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MOTTO








Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.
Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang
ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian
tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada
Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi
Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang
bersyukur".1

1

Al-Qur’an,007. 189

8

PERSEMBAHAN
Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karyaku ini untuk:
1.

kedua orang tuaku tercinta (kermun dan sayem) yang tak
henti

mendoakan,memberikan

nasehat

,kasih

sayang,dukungan dan keridhoanya kepadaku sehingga aku
diberi

kemudahan

oleh

Allah

dalam

menyelesaikan

penulisan skripsi ini.
2.

kepada kaka ku (gunawan dan kotimah) dan (harto dan
yatimah ) dan (narto dan endang) dan keluarga besar
Alm.mbah Solo yang tak pernah lelah memberikan nasehat
dan dukungan kepada ku hingga terselesaikan penulisan
skripsi ini.

3.

kepada adekku

Khoiril

Mustofa yang

memberikan

semangan dan dukungan
4.

kepada

Endang

Lestariningsih

S.P.I

yang

selalu

memberikan semngat dan motifasi dan saran,dan memberi
semagat tanpa bosen bosenya kepada ku
5.

keluarga

besar

IAIN

ponorogo

pada

umumnya

dan

khususnya untuk temen-temen seperjuanganku kelas S.A.A.
Angkatan 2014 yang telah membantu dan memotivasiku
dalam segala hal
6.

kepada keluarga besar (Tumini,pak Amari dan Situn)
yang telah mendukung dan yang telah merawat saya
selama saya di Ponorogo

7.

kepada Ibuk Atik Abidah M.S.I yang telah membimbing dan
memberi masukan atau saran dalam menggerjakan skripsi
ini

9

ABSTRAK
Rawuh Sugeng,2018. Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi
Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendan Kecamtan
Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Ahwalsyakhshiyah
Fakultas Syariah Institut
Agama Islam
Negri (IAIN)
Ponorogo.Pembimbing Atik Abidah M.S.I.
Kata Kunci:Hukum perkawinan, Bubak
Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, salah
satunya keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya
dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan
seorang wanita. Hubungan yang dimaksud haruslah merupakan hubungan
yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah SWT sebagaimana terdapat
dalam Al-Qur’ān, bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada
ikatan yang sah yaitu pernikahan, tradisi bubak ini sanggat di butuh kan di
dalam perkawinan adat jawa karna adanya bubak tersebut bisa
membedakan antara pengantin pertama atau pengantin yang kedua, bubak
hanya dilakukan pengantin pertama dan yang terakhir, di dalam praktek
bubak pengantin ada beberapa alat atau perlengkapan yang harus di
penuhi. Dalam skripsi ini penulis akan meninjau langsung tradisi bubak
dalam perkawinan adat jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo.
Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang
perlu di bahas yaitu. (1) Bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap
tradisi bubakan dalam perkawinan adat jawa di Desa Sendang Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo.(2) Bagaimana alasan terhadap pandangan
tokoh Islam dalam tradisi bubakan perkawinan adat jawa di Desa Sendang
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
Penelitian ini merupakan peneliti lapangan yang menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui
wawancara dan observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah
metode induktif, yaitu data-data lapangan yang berasal dari masyarakat
yang melaksanakan tradisi bubak.
Dari hasil penelitian tersebut menunjukan. (1) Pandangan tokoh
Islam berdasarkan cara pelaksanaan tradisi bubakan di Desa Sendang
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan
hukum Islam, baik dari pelaksanaan, peralatan, orang yang menghajatkan,
itu hanya sebagai simbol. (2) Alasan pendapat dari beberapa tersebut
tradisi bubak di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
tentang pelaksanaan peralatan yang digunakan itu hanya tambahan dalam
perkawinan adat jawa, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam
dan tidak meninggalkan kewajiban dalam perkawinan yang telah
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ditetapkan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan
Hadith.

KATA PENGANTAR
Puji syukur alhamdulilah segala rahmat, hidayah, dan tawfiq-nya,
sehinga penulis dapat menyelesaikan penulis panjatkan kepada Allah
SWT, atas penulisan skripsi dengan judul: Ragam Pandangan Tokoh
Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di
Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Sholawat
serta salam semoga tetep tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
telah memberikan cahaya Islam dalam kehidupan ini.
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akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ponorogo beserta staf yang telah benyak menyediakan
fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta
stafnya atas bimbingan akademis dan pelayanan administratif yang telah
diberikan.
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bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga
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dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama
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6. Pihak Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang telah
memberikan segala data yang telah di Informasi kanpada penulisan.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau
semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan
adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang
menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.
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skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.
Ponorogo 23 April 2018
Penulis

Sugeng Rawuh
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah
IAIN Ponorogo 2018 sebagai berikut:
Arab
Indonesia
Arab
Indonesia
ض
ḍ
ء
׳
B
ط
ṭ
ب
T
ظ
ẓ
ت
Th
ع
ث
‘
Gh
j
غ
ج
F
H
ف
ح
Q
Kh
ق
خ
K
d
ك
د
L
Dh
ل
ذ
M
R
م
ر
N
Z
ن
ز
W
S
و
س
H
Sh
ھ
ش
Y
ṣ̣
ي
ص
2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan
horisontal di atas huruf ā, i
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua
huruf “ay” dan “aw”
Contoh : Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū‘ah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
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Contoh :
Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn `inda Allāh al-Islām bukan
Inna al-dīna ‘inda Allh ial-Islāmu. …. Fahuwa wajib bukan Fahuwa wajibu
dan bukan pula Fahuwa wājibun.
6. Kata yang berakhir dengan dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah
ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudāf ditransliterasikan dengan
“at”.
Contoh :
a. Na’at dan Mudāfilayh

:Sunnah

sayyi’ah,

al-maktabah

al-

mișriyah.
b. Mudāf
7. Kata

yang

: matba’at al-‘āmmah.
berakhir

dengan

ya’

mushaddadah

(ya’

bertashdid)

ditransliterasikan dengan I. Jika I diikuti dengan tā marbūtah maka
transliterasinya adalah īyah. Jika ya bertashdid berada ditengah kata
ditransliterasikan dengan yy.
Contoh :
1. al- Ghazālī, al-Nawāwiī
2. Ibn Taymîyah. al-Jawzīyah.
3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.2

2

Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), 57.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latarbelakang Masalah
Upacara bubak Temanten adalah suatu bentuk upacara yang
dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra sulung,

di daerah

Kabupaten Ponorogo, masih banyak orang melaksanakan upacara Bubak
temanten. Diangkatnya upacara bubak temanten dalam festival upacara
adat daerah dikandung maksud agar bisa diterima oleh generasi muda dan
direstui oleh pejabat yang berwenang yang akhirnya upacara adat daerah
bubak temanten ini bisa berkembang dan lestari. 3
Upacara bubak ini dilaksanakan apabila baru pertama kali
mempunyai hajat mantu dan calon pengantinnya adalah putri sulung
maupun putri bungsu. Jadi jelasnya bila anak pertama

upacarabubak,

hanya kalau anak yang pertama saja dan kalau putrinya jatuh nomor dua
dan anak sulungnya laki-laki, maka perlu melaksanakan bubak.
Tradisi bubak merupakan sebuah tradisi yang merupakan salah
satu upacara tradisional dari para leluhur yang diturunkan secara turun
menurun serta wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah perkawinan.
Upacara bubak bukan merupakan upacara yang biasa namun ritual yang
ada agar mendapatkan barokah dan kemudian dalam menjalankan
berumah tangga dan di mudahkan mencari rizqi, sehingga keluarga yang
Namara, ”Prosesi Upacara Bubakan”, http://namaravideo. com/2016/07/08/prosesiupacara-adat-bubakan/, diakses tanggal 30 November 2017 Pukul 15. 30
3
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akan dibina kelak menjadi kel uarga yang menghargai dan melengkapi
satu dengan yang lain.
Ada beberapa tujuan dari pada upacara bubak kawah ini adalah
sebagai berikut.1) Pernyataan syukur kepada Tuhan yang maha esa,
bahwa telah dapat mengawali mantu. 2) Permohonan kepada Tuhan agar
pengantin diberikan kekuatan,

kesegaran jasmani dan rohani,

ayem

tentrem. 3) Harapan agar pengantin di karuniai anak. 4) Menunjukan
tanggung jawab orang tua terhadap putrinya,

walaupun susah payah

untuk melaksanakan perhelatan. 5) Menunjukan kepada kerabat tamu
bahwa ini perhelatan mantu yang pertama. 4Islam merupakan agama yang
sesuai dengan fitrah manusia,

salah satunya keinginan manusia untuk

memperoleh keturunan dan itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan
seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita.Hubungan yang
dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan
hukum Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’ān,

bahwa

hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah yaitu
pernikahan.5
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluknya,

baik pada manusia,

hewan,

maupun,

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT,
jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak,

tumbuhsebagai

dan melestarikan

4
Namara, ”Prosesi Upacara Bubakan”, http://namaravideo. com/2016/07/08/prosesiupacara-adat-bubakan/, diakses tanggal 30 November 2017 Pukul 15. 30
5
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fiqih dan Hukum
Positif (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2011), 6.
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hidupnya.

