya yang 

meyakini mitos gunung pegat terhadap pengantin baru  gila adalah 

golongan abangan tetapi minim, selain dari golongan abangan tidak 

meyakini sama sekali terkait dampak yang ditimbulkan akan mitos gunung 

pegat gila. 

Kemudian yang mengungkapkan mitos gunung pegat adanya 

cobaan tetapi pernikahan tersebut tetap berjalan, anaknya meninggal dan 

tidak normal juga golongan abangan tetapi minim, selain dari golongan 

abangan tidak meyakini sama sekali terkait dampak yang ditimbulkan akan 

mitos gunung pegat adanya cobaan dalam pernikahan, serta anaknya 

meninggal dan tidak normal . 

Adapun akibat dari yang melanggar mitos gunung pegat 

keluarganya tidak harmonis, terjadi pertengkaran di dalam keluarganya, 

hanya golongan priyayi yang meyakini tetapi relative sedikit. Dan yang 
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terakhir mitos yang terjadi sesuatu yang mistik, dengan berbagai macam 

yang mustakhil jika di fikir oleh rasio, golongan santri dan golongan 

abangan masih ada yang meyakini, tetapi golongan priyayi tidak sama 

sekali. 

Nampak jelas bahwa mengakui adanya mitos gunung pegat 

terhadap pengantin baru mengalami perkembangan meskipun sedikit. 

Dengan kata lain kepercayaan masyarakat desa Nambak terhadap budaya 

larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung pegat 

mengalami perubahan. Perubahan yang ada mengenai mitos gunung pegat 

yaitu berkembangnya dampak mitos yang beredar meskipun sedikit. 

Jadi berdasarkan analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa mitos 

gunung pegat terhadap pengatin baru, jika dilihat dari kepercayaan nenek 

moyang dan yang pernah mengalami terdahulu dampak mitosnya gunung 

pegat perceraian, masyarakat Desa Nambak meyakini tetapi ada yang 

mamatuhi ada juga yang tidak mematuhi budaya tersebut. Dan apabila 

dilihat dari perkembangan yang ada dimasyarakat dan relative sedikit yang 

mengakui dampak mitos gunung pegat diantaranya: 

a. Mitos gunung pegat pengantin baru akan gila. 

b. Mitos mendapat cobaan tetapi pernikahan tetap berjalan. 

c. Mitos gunung pegat anaknya meninggal dan tidak normal. 

d. Mitos gunung pegat, suami atau orang tuanya tidak harmonis, 

bertengkar saja. 
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e. Mitosnya adanya suatu yang mistik, dengan berbagai macam yang 

mustakhil jika di fikir oleh rasio. 

Adapun dilihat dari macam-macam mitos, mitos gunung pegat 

termasuk mitos asal usul, yaitu dimana mitos yang ada di Desa Nambak 

tersebut adanya karena budaya yang turun temurun dan ada yang pernah 

mengalami orang terdahulu. 

Sehingga dari penjabaran diatas, terlihat jelas bahwa mitos yang 

ada di masyarakat Desa Nambak mengenai budaya larangan temu 

pengantin melewati gunung pegat mengalami perkembangan sedikit demi 

sedikit berdasarkan pengalaman yang ada atau faktor-faktor yang berada di 

masyarakat Nambak sendiri. 

Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan mitos yang 

diterima oleh masyarakat karena keterbatasan ilmu pengetahuan atau 

rendahnya pendidikan, pengalaman, kurang maksimalnya pembinaan 

lingkungan dan cara berfikir masyarakat Desa Nambak serta rasa keingin 

tahuan. Di dalam masyarakat, dimana mitos yang masih ada dan memiliki 

makna tersendiri bagi masyarakat yang mengakui adanya mitos gunung 

pegat di Desa Nambak. Selanjutnya perkembangan sampai sekarang ini 

ada juga yang kehidupan rumah tangganya bahagia. 
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B. Sikap/ Perilaku Masyarakat Nambak Terhadap Budaya Larangan 

Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat 

Ditinjau Dari Antropologi Hukum 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam bab III, 

bawah penulis akan menganalisis berbagai sikap/ perilaku masyarakat desa 

Nambak berdasarkan teori Ward H. Goodenough dan metode diskriptif 

perilaku tentang adanya budaya larangan perkawinan mempertemukan 

pengantin melewati gunung pegat di Desa Nambak Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. 

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Nambak 

berdasarkan pengalaman mereka tantangan keberadaan tradisi mitos 

gunung pegat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu 

larangan-larangan, anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. 

Meskipun masyarakat Nambak yang mayoritas masyarakatnya 

Islam, tetapi masih percaya terhadap sesuatu yang berbau mistis yang 

kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebihan. Hal ini dilihat dari 

kepercayaan tentang adanya mitos gunung pegat di Desa Nambak. 

sehingga muncul berbagai macam pemahaman tentang mitos tersebut. 

Tergantung dari kalangan mana berbicara terkait mitos gunung pegat 

terhadap pengantin baru. 

Berbagai sikap dan perilaku yang menyangkut pemahaman 

masyarakat dipengaruhi oleh aliran kognitif. Artinya bahwa setiap 

pemahaman yang telah diutarakan oleh masyarakat Nambak tentang mitos 
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gunung pegat bervariasi, diantaranya: cerai, gila, anaknya meninggal dan 

lain-lain didasarkan pada sebuah pengetahuan individu terhadap obyek. 

Sistem ini menyangkut apa yang dilihat, dikenal, dimengerti, menimbang 

dan menyimpulkan sebuah obyek. Dengan demikian penulis dapat melihat 

apa yang terjadi sesunggunya berdasarkan kognisi, nilai, dan makna dalam 

masyarakat Nambak terkait mitos gunung pegat. 

Sehingga dari suatu bahasa tadi muncullah berbagai sikap pada 

masyarakat tentang keyakinan budaya larangan temu pengantin melewati 

gunung pegat yang ada di desa setempat, sehingga dapat diklasifikasikan 

dari perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan sikap di dalam masyarakat 

merupakan proses awal menuju masyarakat desa maju atau sedang 

berkembang dengan ciri-ciri desa yang sedang berkembang seperti adanya 

pengaruh dari perkembangan teknologi diberbagai bidang sehingga 

mengalami perubahan pola fikir rasional, masyarakat mulai terlepas dari 

adat, produktifitas mulai meningkat, dan sarana prasarana mulai 

meningkat. Hal ini sesuai dengan masyarakat yang menyampaikan sikap 

tentang budaya larangan temu pengantin yang sudah mulai meninggalkan 

budaya tersebut, jadi masyarakat ini merupakan kelompok yang sedang 

berkembang atau mulai mencari sesuatu yang baru dalam hidupnya. 

Perubahan budaya tersebut terjadi akibat adanya ketidaksesuaian 

diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai 

keadaan yang tidak sesuai atau serasi untuk kehidupan dimasyarakat. 
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Beberapa sikap masyarakat tersebut di atas, terdapat perbedaan 

sikap mengenai budaya larangan perkawinan mempertemukan pengantin 

yang disampaikan oleh masyarakat golongan priyayi, abangan dan santri 

yang penulis wawancara. Sikap-sikap masyarakat tentang keyakinan 

budaya larangan ini dapat diklasifikasinan kedalam tingkat perbedaan 

kepercayaan, yaitu: Pertama, masyarakat yang meyakini budaya larangan 

perkawinan mempertemukan pengantin sebagaimana yang telah 

diturunkan dari nenek moyang mereka kepada generasi seterusnya/ 

menghargai budaya (relative banyak golongan priyayi dari pada  golongan 

abangan bahkan golongan santri), Kedua, meyakini budaya larangan 

perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung pegat agar tidak 

terjadi konflik keluarga (golongan priyayi relative lebih sedikit dari pada 

golongan abangan dan golongan santri tidak meyakini sama sekali). 

Ketiga , meyakini karena tidak mempunyai pengetahuan sehingga tidak 

berani melanggar (golongan priyayi dan santri tidak meyakin sedangkan  

golongan abangan masih ada yang meyakini). 