Nikah menurut bahasa adalah al-jam’ūdan al-dhamū yang

artinya kumpul. Makna nikah (zawat) bisa di artikan dengan aqdu tazwij
yang artinya akad nikah. Juga bisa di artikan dengan (wath’u al-zaujah)
yang bermakna menyetubuhi istri. 6
Adapun menurut UU No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dengan jelas menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 7
Adat di definisikan sebagai suatu yang dikerjakan berulang-ulang
tanpa adanya hubungan rasional.Sedangkan ‘urf adalah kebiasaan
mayoritas kaum,

baik dalam perkataan dan perbuatan.Dalam pengertian

ini adat lebih luas dibanding‘urf. Adat mencangkup seluruh jenis ‘urf
tetapi tidak sebaliknya.
tertentu dalam makan,
adat,

Kebiasaan individu-individu atau kelompok
berpakaian,

tidur dan sebagainya di namakan

tetapi tidak disebut ‘urf. Tetapi dari sisi lain ‘urf lebih umum di

banding adat,

sebab adat hanya mencangkup perbuatan sedang ‘urf

mencangkup perbuatan dan ucapan sekaligus. 8
‘Urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman mayoritas
masyarakat,

karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah

memainkan peranan penting dalam mengatur dinamika hubungan dan tata
6
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.
7
Pasal 1, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi
Hukum Islam(Grahamedia Press, 2014), 2.
8
Suwarjin, Ushul Fiqh, 148.
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tertib bersosial anggota masyarakat. Adat kebiasaan (‘urf) berkedudukan
sebagai bagian dari hukum yang tidak tertulis,

menjadi tradisi dan

menyatu dengan masyarakat, sehingga adat kebiasaan itu terus berlanjut
dari satu generasi ke generasi lain. 9
Dari hasil wawancara awal beberapa tokoh masyarakat
-Menurut saya tradisi seperti ini tidak perlu diadakan karena sesuatu yang
tidak sesuai dengan anjuran Islam maka tidak perlu untuk dilakukan dan
tidak perlu dilestarikan di zaman modern ini. 10
-Kalau menurut saya makna yang terkandung dalam pelaksanaan bubakan
manten dalam tradisi perkawinan yaitu bisa dikatakan suatu kewajiban
bagi calon manten nomer satu atau bisa disebut anak sulung dan anak
terahir bisa di katakan anak bungsu, jadi saya sangat setuju dengan adanya
tradisi tersebut. 11
Adapun respon dari kalangan masyarakat mengenai tradisi bubakan
manten banyak yang setuju dan tetap melaksanakannya dengan baik yang
bertujuan untuk sebuah adat dalam perkawinan adat Jawa.
Diangkatnya upacara Bubak Temanten dalam festival Upacara
Adat daerah di kandung maksud agar bisa diterima oleh generasi muda dan
direstui oleh pejabat yang berwenang yang akhirnya upacara adat daerah
Bubak temanten ini bisa berkembang dan lestari.
Dengan adanya perbedaan-perbedaan pedapat tentang pandangan
tradisi bubakmanten yang didapati di Desa Sendang Kecamatan Jambon
9

Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta, 200 7), 80.
, Sulasmun , wawancara , Tangal 12 Desember 2017
11
Mbah warni , wawancara, Tangal, 17 Novemver 2017
10
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Kabupaten Ponorogo, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang
lebih intensif di Desa Sendang dengan judul ” Ragan Pandangan Tokoh
Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa
Sendang Jambon Ponorogo ”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang masalah,

peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut:
1. Bagaimana Pandangan tokoh Islam terhadap tradisi bubakan dalam
perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo?
2. Bagaimana alasan terhadap pandangan tokoh Islam dalam tradisi
bubakan perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo?
C. Tujuan Penelitian.
1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi bubakan dalam
perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Jambon Ponorogo
2. Untuk menjelaskan bagaimana ragaman pemahaman tokoh Islam
terhadap tradisi bubakan dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sendang
Jambon Ponorogo
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan
budaya Jawa, khususnya tentang makna Bubakan manten dan tata cara
dalam tradisi pengantin Jawa
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian diharapkan dapat membuka kacamata pandangan
masyarakat tentang tradisi bubakan dalam perkawinan adat jawa.
sehingga dapat menjadikan pertimbangan tentang arti penting
melestarikan budaya jawa.
b. Bagi Pengambil Keputusan
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengambil keputusan
di pemerintah Indonesia sehingga dapat dijadikan referensi untuk
mengupayakan bagaimana mempertahankan tradisi bubakan
manten dalam adat jawa.
E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang
sudah pernah di lakukan di sekitar masalah yang akan diteliti, sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan
pengulangan duplikasi dari kajian atau peneliti yang telah ada dalam hal
ini ditemukan beberapa peneliti ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan
adat masyarakat iaslam jawa,

namun tidak terdapat penulisan yang
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membahas tentang ragaman pandangan tokoh Islam terhadap tradisi
bubakan dalam perkawinan adat jawa di sendang jambon ponorogo
adapun beberapa peneliti yang dimaksud diantaranya adalah sebagai
berikut :
Pertama, Suryaningsih, Atik, NIM 241012011, 2005. Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Adat “Nikah Jilu” di Desa Jambangan Kecamatan
Paron Kabupaten Ngawi.Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.Dengan
hasil penelitian sebagai berikut Hal-hal yang dipersyaratkan dalam adat
“nikah jilu” merupakan adat kejawen yang sebagian telah ada bahkan
hukum Islam secara umum.Adapun yang tidak ada dalam hukum Islam,
hal tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam,
karena syarat-syarat yang paling mendasar dalam pernikahan tetap atau
masih ada dalam adat “nikah jilu, Proses pelaksanaan akad dalam adat
“nikah jilu” yang dilakukan oleh beberapa pasangan di Desa Jambangan
sesuai dengan hukum Islam,

karena proses akadnya sudah memenuhi

rukun nikah secara Islam, yaitu: adanya dua mempelai, wali, dua orang
saksi, dan sighat ijab qobul12
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mulyani,

Rini,

A220090159,

2013. Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh
Masyarakat (studi kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten

12
Atik Suryaningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adar “Nikah Jilu” di Desa
Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.(Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo2005).
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Grobogan).Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah

Surakarta.Dengan

hasil

penelitian

yang

dapat

disimpulkan bahwa pernikahan adalah segala hal yang dipantangkan
menurut adat atau kepercayaaan sebelum melangsungkan perkawinan di
Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Adanya

pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalorngetan) dan hari lahir (weton) berawal dari sebuah cerita orang-orang
zaman dahulu dan dijadikan sebuah tradisi oleh masyarakat, padahal hal
tersebut

masih

diragukan kebenarannya

apabila

sesorang

berani

melanggar. Pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah
(ngalor-ngetan) dan hari lahir (weton) secara tersirat tidak terdapat di
dalam Al-Qur’an maupun Hadith.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
Pantangan Pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (ngalorngetan) dan hari lahir (weton) adalah sah. 13
Ketiga,

Skripsi yang ditulis oleh

Chairi,

Anwar,

NIM

10210087, 2014. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada
Walimatur ‘Ursy. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas
Syari’ah

Universitas

Islam

Malang.Didalam penelitian ini,

Negeri

Maulana

Malik

Ibrahim

terdapat rumusan masalah yaitu : 1)

Bagaimana prosesi tradisi Bubakan pada Walimatul ‘Ursy ? 2) Bagaimana
pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi Bubakan pada Walimatul

13
Rini Mulyani, Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat
(studi kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan). (Skripsi Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013).
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‘Ursy ?penelitian ini tergolong penelitiaan empiris yang menggunakan
metode pendekatan deskriptif kualitatif,

sumber data penelitian ini

diperoleh dari observasi langsung serta wawancara kepada tokoh
masyarakat sebagai data primer,

serta dari fatwa ulama’ dan literatur

yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini
menjukkan,

bahwa pelaksanaan tradisi Bubakan dalam perkawinan di

Desa Bendosari memiliki keunikan sendiri dan menjadi cirri khas dari
masyarakat desa tersebut.Adapun makna dilaksanakannya tradisi Bubakan
bagi masyarakat Bendosari adalah mendoakan kepada calon mempelai
agar nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga yang
sakinah, mawadah dan warohmah.Dalam pandangan masyarakat di Desa
Bendosari tradisi Bubakan bisa disebabkan beragam macam dan menurut
mereka merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan
serta diselenggarakan secara terus menerus. Dalam pandangan masyarakat,
pada umumnya di Bensosari bahwa tradisi Bubakan dalam perkawinan
tetap bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi
ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsure
kesyirikan di dalamnya. 14
Keempat,
Kudangan

Skripsi yang ditulis oleh Muhasim. 2009. Tradisi

Perkawinan

Islam.Skripsi.Jurusan.

Betawi

Al-Ahwal

dalam

Perspektif

Hukum

Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah

14
Anwar Chairi, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatur
‘Ursy. (Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang2014).
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Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta. Dengan hasil
penelitian sebagai berikut , Pemberian kudangan tidak menyimpang atau
bertentangan dengan syariat Islam sebab adat kebiasaan di dalam acara
tersebut tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan hukum Islam karena
itu sebagai kebiasaan adat dan untuk memeriahkan suatu acara.
Adapun negatifnya dari pemberian kudangan tersebut antara lain
dapat memberatkan pihak laki-laki yang tidak mampu apabila tersebut
berlebihan,

tradisi kudangan perkawinan adat betawi hanyalah sebuah

tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Betawi Benda Bari
khususnya,

kudangan tidak dapat dikategorikan sebagai mahar karena

dalam kudangan sesuatu yang diberikan dapat berupa simbol-simbol,
sedangkan dalam mahar harus yang bermanfaat yang dapat dipergunakan
oleh pihak wanita. 15
Perbedaan telaah pustaka yang telah ada sebagai berikut, beda
tempat penelitian dan beda yang dibahas kalau pembahasan saya
menggenai pendapat tokoh Islam di Desa Sendang bagaimana memahami
tradisi bubakan, dan bagaimana dengan hukum Islam memandang adanya
tradisi bubakan tersebut

15
Muhasim.Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum
Islam.(Skripsi.Jurusan.Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Syarifhidayatullah Jakarta 2009).
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F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara
berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa,
prosedurnya bagaimana.

16

Sehingga untuk mendapatkan hasil yang

cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai
berikut:
a. Jenis penelitian
Jenis Penelitian Jenis Penelitian dalam hal ini termasuk jenis
penelitian lapangan (field research) diskriptif eksploratif dan bersifat
empirik. Sehingga dalam penelitian iniberusaha untuk mendiskripsikan
dan mengungkap bagaimana ragam pandangan serta nilai yang
melandasi tokoh agama terhadap perceraian dalam tradisi bubakdi
sendang jambon ponorogo
Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif,
yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan
menganalisis fenomena,
kepercayan,

persepsi,

peristiwa,

aktivitas sosial,

sikap,

pemikiran orang secara individual maupun

kelompok.17

16
Restu kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian sebuah pengenalan dan penuntutan
langkah pelaksanaanpenelitian ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.
17
Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009), 60.
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b. Pendekatan
Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. 18Data-data tersebut
berupa kata-kata atau gambar serta hasil wawancara,

observasi

maupun dokumen.
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti merupakan instrumen yangpaling penting
dalam penelitian kualitatif. 19 Ciri khas penelitian tidakdapat dipisahkan
dari pengamatan berperan serta,

namun peranan penelitian yang

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini
bertindak sebagai instrumen kunci,

partisipasi penuh sekaligus

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.
Instrumen yang ini 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

18

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2000), 3.
19
Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2001), 13
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3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa
Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih
dengan beberapa alasan. Pertama,

mayoritas masyarakat pemeluk

agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Kedua,
adanya fenomena tersebut yang dipandang tradisi bubak pengantin akan
terjadi tidak keharmonisan dalam keluarga ketika melanggar tradisi
tersebut yang berakibat pada pengantin, sehingga diperlukan meluruskan
pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan
dengan agama dan kehendak Allah SWT. Ketiga,

tradisi ini sangat

populer khususnya di kalangan masyarakat Desa sendang dan umumnya
di Kabupaten Ponorogo yang mana belum ada yang meneliti. Keempat,
memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data secara maksimal di
Desa sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Kelima,
masyarakat Desa sendang Kecamatan jambon

Kabupaten Ponorogo

masih mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut
4. Data dan Sumber Data
Setiap peneliti memerlukan data, karna data merupakan sumber
informasi

yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya

masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari
berupa bentuk ragam pandangan tokoh Islam terhadap tradisi bubakan
dalam perkawinan adat jawa. Dari data tersebut kemudian diinterpestasi

27

guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang terjadi di
masyarakat. 20
1. Primer (primary data )merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui
mediaperantara).

21

Yaitu ragam pandangan serta pemahaman

yang melandasi tokoh agama terhadap kebahagiaan dalam tradisi
bubakan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo.

Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode

wawancara (interview) dan dokumentasi. adapun tokoh-tokoh
Islam yaitu. kyai Jakfar shodik, kyai maksum, sulasmun
2. Data sekunder (secondary data) merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui
media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak).

22

Yaitu

meliputi: sejarah berdirinya Desa Sendang, kondisi geografis,
kondisi sosial masyarakat,

kondisi seni budaya dan kegiatan

masyarakat, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, kondisi
perekonomian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan,

peneliti menggunakan

beberapa metode, antara lain:

20

Afifudin dan Beni Ahmad Saibani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:CV.
Pustaka Setia, 2009). 177
21
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam
Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.
22
Ibid, 44.
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a. Observasi
Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan
mengamati perilaku, peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh
sumber data (responden).

23

Hasil observasi dalam penelitian ini

dicatat dalam catatan lapangan,

sebab catatan lapangan

merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.
Dalam penelitian kualitatif,

peneliti mengandalkan pengamatan

dan wawancara dalam mengumpulkan data pada waktu dilapangan
membuat “catatan” setelah pulang ke rumah barulah menyusun
“catatan lapangan”.

24

Dalam observasi ini peneliti mengamati

kegiatan tradisi bubakan disebuah Desa dan menghasilkan bahwa
persepsi masyarakat terhadap tradisi bubak ada yang setuju dan
yang tidak setuju. Bagi masyarakat yang setuju adalah masyarakat
biasa, para pelaku bubak, sesepuh masyarakat. Masyarakat yang
setuju beranggapan bahwa tradisi bubak adalah tradisi yang perlu
dilestarikan dan harus ada,

karena dari prosesi dan tradisi

bubakmempunyai pembelajaran dan nasihat-nasihat yang positif
untuk kedua calon pengantin. Sedangkan masyarakat yang tidak
setuju biasanya dari orang-orang berpendidikan dan tokoh agama,
orang

yang

berpendidikan

sudah

mengandalkan logika daripada tradisi,

berfikir

nasional

dan

dari tokoh agama

beranggapan bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan anjuran
23
24

Marwan Salahudin, Statistika (Ponorogo: INSURI Press, 2010), 5.
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 153
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Islam maka tidak perlu untuk dilakukan dan tidak perlu
dilestarikan karena tidak sesuai.

Dengan adanya pandangan

masing-masing masyarakat menjadikan persepsi masyarakat lebih
bervariasi. 25
b. Interview
Interview adalah sebuah cara mengumpulkan data dengan
berkomunikasi secara lisan dengan sumber data (responden) baik
langsung atau tidak langsung. 26
Dalam penelitian ini, interview dilakukan kepada:
1. Berjonggo,

yaitu untuk mendapatkan informasi tentang

pengertian bubakan,

siapa orang boleh dibubak,

bagaimana tradisi bubakan itu dilaksanakan.
2. Tokoh masyarakat,

yaitu untuk mendapatkan informasi

tentang bagaimana pandangan terhadap tradisi bubakan
tersebut.
3. Tokoh Islam, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang
bagaimana hukum melaksanakan tradisi bubakan tersebut.
c. Dokumenter
Dokumentasi dari asal katanya dokumen , artinya barang-barang
tertulis,

dalam pelaksanaan metode dokumentasi,

menyelidiki benda-benda tertulis seperti,

25
26

peneliti

buku-buku majalah,

Observasi di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
Marwan Salahudin, Statistika 4
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dokumen, peralatan, notulen rapat,

catatan harian,

dan

sebagainya. 27
Dalam penelitian ini,

metode dokumentasi digunakan

untuk mendapatkan data berupa, gambar-gambar hasil dari
pendokumentasian kegiatan bubakan.
6. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil interview,

catatan lapangan

dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami dan temuan tersebut dapat
di informasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep yang
diberikan Miles dan Huberman yang meliputi:
a. Reduksi data yaitu pemilihan,
penyederhanaan,

pemusatan,

pengabstrakan data transformasi,

yang diperoleh dilapangan melalui wawancara,

perhatian,
data mentah
observasi dan

dokumentasi yang komplek.
b. Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang komplek
ke dalam suatu bentuk yang sistematis,

sederhana dan mudah

dipahami.
c. Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus
selama maupun sesudah pengumpulan data untuk penarikan
kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. 28

27

Ibit, 6
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7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari
konsep kesahihan (validitas) dan keadaan (reabilitas).29Keabsahan data
dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan
triangulasi.Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan
unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang
sedang dicari. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 30
8. 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, diantaranya sebagai berikut:
BAB I :Pendahuluan
Yang

merupakan

ilustrasi

penelitian

secara

keseluruhan.Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah,

tujuan penelitian,

pustaka, kajian teori,

28

manfaat penelitian, telaah

metode penelitian dan juga sistematika

Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2010),
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . 171.
30
Ibid, 178.
29
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penelitian.

Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai

pengantar dalam penelitian.
BAB II : Landasan teori
Dalam bab ini merupakan landasan teori terhadap
perbedaan pendapat dalam tradisi bubakan di desa sendang
Pembahasan tersebut adalah: pertama,
hukum perkawinan,

pengertian perkawinan,

rukun perkawinan,

syarat sahnya

perkawinan, syarat-syarat rukun nikah, syarat-syarat ijab kabul,
syarat-syarat wali, syarat-syarat saksi. Kedua, pengertian bubak,
peralatan bubak,

pelaksanaan tradisi bubakan,

prosesi

perkawinan adat jawa.
BAB III : Ragam pandangan tokoh Islam terhadap tradisi bubakan
dalam perkawinan adat jawa
Pada bab ini berisi tentang gambaran data umum yang
berkaitan tentang Desa Sendang dan kehidupan masyarakat di
dalamnya.

Seperti halnya tentang sejarah berdirinya Desa

Sendang, kondisi geografis, kondisi sosial masyarakat, kondisi
seni budaya dan kegiatan,
perekonomian,

kondisi pendidikan,

kondisi

sejarah tradisi bubak di Desa Sendang ragam

pandangan serta pemahaman yang melandasi tokoh agama
terhadap perbedaan pendapat tersebut
BAB IV : Analisis pandangan tokoh Islam terhadap tradisi bubakan
dalam perkawinan adat jawa
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Dalam bab ini akan disajikan tentang proses penafsiran data
menggunakan teori supaya dapat difahami dalam rangka menjawab
pertanyaan dalam rumusan masalah.