Keempat, tidak meyakini terhadap budaya larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin dan bila terjadi pada dirinya ia berani dengan 

ketentuan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya (golongan priyayi 

masih ada yang berani, dan sabaliknya untuk golongan santri dan 

abangan). Kelima, tidak meyakini tetapi jika di undang datang dengan 

senang hati meskipun bertentangan dengan pemikirannya (mayoritas 

golongan priyayi menghormati, sedangkan  golongan abangan dan 
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golongan santri juga menghargai tapi relative lebih sedikit).  Keenam, 

tidak meyakini karena melihat dari perkembangan masyarakat dan budaya 

sudah mulai menghilang (mayoritas golongan priyayi dan santri tidak 

meyakini, sedangkan golongan abangan relative sedikit).  Ketujuh, tidak 

meyakini karena masyarakat dari kalangan muslim dengan latarbelakang 

relegius atau alumni pondok (golongan priyayi lebih sadikit dari pada 

golongan santri, dan golongan abangan sebaliknya). 

Sehingga dari penjabaran diatas, terlihat seseorang mengalami 

pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan kelompok masyarakat 

bahwa perubahan sikap masyarakat Nambak terhadap budaya larangan 

perkawinan mempertemukan pengantin mengalami perubahan terjadi 

karena adanya pengaruh faktor dari masyarakatnya sendiri yang disebut 

dengan istilah “inovasi” dan juga mengalami perubahan lambat, yaitu 

secara “evolusi”. 

Karena kebudayaan sendiri diwariskan dari generasi ke generasi, 

mulai dari generasi terdahulu kemudian diteruskan generasi yang akan 

datang. Budaya yang ada di Desa Nambak bersifat turun temurun yang 

mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Hal ini disebabkan 

oleh karena orang tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang 

memiliki budaya tersebut. 
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Hal ini terjadi karena masyarakat mampu menyesuaikan diri 

dengan keperluan, keadaan dan kondisi-kondisi baru yang muncul di 

masyarakat dan sejalan dengan pertumbuhan manusia.  

Jika dilihat dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, budaya 

larangan perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung pegat 

di Desa Nambak merupakan perubahan progress. Karena perubahan ini 

membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat, meningkatnya nilai-

nilai agama dan pemikiran masyarakat yang rasional dalam menanggapi 

gejala yang timbul dan ada di alam ini. 

Adanya perilaku yang ada dimasyarakat Nambak terhadap hukum 

ditinjau dari metode diskriptif perilaku bahwa dalam agama Islam 

mengenai tradisi mitos gunung pegat sebagian masyarakat tokoh santri 

telah dianggap sebagai adat kebiasaan masyarakat sekitar.  

Sebuah kebiasaan yang lama berlangsung bisa saja dijadikan 

hukum. Dalam kaidah fiqh dikenal: 

  َْاَ اَا ُ ُاَ َكَ  ٌ  

 Artinya: 

  “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.161
 

Namun tradisi yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum 

adalah sebagai berikut: 

                                                           

       
161

 Syahrul Anwar, Ilmu Figh & Ushul Figh (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 124. 
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1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat 

umum. 

2. Diterima oleh akal sehat sebagai tradisi yang baik. 

3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur‟an dan hadist Nabi Saw. 

Jika dilihat dari syarat-syarat diatas memang tradisi mitos gunung 

pegat telah berjalan sejak lama dan dikenal oleh masyarakat Desa 

Nambak, tetapi tidak dapat diterima oleh akal dan bertentangan dengan al-

Qur‟an dan hadist. Budaya larangan perkawinan mempertemukan 

pengantin melewati gunung pegat yang ada di Desa Nambak merupakan 

budaya yang bertentangan dengan hukum Islam tidak termasuk larangan 

dalam perkawinan dan tidak ada landasan syara‟nya. 