Pembahasan ini meliputi

analisis terkait ragam pandangan serta pemahaman yang melandasi
pandangan tokoh agama terhadap tradisi bubak pengantin
BAB V : Penutup
Ini merupakan bab terakhir

dari semua rangkaian

pembahasan dari bab 1 sampai bab 4. Bab ini dimaksud untuk
memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi
kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari
pokok masalah yang dirumuskan serta memuat kritik dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Perkawinan Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Perkawinan
Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan
lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan
untuk memperlihatkan pertentanganyang sungguh-sungguh antara
pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi’iyah
adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikahatau zawj yang
menyimpan arti wati’ (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan
seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. 31
Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus
seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki
adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat’ūn. 32
Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad
atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan
seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara
keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang
diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai
Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din alMalibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

31
32

Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung Pustaka Setia, 2001) 9
21
Ibid, 11
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Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa
nikah

adalah hubungan intim dan mengumpuli,

seperti dikatakan

pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang
satu dengan yang lain,

dan juga bisa disebut secara majaz nikah

adalah akad karena dengan adanya akad

inilah kita dapat

menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati’ akad bukan Wat’ūn
(hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara
majaz nikah adalah Wat’ūn (hubungan intim) sebaliknya pengertian
secara bahasa,

dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah

tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’ān dan
Hadith antara lain adalah firman Allah.
Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul
menurut golongan Syafi’yah dan Imam Malikiyah.Ketiga, pengertian
nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati’ karena
terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat’ūn
(hubungan intim).33
Sedangkan menurut para ulama fiqih menyebutkan akad yang
mereka kemukakan adalah:
Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada
dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan
yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disayaratkan dengan kata-

33

Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung Pustaka Setia, 2001), 13
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kata,

atau sesuatu yang bisa di pahami demikian,

maka dengan itu

terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. 34
Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang
pengertian

perkawinan,

tetapi dari semua rumusan yang

dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh
pendapat,

yaitu,

bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian

perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian
jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah
merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara
keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta
memiliki rasa kasih sayang,

sesuai dengan sistem yang telah di

tentukan oleh syari’at Islam. 35
Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang lakilaki dan orang perempuan,

dalam hal ini perkawinan merupakan

perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia,

bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu

bertujuan membangun,

membina dan memelihara hubungan

kekerabatan yang rukun dan damai,

seperti yang telah diisyaratkan

dalam AlquranSurat al-Rum ayat 21.
34
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Artinya:’’Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan iistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.36
Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis
kelamin yang berbeda,

sebagai makhluk yang disempurnakan Allah,

maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa,
perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena
perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam,
dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta
dalam

penyelesaian

masalah-masalah perkawinan seperti

halnnya

pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat
hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara
mendesak oleh aparat desa,

yang itu mengacu kepada kesepakatan

masyarakat yang tidak lepas dariunsur agama Islam.
Ada pun tujuan perkawinan ialah:

36

AL-Qur’an, 21

38

a. Melaksanakan ilibido seksualis
Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda,

dengan

pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu sksualnya
kepada seorang perempuan dengann sah dan begitu pula sebaliknya.
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat alBaqarah ayat 223:

  
  



  








Artinya:’’ isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu
bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocoktanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
dan
kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu,
dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak
akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang
yang beriman. (Q. S Al-Baqarah:223)37
b. Memperoleh keturunan
Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria
maupun wanita.akan tetapi perlu diketahui bahwa, mempunyai anak
bukanlah suatu kewajiaban melainkan amanat dari Allah

Swt,

walaupun dalam kenyataanya ada orang yang ditakdirkan untuk
tidak mempunyai anak.
Firman Allah dalam surat al-Syura:49-50
37
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Artinya;” kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,
Di
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak
perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anakanak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,
atau Dia
menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada
siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa
yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha
Kuasa.( Q. S. al-Shura:49-50) 38

c. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
Dalam

hidup

berkeluarga

perlu

adanya

ketentraman,

kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. dengan keluarga yang
bahagia dan sejahtra akan dapat mengantarkan pada ketenangan
ibadah. Firman Allah Swt dalam surat al-A’raf ayat 189:
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Artinya;’’Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan
dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa
senang kepadanya.Maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan,
dan teruslah Dia
merasa ringan (Beberapa waktu).kemudian tatkala Dia
merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada
Allah,
Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika
Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami
terraasuk orang-orang yang bersyukur. 39
d. Mengikuti sunah Nabi
Nabi Muhammad Saw menyuruh umatnya untuk menikah,
sebagaimana

disebutkan dalam

hadisnya

yang

artinya;maka

barangsiapa yang benci kepada sunahku bukanlah ia termasuk
(umat)ku. 40
e. Menjalankan perintah Allah Swt
Allah Swt menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah
mampu.Dalam sebuah ayat, Allah Swt berfirman
Artinya;dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil
terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya),
senangi : dua,

Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu
tiga atau empat.

kemudian jika kamu takut tidak

akan dapat Berlaku adil[ Maka (kawinilah) seorang saja,

atau

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.

39
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Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri
seperti pakaian,

tempat,

giliran dan lain-lain yang bersifat

lahiriyah Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat
tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada,

dan pernah

pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW,
ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. 41
f. Untuk berdakwah
Nikah dimaksudkan untuk berdakwah dan menyebarkan
agama Islam, membolehkan seorang muslim menikah perempuan
yahudi,

akan tetapi melarang akan perempuan muslim menikah

dengan pria yahudi,

hal ini atas dasar pertimbangan karna pada

umumnya pria itu lebih kuat pendirianya di bandingkan dengan
wanita. Di samping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga
g. Untuk membentuk dan rumah tangga yang m enjadi basis

pertama

yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 42
h. Mempererat dan memperkokoh tali persaudaraan antara keluarga
suami dengan keluarga istri,

43

dan memperkuat hubungan

kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui,

ditopang dan

dijenjang. Karena masyarakat yang saling menunjuk lagi saling
menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bhagia.

41
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2. Hukum Perkawinan
Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artinya
tidak diwajibkan tetapi ju ga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman
Allah dalam Alquran surat an-Nurayat 32
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu
yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”.
Dengan berdasarkan pada perubahan ilatnya atau keadaan
masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan,

maka

perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan
haram. 44
Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang
dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan
dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi
orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama
Syafi’yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang
melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan
melanjutkan keturunan. 45
Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat
dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah
mendesak untuk kawin.

44
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3.
Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang
menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau
tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung
padanya keberadaan hukum dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang
ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada.
Dalam syari’ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah
atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut
ulama ushul fiqih,

bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya

tergantung keberadaan hukum,

tetapi ia berada di dalam hukum itu

sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung
keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu
sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
b. Adanya wali dari pihak wanita
c. Adanya dua orang saksi
d. Sighat akad nikah 46
Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :
1. Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
a. Wali dari pihak perempuan
46
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b. Mahar (mas kawin)
c. Calon pengantin laki-laki
d. Calon pengantin perempuanSighat aqad nikah. 47
2. Imam syafi’i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
a. Calon pengantin laki-laki
b. Calon pengantin perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Sighat akad nikah. 48
3. Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
4. Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat :
Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat
karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di
gabung satu rukun :
a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
b. Adanya wali
c. Adanya dua orang saksi
d. Dilakukan dengan sighat tertentu49
a. Syarat sahnya perkawinan
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya
perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu

47
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sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami
istri.
Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :
a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang
ingin menjadiknnya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. 50
b. Syarat-syarat rukun nikah
Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syaratsyaratnya sebagai berikut :
1.

Syarat-syarat kedua mempelai

a. Calon mempelai laki-laki
Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus
dipenuhi
oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :
1. Calon suami beragama Islam
2. Terang ( jelas ) bahwa calon suami itu betul laki-laki
3. Orangnya diketahui dan tertentu
4. Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
5. Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu
betul calon istri halal baginya
6. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (
UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)

50
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7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan
calon istri
9. Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1
Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)51
b. Calon mempelai perempuan
Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :
1. Beragama Islam
2. Terang bahwa ia wanita
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994
Pasal 8) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan
tidak masih dalam iddah
5. idak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal
6 Ayat 1)
6. Tidak dalam ihram haji atau umrah. 52

c. Syarat-syarat ijab Kabul
Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan
yang diawali oleh wali.Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan
perempuan sebagai kehendak unutk mengikatkan diri dengan
seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan
penerimaan dari calon penganitn laki-laki atas ijab calon
51
52
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penganuitn perempuan.Bentuk pernyataan penerimaan berupa
sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan
pengertian

bahwa

laki-laki

tersebut

menerima

atas

ijab

perempuan.53
Perkawinan wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan,
inilah yang dinamakan akad nikah.Bagi orang bisu sah
perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa
difahami.
Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau
walinya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau
wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh
pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak
perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh
dan berakal dan boleh sebaliknya.
Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada
jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad
dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat
didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang
saksi.Khanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal
masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal
yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad
tersebut.
53
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Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau
tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab
kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah.
Demikian menurut Asy-Syafi’I dan Hambali. Sedangkan khanafi
membolehkan kalimat yanglain yang tidak dengan Al-Qur’ān
misalnya dengan kalimat

hibah,

sedekah,

pemilikan,

dan

sebagainya. Bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan. 54
d. Syarat-syarat wali
Wali hendaklah seorang laki-laki,

muslim,

baligh,

berakal, dan adil. Perkawinan tanpa wali tidaklah sah.55
Berdasarkan sabda Nabi SAW :

)يى (رواه الخمسى
ِ اَل نِ اكا اح ا اَِل
ِ ب اْ الو ِل
“Tidak sah pernikahan tanpa wali”

ْ اام ارأاةٍ نا اك اح
اط ُل
ِ اط ٌل فانِ اكا ُح اهابا
ِ اط ٌل فانِ اكا ُح اها اب
ِ ت بِغاي ِْرإِ ِد ِن او ِليِ اهافانِ اكا ُح اها اب
ْ ااي ام
س ْل ا
ى ام ْن
ُّ فر ِج اهافاإ ِ ِن ا ْست ااج ُر ْوافاال
ْ فاإ ِ ْن دا اخ ال بِ اها فالا اهااْال ام ْه ُر بِ اما ْست ا اح ال ِم ْن
ٌّ طانُ او ِل
)ى لاهُ (رواه الخمسة اَل النسا ئى
ٌّ َلا او ِل
Artinya: “Perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya
perkawinannya itu batal,
perkawinannya itu batal,
perkawinannya itu batal.
Apabila sang suami telah
melakukan hubungan seksual,
siperempuan itu berhak
mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat
halal pada kemaluan perempuan itu,
apabila wali itu
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enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada
walinya” (HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasaiy)56
Khanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan.
Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh
mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri oleh dua orang
saksi. Sedangkan malik berpendapat,

wali adalah syarat untuk

mengawinkan perempuan bangsawan bukan untuk mengawinkan
perempuan awam.
Anak kecil,

orang gila,

dan budak tidak mendapat wali.

Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi
wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.
Abu khanifah dan abu yusuf berpendapat tentang akad
nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa sebagai berikut .
Sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan
dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri,
gadis ataupun janda,

baik ia

akan tetapi yang disukai adalah apabila ia

menyerahkan akad perkawinannya kepada walinya,

karena

menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila
dia melakukan sendiri akad nikahnya.
Akan tetapi bagi walinya yang ashib (ahli waris) tidak
berhak menghalanginya,

kecuali apabila ia melakukan

perkawinan dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu’
56
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(tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah dari pada
mahar mitsil
Bahkan apabila ia mengawini diri sendirinya itu dengan
orang yang tidak kufu (tidak sepadan) dan tanpa keridhoan walinya
yang ‘ashib, yang diriwayatkan oleh abu khanifah dan abu yusuf
adalah ketidak sahan perkawinan itu, sebab tidak semua wali baik
dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua
hakim memberikan keputusan dengan adil,

karena itulah mereka

berfatwa ketidak sahan perkawinan yang demikian itu untuk
mencegah adanya perselisihan.
Menurut riwayat yang lain wali juga berhak menghalangi
perkawinan yang demikian itu dengan cara meminta kepada hakim
agar memisahkannya,

karena menjaga aib yang mungkin timbul

selagi si istri itu belum melahirkan dari suaminya atau belum nyata
mengandung,

sebab apabila sudah demikian keadaanya gugurlah

haknya untuk meminta perceraiannya dengan maksud agar tidak
terlantarlah sianak dan untuk menjaga kandungan.
Dan apabila suaminya kufu,

sedang maharnya lebih

rendah dari mahar mitsil, apabila wali dapat menerima akad boleh
berlangsung,

tetapi apabila wali tidak dapat menerima ia dapat

mengajukan kepada hakim agar hakim memfasakhkan perkawinan
tersebut.

51

Akan tetapi apabila si perempuan tidak mempunyai wali
ashib,

misalnya ia tidak mempunyai wali sama sekali atau

mempunyai wali tetapi bukan wali ‘ashib siapapun tidak berhak
menghalang-halangi
akadnya,

perempuan

tersebut

untuk

melakukan

baik itu ia kawin dengan seorang laki-laki yang kufu,

ataupun tidak kufu,

dengan mahar mitsil ataupun bahkan dengan

mahar yang lebih rendah dari mahar mitsil, sebab dengan keadaan
yang demikian segala sesuatu kembali kepadanya dan berada pada
tanggung jawab ia sepenuhnya. Dan lagi ia sudah mempunyai wali
yang akan tertimpa oleh aib karena perkawinannya dengan lelaki
yang tidak kufu tersebut, dan juga maharnya telah gugur lantaran
iapun sudah lepas dari kewenangan wali-walinya (fiqhus sunnah,
as-sayid sabiq, hal. 10-11 juz VII cet. 1968/1388)57
Wali hendaknya menanyakan calon mempelai perempuan,
berdasarkan hadiths berikut ini :

 االث ا ِيبٌ ا ا اح ُّق: ااس ا ا ان ارسُ ْو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم قا ا ال
ْ عب
ع ْن اِ ْب ُن ا
ا
ص امات ُ اها (رواه الجماعة اَل
ُ ي نا ْف ِس اها اوإِدْنُ اها
ْ ِبِنا ْف ِس اها ِم ْن او ِليِ اه ااواْلبِ ْك ُر ت ُ ْست اأْدا نُ ف
البخاروفي رواية َلاحمد وابى داود والنسا ئى) اْلبِ ْك ٌريا ْستاأ ْ ِم ُرھاا
Artintinya:“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rosulullah
SAWberkawa janda itu lebih berhak atas dirinya,
sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan
izin gadis itu adalah diamnya. ’’(H. R. jam’ah kecuali
bukhori)58
57
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اواْل ِب ْك ُر ايسْتأ ْ ِم ُرھااأاب ُْو اه

“dan gadis hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya”59

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :
1. Bapak
2. Kakek dan seterusnya keatas
3. Saudara laki-laki sekandung/seayah
4. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah
6. Paman sekandung/seayah
7. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah
8. Saudara kakek
9. Anak laki-laki saudara kakak60
Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu :
1. Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu
keridhoan yang dikawinkan itu.
2. Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga
dengan calon pengantin perempuan. wali nasab ialah saudara lakilaki sekandung,

bapak,

paman beserta keturunnnya menurut

garis patrilineal.

59
60
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3. Wali hakim. 61
e. Syarat-syarat saksi
Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki,
muslim,

baligh,

melihat,

berakal,

melihat dan mendengar serta

mengerti akan maksud akad nikah. 62
Menurut golongan khanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu
orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut khanafi boleh dua
orang buta atau dua orang fasik. Orang tuli,

orang mabuk dan orang

tidur tidak boleh menjadi saksi.
Sebagian besar ulama berpendapat saksi merpakan syarat (rukun)
perkawinan. Karena itu perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang saksi
tidak sah. Inilah pendapat syafi’i, khanafi, hanbali.
Bagaimana kalau saksi seorang, lalu datang seorang saksi lagi?
Menurut kebanya kan ulama dua orang saksi itu wajib ada
bersama,

demikian pendirian ulama khuffah. Sedang menurut ulama

madinah , termasuk imam malik, akad nikah sah apabila didatangi oleh
seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi,

jika perkawinan

itu diumumkan. 63
B. Teori Tradisi Bubak
1. Pengertian Tradisi Bubak
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Tradisi bubak merupakan suuatu tradisi dalam perkawinan adat
Jawa yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan bubakan
merupakan suatu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat adat jawa,
baik yang beragama Islam maupun non Islam,

dan dalam masyarakat

sendiri banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam
masyarakat, bubakan ini berasaldari kata mbubakyang artinya
membuka,

tradisi bubakan sendiri hanya dilakukan ketika orang tua

mempunyai hajatan yang pertama kali khusus untuk pengantin wanita
anak pertama. 64
2. Peralatan Bubakan
Peralatan atau sesaji terdiri atas kemarang,

berisi pisang raja

setangkep, gula kelapa setangkep, kelapa satu butir, ayam yang masih
kecil,

cok bakal,

kinarigan,

tikar yang masih baru dan dilapisi

kain/mori putih, kendhil/klenthing sebanyak tiga buah, kendhil pertama
berisi: beras ketan,

beras merah,

dan dua butir telur; kendhil kedua

berisi: buah-buahan dan kue; kendhil ketiga berisi: kelapa muda berisi
santan, dan kembar mayang.
Kendhil/klenthing adalah lambang dari cupu manik astagina. Cupu
manik astagina merupakan tempat untuk menyimpan titipan wiji banyu
suci purwitasari dari seorang laki-laki kepada istrinya, hal ini yang nanti
akan dipergunakan untuk dialog antara ayah dan ibu calon temanten.

64
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Ketan dan beras merah melambangkan rezeki dan berkah, dengan
telah dilaksanakannya bubakan diharapkan rezeki dan berkah dari Tuhan
Yang Maha Kuasa bisa lancar,

baik rezeki untuk orang tua calon

temanten maupun rezeki calon temanten, sedangkan kelapa muda yang
diisi santan sebagai gambaran air susu.
Jadi pada acara bubak temanten ada seorang putra menyerahkan
kelapa muda kepada ibu, dengan maksud sebagai persembahan seorang
putra yang sudah dewasa kepada ibunya,

mengingat bahwa pada masa

anak-anak disusui oleh ibunya. Telur melambangkan bahwa manusia
berasal dari benda yang berwarna merah dan putih.65
3.

Pelaksanaan Tradisi Bubakan
Tradisi bubakan ini biasanya dilaksanakan ketika calon mempelai

itu perempuan dan anak pertama. Maka menurut tokoh masyarakat ritual
ini wajib dilakukan. Dan pelaksanaannya menggunakan prosesi upacara
sesuai dengan adat jawa.66
Diberbagai Daerah akan berbeda dalam pelaksanaan Upacara
bubakan ini. Di wilayah Ponorogo,

Jawa Timur prosesi Upacara

bubakanadalah sebagai berikut, Bapak dan Ibu Pengantin akan keluar
dengan menggendong dua kendil yang lengkap dengan penutupnya atau
sering disebut sebagai daringan kebak
Kemudian daringan kebak akan ditaruh di meja bersama semua
uba rampe (sesajen) untuk bubakan. Kemudian Bapak/Ibu tadi akan
65

Suarno Pringggawidagda, Tata upacara dan wicara (penerbit kanisius angota ikapi
2006), 275
66
Tamiran, Wawancara, pada hari Jum’at 17 November 2017

56

membuka daringan kebak masing-masing, dan Pawang atau Tetua akan
menerangkan isi daringan Kebak tersebut. Adapun isi daringan kebak
yang digendong si bapak adalah , Syahadat, Fatehah, Panetep Panata
Gama. Ini mempunyai arti sebagai hubungan Vertikal antara manusia dan
Allah Sang maha pencipta, Ini mengingatkan kita agar selalu bertaqwa
dan menjalankan kewajiban terhadap sang pencipta sesuai agama yang
kita anut, dan isi daringan kebak yang digendong si ibu berisi : kacang
kawak,

kedelai kawak,

semua serba kawak atau serba semua yang

sudah tersimpan terlalu lama.
Ini mempunyai arti Doa dan permintaan kepada yang maha kuasa
semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani sejahtera
rumah tangga hingga usia tua. Setelah itu teua akan minta
Paseksen/kesaksian

dari

hadirin

semua

bahwa

bapak/ibu

yang

mempunyai hajat sudah melaksanakan Upacara bubakan. Sebagai
imbalan yang punya hajat akan memberikan buah pisang dan uang. 67
4.