Karena dalam hal larangan perkawinan sendiri dalam surat an-Nisa < 

ayat 22-23 yang berbunyi:
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Dalam ayat ini dijelaskan bahwa larangan pernikahan selamanya 

ada tiga macam, yaitu adanya hubungan nasab, adanya hubungan 

sepersusuan, dan adanya hubungan persemendaan. Sehingga hukumnya 

haram, apabila meyakini mitos gunung pegat.  

Mitos gunung pegat, dibiasakan dan dipertahankan oleh 

masyarakat Desa Nambak secara berulang-ulang dan terus-menerus. 

Dilihat dari segi obyeknya termasuk al-‘Urf al-‘Amali (adat istiadat yang 

menyangkut perbuatan), karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai 

adat. Dari segi cangkupannya, disebut al-‘Urf al-‘Am (kebiasaan tertentu 

yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah). Tradisi mitos 

gunung pegat termasuk ‘Urf ini. Karena tidak hanya berlaku di desa 

Nambak saja tetapi di wilayah sekitar Desa Nambak khususnya wilayah 

Ponorogo yang mengetahui mitos gunung tersebut. Sedangkan dari segi 

keabsahannya al-‘Urf al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan 
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dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟. Dapat 

menghilangkan kemaslahatan dan membawa madharat kepada mereka, 

karena setiap pengantin yang melewati gunung pegat merasa ragu-ragu, 

khawatir dan berprasangka buruk. 

Tetapi jika dilihat dari hukum adat, tradisi budaya temu pengantin 

dalam adat istiadat Jawa termasuk dalam ritual, yaitu panggih temanten. 

Panggih temanten disini dalam bahasa Indonesianya temu pengantin 

dengan membawa rombongan menurut pemahaman masyarakat Desa 

Nambak. Hal ini dapat dikatakan rombongan pengantin dalam acara temu 

pengantin dan mempunyai budaya larangan di desa tersebut.  

Upacara panggih temanten atau yang sering juga disebut upacara 

temu merupakan acara puncak dari pernikahaan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat. Tujuan dari upacara ini tidak lain adalah untuk mengabarkan 

kepada masyarakat sekitar bahwasannya yang bersangkutan telah sah 

sebagai sepasang suami istri. 

Ciri-ciri adat adalah sebagai berikut: 

1.) Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. 

2.) Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk. 

3.) Adat mencakup kebiasa adat juga muncul dari sebab alami  pribadi. 

4.) Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak.
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Dilihat dari ciri-ciri diatas mitos gunung pegat termasuk adat, 

karena memenuhi syarat diatas. Dengan demikian bisa diketahui bahwa 

tradisi dan kepercayaan nenek moyang dahulu menjadi cermin dalam 

kehidupan masyarakat Desa Nambak, karena larangan apa saja dalam 

temu pengantin yang ada di Desa Nambak tidak bisa ditinggalkan begitu 

saja secara cepat. 

Tradisi yang sedemikian ini masih diperhatikan oleh sebagian 

masyarakat Nambak, karena beranggapan apabila tradisi larangan temu 

pengantin melewati gunung pegat di langgar maka akan terjadi sesuatu 

bahaya besar. Mitos yang banyak beredar adalah dalam waktu yang tidak 

lama akan mengalami perceraian. 

Meskipun begitu, secara umum masyarakat Desa Nambak 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat yang masih 

kuat dalam masalah kebersamaannya itu ditunjukkan dengan kegotong 

royongan serta saling memiliki antar anggota masyarakat. Sehingga jika 

dari anggota masyarakat merasakan kebahagiaatn semisal salah satunya 

dalam hal perkawinan masyarakat ikut merasakan senang. 

Masyarakat Desa Nambak masih memegang tradisi yang telah 

diturunkan leluhur mereka ke generasi setelahnya, semisal salah satunya 

dalam hal budaya temu pengantin atau panggih temanten melewati gunung 

pegat tidak diperbolehkan. 