Prosesi Perkawinan Adat Jawa
Perkawinan atau sering pula disebut dengan pernikahan merupakan

salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang.
Masyarakat

Jawa

memaknai

peristiwa

perkawinannya

dengan

menyelenggarakan berbagai upacara yang termasuk rumit.

67
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Upacara itu dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya
pernikahan.Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.68
Nontoni,

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang

perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin
pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita.Pertemuan ini
dimaksudkan untuk nontoni,

atau melihat calon dari dekat.Biasanya,

utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon
pengantin pria. 69
Nakokake/Nembung/Nglamar,
selanjutnya,

Sebelum

melangkah

ke

tahap

perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti

sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon,
maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga
calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon
pengantin wanita diajak bertemu dengan calon pengantin pria untuk
ditanya kesediaannya menjadi istrinya.
Calon pengantin wanita setuju,

maka perlu dilakukan langkah-

langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut adalah ditentukannya
hari H kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembag
(peningset).
Midodareni, rangkaian upacara midodareni diawali dengan upacara
siraman. Upacara siraman dilakukan sebelum acara midodareni. Tempat
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untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang
yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna.
Pelaku siraman adalah orang yang dituakan yang berjumlah tujuh
diawali dari orang tua yang kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya.
Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa, raup)
dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya,

kemudian kendi langsung

dibanting/dipecah sambil mengucapkan kata-kata: "cahayanya sekarang
sudah pecah seperti bulan purnama". Setelah itu,

calon penganten

langsung dibopong oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian.
Setelah berganti busana,

dilanjutkan dengan acara potong

rambut yang dilakukan oleh orang tua pengantin wanita. Setelah
dipotong,

rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur,

dilanjutkan dengan acara "dodol dawet". Yang berjualan dawet adalah
ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya.
Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan
genting) yang dibentuk bulat. Upacara dodol dawet dan cara membeli
dengan kreweng ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau
sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang berlimpah-limpah
seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan
dengan kreweng yang ada di sekitar kita.
Menginjak

rangkaian

upacara

selanjutnya

yaitu

upacara

midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari.
Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk

59

membuat suasana calon penganten seperti widadari. Artinya,
calon penganten diharapkan seperti widadari-widadara,

kedua

di belakang

hari bisa lestari, dan hidup rukun dan sejahtera.70
Akad Nikah, Akad nikah adalah inti dari acaraperkawinan.
Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah
disaksikan oleh sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan
orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas
dari catatan sipil atau petugas agama.
Panggih, Upacara panggih dimulai dengan pertukaran kembar
mayang,

kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian

panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh,

ngidak

endhog, dan mijiki.
Balangan suruh, Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua
pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke
pengantin putra oleh pengantin putri disebut gondhang kasih,

sedang

gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut gondhang tutur.
Makna dari balangan suruh adalah berupa harapan semoga segala
goda akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya gantal
tersebut. gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan
(istilah Jawa: dilinting)

yang kemudian diikat dengan benang

putih/lawe. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua penganten
diharapkan bersatu dalam cipta, karsa, dan karya.

70

Ibid.48

60

Ngidak endhok, Upacara ngidak endhog diawali oleh juru paes,
yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan
pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor,
kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin
pria diminta untuk menginjak telur tersebut. Ngidak endhog mempunyai
makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya.
Wiji dadi, Upacara ini dilakukan setelah acara ngidak endhok.
Setelah acara ngidak endhog, pengantin wanita segera membasuh kaki
pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman.
Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa "benih" yang
akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang
baik.
Timbangan, Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum
kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan
dengan jalan sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk di antara kedua
pengantin.
Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin
wanita,

sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri.Kedua

tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah
mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif.
makna upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua
pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa.71
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Kacar-kucur,

Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya

dari kantong kain,

sedangkan pengantin wanitanya menerimanya

dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi
dhuwit recehan,

beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara,

dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kanthil).
Makna dari kacar kucur adalah menandakan bahwa pengantin
pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Raja
kaya yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun,
maknanya agar pengantin wanita diharapkan mempunyai sifat gemi,
nastiti,

surtini,

dan hati-hati dalam mengatur rejeki yang telah

diberikan oleh suaminya.72
Dulangan, Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan
dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan
minuman. Makna dulangan adalah sebagai simbol seksual,

saling

memberi dan menerima.
Sungkeman, Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukani.
Dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan
mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun
orangtua pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu
simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orangtua.
Kirab, Upacara kirab berupa arak-arakan yang terdiri dari domas,
cucuk lampah,
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dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi
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pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki
tempat panggih. Kirab merupakan suatu simbol penghormatan kepada
kedua pengantin yang dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan
kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik.
Jenang Sumsuman, Upacara jenang sumsuman dilakukan
setelah semua acara perkawinan selesai.

Dengan kata lain,

jenang

sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan
baik dan selamat,

tidak ada kurang satu apapun,

dan semua dalam

keadaan sehat walafiat. Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan
pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.
Boyongan/Ngunduh Manten, disebut dengan boyongan karena
pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak
pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama.
Ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki.Biasanya
acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempa t pengantin
wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih
biasanya.Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin
laki-laki.Biasanya, ngundhuh manten diselenggarakan sepasar setelah
acara perkawinan. 73
C. Ragam Pemikiran Tokoh-Tokoh Islam
Dalam khazanah budaya yogyakarta perkawinan adat merupakan
sesuatu yang sakral dan mendapatkan penghormatan tertinggi dari
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masyarakat setempat. Keserasian antar prosesi perkawinan dapat dilihat
dari balutan busana, tata rias pengantin, serta upacara adat yang dilangs
ungkan. 74
Menurut kepercayaan masing-masing, makhluk halus tersebut
dapat mendatangkan sukses kebahagian ketentraman ataupu keselamatan
tetapi sebaliknya bisa juga menimbulkan gangguan pikiran, kesehatan,
bahkan kematian. Maka bilamana seseorang ingin hidup tanpa menderita
gangguan itu, ia harus berbuat sesuatu untuk mempengaruhi alam semesta
dengan misalnya berprehatin, berpuasa berpantang melakukan perbuatan
serta makan makanan tertentu, berselamatan, dan bersesaji. Kedua cara
trakhir ini sering kali dijalankan oleh masyarakat jawa di desa-desa.75
Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai
menyetujui acara selanjutnya yaitu srah-srahan peningset penyerahan
bingkisan sebagai pengikat biasanya berupa pakaian lengkap, buahbuahan, dan uang. 76
Untuk masalah kepercayaan beragama Orang Jawa sebagian besar
secara nominal menganut agama Islam. Tetapi yang menganut agama
Protestan dan Katolik juga banyak. Mereka juga terdapat di daerah
pedesaan. Penganut agama Buddha dan Hindu juga ditemukan pula di
antara masyarakat Jawa. Ada pula agama kepercayaan suku Jawa yang
disebut sebagai agama Kejawen. Kepercayaan ini terutama berdasarkan
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kepercayaan animisme dengan pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Semua
budaya luar diserap dan ditafsirkan menurut nilai-nilai Jawa sehingga
kepercayaan seseorang kadangkala menjadi kabur. Orang Jawa juga
percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala
kehidupan karena sebelumnya semuanya terjadi di dunia ini Tuhanlah
yang pertama kali ada. Pusat yang dimakusd di sini dalam pengertian ini
adalah yang dapat

memberikan penghidupan,

kesimbangan,

dan

kestabilan, yang dapat juga memberi kehidupan dan penghubung dengan
dunia atas. Pandangan orang Jawa yang demikian biasa disebut Kawula
lan Gusti, yaitu pandangan yang beranggapan bahwa kewajiban moral
manusia adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir dan pada
kesatuan terakhir itulah manusia menyerahkan diri secara total selaku
kawula (hamba) terhadap Gustinya (Sang Pencipta). Ciri pandangan hidup
orang Jawa adalah realitas yang mengarah kepada pembentukan kesatuan
numinus antara alamnyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang
dianggap keramat. Orang Jawa bahwa kehidupan mereka telah ada
garisnya, mereka hanya menjalankan saja. Dasar kepercayaan Jawa atau
Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini
pada hakekatnya adalah satu atau merupakan kesatuan hidup. Javanisme
yaitu memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam kosmos
alam raya. Dengan demikian kehidupan manusia merupakan suatu
perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang religius.
Bagi orang Jawa, pusat didunia ada pada raja dan karaton, Tuhan adalah
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pusat makro kosmos, sedangkan raja adalah perwujudan Tuhan di dunia
sehingga dalam dirinya terdapat keseimbangan berbagaikekuatan alam.
Jadi raja adalah pusat 28komunitas di dunia seperti halnya rajamenjadi
mikrokosmos dari Tuhan dengan keraton sebagai kediaman raja. Keraton
merupakan pusat keramat kerajaan dan bersemayamnya raja karena raja
merupakan sumber kekuatan-kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah
dan membawa ketentraman, keadilan dan kesuburan. 77

77

Endraswara Suwardi, Falsafah Hidup Jawa (Tangerang: Cakrawala, 2003), 23.
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BAB III

TRADISI BUBAKAN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA
SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Letak geografis Drsa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo
Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terletak di
samping pegunungan di Desa Sendang terletak banggunan pondok
pesantren sendang drajat berlantai 2 , dan kantor Baledesa. Adapun batasbatas Desa Sendang adalah:
1. Sebelah Utara

: Desa Karanglo

2. Sebelah Selatan

: Desa Poko

3. Sebelah Timuir

: Desa Ngipek

4. Sebelah barat

: Pegunungan

Desa Sendang memiliki askesbilitas yang sangat cocok, hal ini
sangat beralasan di karena letak Desa Sendang di pinggiran pegunungan
sangat cocok untuk di dirikan pondok pesantren karna jika tempat ya sepi
itu akan untuk mudah santri untuk belajar dan tidak tergaggu dengan suara
gendaraan bermotor jadi bisa fokus,

selain itu askes jalan dari pusat

pemerintahan dapat ditempuh dengan rincian jarak:
a. Jarak ke ibu kota kecamatan (km) 6 km
1. Lama jarak tempuh ibu kota kecamatan dengan kendaran
bermotor (jam):1

51
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2. Lama jarak tempuh ibu kota kecamatan dengan berjalan
kaki atau kendaraan non bermotor (1, 5
3. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (Unit): 2
unit
b. Jarak ke ibu kota kabupaten (km):15km
1. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan
kendaraan bermotor (jam):1, 5
2. Lama jarak ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki
atau bendaraan non bermotor (km):2
3. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten (unit):3 unit
Sebagai daerah yang yang lain yang ada di wilayah
kabupaten ponorogo,
Desa sendang memiliki iklim Tropis yang terdiri dari dua
musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.Adapun curah
hujan di Desa Sendang rata-rata 2, 500 mm/th,

suhu rata-rata

harian 27 C, Desa Sendang terletak di ketinggian 98 mdpl diatas
permukaan laut. 78
B. Gambaran umum Bubakan
1. Sejarah Berdirinya bubakan
Upacara bubak temanten adalah suatu bentuk upacara yang
dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra sulung, di daerah
Kabupaten Ponorogo,
78

masih banyakorang melaksanakan upacara

Jainal, Hasil wawancara, 2 januari 2018
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bubak temanten, Upacara daerah bubak temanten sudah sejak zaman
dulu dilaksanakan dan sampai sekarang masih berjalan,
budaya ini telah ada sejak tahun 1875,

konon

meski budaya ini tampaknya

ada gejala tersisih dan terdesak oleh budaya modern yang lebih
menarik dan lebih singkat serta mudah dilaksanakannya,

namun

demikian masih banyak yang melakukan.
Diangkatnya upacara bubak temanten dalam festival Upacara
adat daerah dikandung maksud agar bisa diterima oleh generasi muda
dan di setujui oleh pejabat yang berwenang yang akhirnya upacara
adat daerah bubak temanten ini bisa berkembang dan lestari, dan
orang-orang di sekitar bisa menerima adanya bubak, bubak disi juga
mempunyai keunikan orang yang membubak itu harus mandi besar
dulu agar badanya bersih dari hadas dan disini jga tidak semua orang
bisa atau berani bubak karna bubak ini sangat sakral di Desa Sendang
dan bubak ini juga dilangsanakan sekitar jam 11 an,

dan jika inggin

bubak tidak boleh ketinggalan kembar mayang empat dan dua pohon
pisang yang di taruh di depan rumah,

79

2. Lokasi Pelaksanaan Tradisi Bubak
Pelaksanaan tradisi bubakdi Desa Sendang Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo antara lain:

79

Edi Purwanto, Hasil Wawancara, 2 januari 2018.
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No.

Nama Tokoh

Jabatan

Alamat

1

Zainal

Tokoh Masayarakat

Desa Sendang

2

Ja’far Sodiq

Kyai Pondok

Desa Sendang

3

Gunari

Tokoh Agama

Desa Sendang

4

Tamiran

Berjangga

Desa Sedayu

5

Maksum

Kyai Pondok

Desa Krajan

6

Pak Bonaser

Tokoh Agama

Desa Sendang

7

Iyem

Pelaku Prosesi Bubak

Desa Sendang

8

Ranti

Pelaku Prosesi Bubak

Desa Poko

9

Sulasmun

Tokoh Islam

Desa Sendang

10

Sugeng

Tokoh Islam

Desa Sendang

Berikut

adalah

nama-nama

yang

terlibat

dalam

prosesi

pelakasanaan tradisi bubak di Desa Sendang Kecamatan Kabupaten
Ponorogo. Pandangan tokohIslam terkait tradisi bubakan di Desa Sendang
Kecamtan Jambon Kabupaten Ponorogo antara lain
Menurut pendapatbapak Tamiran tradisi bubakan suatu tradisi
yang tidak bisa di tingalkan karena tradisi bubak itu wajib jika pengantin
anak pertama dan terakhir tidak melaksanakan tradisi tersebut keluarga
pengantin tidak akan bahagia. 80

80

Tamiran, Hasil Wawancara, 3 januari 2018
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Menurut pendapat bapak Sulasmun tradisi bubakan yang sering
dilaksanakan di Desa Sendang problem yang di alami yaitu masyarakat
Desa Sendang mementingkan atau menggutamakan tradisi di banding
dengan syarat/rukun perkawinan. 81
Menurut bapak Ja’far Shodiq masyarakat Desa Sendang banyak
orang-orang tua dan orang tua tersebut sudah mempercayai tradisi
bubakan sejak dulu dia kurang memahami agama Islam jadi apa yang dia
dapat dari nenek moyang itulah yang di laksanakan jadi lebih condong ke
tradisi di banding agama di dalam perkawinan mulai sarat perkawian itu di
ambil dari tradisi yang di utamakan. 82
3. Jenis Peralatan Berdasarkan Tradisi Bubakan Di Desa Sendang
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
Peralatan atau sesaji terdiri atas kemarang, berisi pisang raja
setangkep, gula kelapa setangkep, kelapa satu butir, ayam yang masih
kecil, cok bakal, kinarigan, tikar yang masih baru dan dilapisi kain/mori
putih,

kendhil/klenthing sebanyak tiga buah,

kendhil pertama berisi:

beras ketan, beras merah, dan dua butir telur; kendhil kedua berisi: buahbuahan dan kue; kendhil ketiga berisi: kelapa muda berisi santan,

dan

kembar mayang.
Kendhil/klenthing adalah lambang dari cupu manik astagina.
Cupu manik astagina merupakan tempat untuk menyimpan titipan wiji
banyu suci purwitasari dari seorang laki-laki kepada istrinya,
81
82

Sulasmun, Hasil Wawancara, 3 januari 2018
Ja’far sodiq, Hasil Wawancara, 4 januari 2018
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yang nanti akan dipergunakan untuk dialog antara ayah dan ibu calon
temanten.
Ketan dan beras merah melambangkan rezeki dan berkah,
dengan telah dilaksanakannya bubakan diharapkan rezeki dan berkah
dari Tuhan yang maha kuasa bisa lancar,

baik rezeki untuk orang tua

calon temanten maupun rezeki calon temanten, sedangkan kelapa muda
yang di isi santan sebagai gambaran air susu.
Jadi pada acara bubak temanten ada seorang putra menyerahkan
kelapa muda kepada ibu, dengan maksud sebagai persembahan seorang
putra yang sudah dewasa kepada ibunya,
masaanak-anak disusui oleh ibunya.

mengingat bahwa pada

Telur melambangkan bahwa

manusia berasal dari benda yang berwarna merah dan putih. 83
4. Tata cara pelaksanaan tradisi bubakan
Tradisi bubakan
mempelai itu
masyarakat

ini biasanya dilaksanakan ketika calon

perempuan dan anak pertama.Maka menurutt tokoh
ritual

ini

wajib

dilakukan.

Dan

pelaksanaannya

menggunakan prosesi upacara sesuai dengan adat jawa.84
Diberbagai daerah akan berbeda dalam pelaksanaan Upacara
bubakan ini. Di Desa Sendang Jawa Timur prosesi Upacara bubakan
adalah sebagai berikut,

bapak dan Ibu Pengantin akan keluar dengan

menggendong dua kendil yang lengkap dengan penutupnya atau sering

83
84

Gunari, Hasil wawancara, 7 januari 2018
Mbah Untung , Hasil wawancara, 7 januari 2018
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disebut sebagai daringan kebak, kemudian daringan kebakakan ditaruh
di meja bersama semua uba rampe (sesajen) untuk bubakan.
Kemudian Bapak/Ibu tadi akan membuka daringan kebak
masing-masing, dan Pawang atau tetua akan menerangkan isi daringan
kebak tersebut. Adapun isi daringan kebak yang digendong si Bapak
adalah, Syahadat, Fatehah, Panetep Panata Gama. Ini mempunyai arti
sebagai hubungan vertikal antara manusia dan Allah Sang maha pencipta,
Ini mengingatkan kita agar selalu bertaqwa dan menjalankan kewajiban
terhadap sang pencipta sesuai agama yang kita anut,

dan isi daringan

kebak yang digendong si ibu berisi: kacang kawak,

kedelai kawak,

semua serba kawak atau serba semua yang sudah tersimpan terlalu lama.
Ini mempunyai arti Doa dan permintaan kepada yang maha kuasa
semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani bahtera
rumah tangga hingga usia tua. Setelah itu tetua akan minta
Paseksen/kesaksian

dari

hadirin

semua

bahwa

bapak/ibu

mempunyai hajat sudah melaksanakan upacara bubakan.

yang

Sebagai

imbalan yang punya hajat akan memberikan buah pisang dan uang. 85
C. Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan di Desa Sendang
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
Beberapa pandangan tokoh Islam terhadapa tradisi bubakan:
Menurut Bapak Jakfar Shodik berkata Seperti halnya adat dan
tradisi budaya Jawa, upacara Bubak Kawah merupakan hasil perilaku dari
manusia yang lebih mengarah pada sistem religi Jawa. Hasil dari kekuatan
cipta, rasa, dan karsa manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan
85