                                                                                                                                                               

https://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/al-%E2%80%98urf-sebagai-salah-satu-metode-

ushul-fiqih-dalam-meng-istimbath-setiap-permasalahan-dalam-kehidupan/. (Diakses hari Rabu, 19 

Juli 2017. Pukul:09:00). 

https://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/al-%E2%80%98urf-sebagai-salah-satu-metode-ushul-fiqih-dalam-meng-istimbath-setiap-permasalahan-dalam-kehidupan/
https://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/al-%E2%80%98urf-sebagai-salah-satu-metode-ushul-fiqih-dalam-meng-istimbath-setiap-permasalahan-dalam-kehidupan/
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Sosial masyarakat Desa Nambak membebaskan kepada 

masyarakatnya mengenai keyakinan mitos gunung pegat tanpa 

mempermasalahkan perbedaan sikap yang terjadi dimasyarakat. Mereka 

saling menghormati bagi mereka yang meyakini maupun tidak meyakini. 

Semua tergantung pribadi masing-masing dalam menyikapinya. 

Masyarakat fleksibel dalam menanggapi tradisi tersebut. Tetapi hal 

tersebut tetap perlu diluruskan agar sesuai dengan syari‟at Islam dan tidak 

menurunnya nilai-nilai Islam (agar tidak mempunyai pemahaman yang 

salah). 

Jika ada yang diundang sebagai rombongan manten orang yang 

mempercayai mitos tersebut, maka mereka dengan senang hati 

mengahadiri, terserah pribadi masing-masing ada yang mengikuti 

rombongan manten adapun juga yang memilih dengan jalur terdekat 

dengan melewati gunung pegat. Berbagai macam tipologi masyarakat 

untuk mewujudkan rasa simpati dan sebagai wujud penghormatan. 

Seiring berjalannya waktu keyakinan yang tidak sesuai dengan 

syara‟ semakin menurun, karena masyarakat di era sekarang faham, 

mengerti, dan sadar bahwa hal tersebut bertentangan dengan al-Qur‟an dan 

al-Hadist terkait larangan perkawinan. Tetapi juga memang masih ada 

yang masih meyakini karena sebagai wujud penghormatan budaya nenek 

moyang terdahulu dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu 

pengetahuan dan rendahnya pendidikan. 
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Dilihat dari perkembangannya banyaknya alumni pondok, tokoh 

agama, taman pendidikan Islami, fahamnya ilmu pengetahuan agama, dan 

perkembangan sosial masyarakat kepercayaan tradisi tersebut semakin 

berkurang dan mulai luntur atau hilang. 
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BAB V 

PENUTUP 

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukaan, penulis pada 

akhirnya mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Dampak terkait mitos budaya larangan perkawinan mempertemukan 

pengantin melewati gunung pegat adalah perceraian, gila, adanya 

cobaan, anaknya meninggal dan tidak normal, keluarga tidak harmonis, 

banyak hal mistik, dan perkembangannya kehidupan rumah tangganya 

bahagia. Sehingga dalam hal ini, mitos gunung pegat sudah ada sejak 

nenek moyang terdahulu, sehingga menjadi sebuah budaya yang turun 

temurun dari generasi ke generasi masih diyakini adanya (secara 

historis). 

2. Sikap/ perilaku Masyarakat Nambak terhadap budaya larangan 

perkawinan mempertemukan pengantin melewati gunung pegat 

tersebut adalah masyarakat meyakini budaya larangan pengantin 

sebagaimana yang telah diturunkan dari nenek moyang (menghargai 

budaya), meyakini budaya agar tidak terjadi konflik keluarga, tidak 

meyakini karena budaya sudah mulai menghilang, dan tidak meyakini 

karena masyarakat sudah faham ilmu agama. Maka mengalami 

perubahan lambat (evolusi), karena terjadi tanpa direncanakan dan 
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inovasi karena terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi yang 

ada di masyarakat desa Nambak sendiri. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat yang masih meyakini budaya larangan perkawinan 

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat, jangan sampai 

keteguhan mengakibatkan sulit masuknya kebudayaan dari luar yang 

lebih memiliki kaidah-kaidah/ dalil-dalil yang pasti. 

2. Jangan sampai dengan adanya perbedaan sikap tentang budaya 

larangan temu pengantin melewati gunung pegat mengakibatkan 

perpecahan antar anggota masyarakat.  
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