Maksum Safaat, Hasil wawancara, 8 januari 2018

73

hidupnya dalam rangka berke-Tuhanan. Artinya masyarakat Jawa dengan
kesadaran yang tinggi mengakui adanya Tuhan yang telah menciptakan
dunia, alam semesta dan isinya. Menyadari akan hal itu dalam
keyakinannya terhadap roh, maka dalam rangka sistem religinya
masyarakat Jawa tidak mengabaikan roh yang dimaksud sebagai sesama
makhluk Tuhan. Pemahamannya dalam melaksanakan persembahan
syukur terhadap Tuhan, masyarakat Jawa menciptakan suasana hening,
aman tanpa gangguan dari siapa pun. Yang paling utama keikhlasan
terhadap Tuhan, karena hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita
menyembah, bersyukur dan memohon. 86
Menurut keterangan bapak Bonaser yang telah melaksanakan
acara pengantin anak yang pertama dan mengadakan bubaksangat senanag
dan setuju adanya tradisi bubak tersebut karna adanya tradisi tersebut
kelihatan orang yang akan mantu dan bisa membedakan mantu anak yang
pertama atau anak yang lain87
Menurut ibu Iyem bubak itu harus di adakan karna bubak itu dari
leluhur dahulu jika tidak di laksanakan maka akan mendapat dosa dan
kedua mempelai tidak mendapatkan kebahagian dalam menjalan kan
rumah tangga 88
Dan menurut keterangan dari ibu Ranti yang telah melaksanakan
bubak adanya bubak bisa bershodakoh pada orang-orang tetangga karna di
malam itu banyak orang yang datang membuat kembar mayang setelah
selesai baru di adakan bubak pada jam 11 malam dan disitu juga ada
ingkung atau makanan yang lain setelah acara selesai baru makan-mkan
bersama 89

86

Jakfar shodik, Hasil wawancara, 9 januari , 2018
Pak Bonaser, Hasil wawancara, 9 januari , 2018
88
Iyem, Hasil wawancara, 9 januari 2018
89
Ranti, Hasil wawancara, 10 januari 2018
87
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Menurut keterangan bapak Sulasmun tidak setuju di adakan nya
bubak karna bubak itu, bubak bukan salah satu syarat perkawinan di
dalam Islam kita sebagai orang Islam harus menegak kan kebenaran bukan
menganut adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam kebahagian kelurga
itu bukan dari di adakan tradisi bubak itu tadi akan tetapi semua itu dari
Allah kita percaya pada Allah keluraga akan menjadi kelurga sakinah
mawadah warohmah 90
D. Alasan Pandangan Tokoh IslamTerhadap Tradisi Bubakan di Desa
Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
Beberapa alasan pandangan tokoh islam terhadap tradisi bubakan:
bapak Boiran berkata bubak itu adanya masih baru dan itu jaga
tidak sesuai ajaran Nabi jadi tidak perlu di lestarian yang kita
lestarikan sesuai ajaran Nabi karna pemimpin Islam dari jaman
dahulu yang akan bisa mengantarkan umatnya kedala surga dan itu
sendiri juga akan menambah beban orang yang mengadakan
upacara perkawinan91
Menurut bapak Gatot Sudjito tidak setuju kenapa mengadakan
bubakan jaman sekarang sudah maju dan semua sudah moderen kenapa
cari yang rumit yang penting niat dan tidak meningalkan syarat-syarat
dalam perkawinan92
Bapak Gunari bubak sudah ada jaman dahulu dan di Desa Sendang
sudah melestarikan dan yang ingin melaksanakan disilahkan dan yang
tidak ya silahkan93

90

Sulasmun, Hasil wawancara, 3 januari 2018
Sugeng, Hasil wawancara, 9 januari 2018
92
Gatot Sudjito, Hasil wawancara, 12 januari 2018
93
Gunari, Hsail wawancara, 7 januari 2018
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Menurut bapak Taufiq tradisi bubakan

itu baik dan tidak

melangar aturan Islam hanya orang-orang saja yang mengartikan yang
salah sehingga lebih fokus ketradisi di banding ke rukun dan syarat
perkawinan dalam Islam. 94
Bapak Jemangen tradisi bubakan tradisi yang tidak bisa di
tingalkan di kalangan masyarakat Sendang karna tradisi ini sudah jaman
dahu sudah ada sebelum orang-orang yang berada di Sendang, jadi orangorang sekitar hanya bisa menggikuti yang terdahulu. 95
Menurut bapak Rohmad menurut saya tradisi bubakan di Desa
Sendang tidak perlu di lestarikan karna tidak sesuai dengan syariat Islam,
juga tidak di sunnahkan dan di anjurkan oleh Rosulullah SAW. 96
E. Pandangan Tokoh yang Setuju Tentang Tradisi Bubakan
1.

Tradisi bubakan tradisi yang dari jaman dahulu sudah ada dan yang
tidak bisa di tingalkan97

2.

menurut saya bagus karena tidak menyalai aturan atau yang
menyeleweng dengan ajaran Islam , 98

3.

Menurut saya bagus mas karena tradisi itu seperti bershodakoh karna
pada akhirnya kan memberi makanan pada orang lain99

4.

94

Tradisi bubak itu tradisi yang sudah melekat pada jiwa orang jawa.100

Taufiq, Hasil wawancara, 12 januari 2018
Jemangen, Hasil wawancara, 12 januari 2018
96
Rohmad, Hasil wawancara, 14 januari 2018
97
Tamiran , Hasil wawancara, 3 januari 2018
98
Mbah untung , Hasil wawancara, 7 januari 2018
99
Gunari , Hasil wawancara, 7 januari 2018
100
Edi purnomo, Hasil wawancara , 2 januari 2018
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F. Pandangan Tokoh yang Tidak Setuju Dengan Tradisi Bubakan
1.

Menurut saya tidak setuju karna tradisi bubak tradisi yang masih
baru101

2.

Karna bubak itu adat yang tidak ada didalam syarat perkawinan
jadak pantas dilestarikan102

3.

Bubak bukan salah satu syarat perkawinan didalam Islam jadi kita
tidak pantas untuk melestarikn karna di desa-desa semua rata-rata
orang Islam 103

101

Damuri , Hasil wawancara, 3 januari 2018
Amarai , Hasil wawancara, 3 januari 2018
103
Parti, Hasil wawancara, 3 januari, 2018
102
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BAB IV
ANALISIS PANDANGAN TOKOH ISLAM TERHADAP TRADISI
BUBAKAN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA SENDANG
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pandangan tokoh Islam terhadap tradisi bubakan dalam
perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo
Tradisi bubak

merupakan suatu tradisi dalam perkawinan adat

jawa Islam atau non Islam, bubak disini memiliki arti membuka tradisi
bubak sendiri di lakukan pada ketika orang mempunyai hajat perkawinan
anak pertama dan trakhir, dan orang yang membubak itu harus mendi
besar terlebih dahulu dan akan menerangkan apa maksud bubak tersebut
dan bubak itu dilaksanakan pada jam mlm sekitar jam 11 karna bubak
sangat sakral. Adapun pandangan tokoh Islam ada yang setiju dan juga
ada yang tidak setuju:
Jadi bubak disini adalah suatu upacara di lakukan sebelum akad
nikah dilaksanakan karna tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang dahulu,
dan tradisi tersebut juga tidak meninggalkan syarat perkawinan yang telah
ditetapkan, hanya sebagai simbol berdoa kepada Allah, karna jaman
dahulu orang berdoa dengan mengunakan simbol seperti tradisi bubakan
ini.
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Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang lakilaki dan orang perempuan,

dalam hal ini perkawinan merupakan

perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia,
bahkan

dalam

membangun,

pandangan

masyarakat

perkawinan

itu

bertujuan

membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang

rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran Surat alRum ayat








Artinya:’’Dan di dan antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan iistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”104.
Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis
kelamin yang berbeda,

sebagai makhluk yang disempurnakan Allah,

maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa,
perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena

104

AL-Qur’an, 61
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perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam,
dan merupakan perjanjian yang mana hukumadat juga berperan serta
dalam

penyelesaian

masalah-masalah perkawinan seperti

halnnya

pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat
hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara
mendesak oleh aparat desa,

yang itu mengacu kepada kesepakatan

masyarakat yang tidak lepas dariunsur agama Islam.
Dalam khazanah budaya yogyakarta perkawinan adat merupakan
sesuatu yang sakral dan mendapatkan penghormatan tertinggi dari
masyarakat setempat. Keserasian antar prosesi perkawinan dapat dilihat
dari balutan busana, tata rias pengantin, serta upacara adat yang dilangs
ungkan. 105
Menurut kepercayaan masing-masing, makhluk halus tersebut
dapat mendatangkan sukses kebahagian ketentraman ataupu keselamatan
tetapi sebaliknya bisa juga menimbulkan gangguan pikiran, kesehatan,
bahkan kematian. Maka bilamana seseorang ingin hidup tanpa menderita
gangguan itu, ia harus berbuat sesuatu untuk mempengaruhi alam semesta
dengan misalnya berprehatin, berpuasa berpantang melakukan perbuatan
serta makan makanan tertentu, berselamatan, dan bersesaji. Kedua cara
trakhir ini sering kali dijalankan oleh masyarakat jawa di desa-desa.106
Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai
menyetujui acara selanjutnya yaitu srah-srahan peningset penyerahan
105
106

Aep S.Hamidin, Adat perkawinan nusantara (banguntapan jogjakarta).10
Koentjaraningrat ,Kebudayaan jawa (Jakarta:Balai pustaka,1984)346
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bingkisan sebagai pengikat biasanya berupa pakaian lengkap, buahbuahan, dan uang. 107

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang
pengertian perkawinan,

tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan

ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat yaitu,
bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan.
Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian
jual-beli atau sewa-menyewa,

tetapi perjanjian dalam nikah adalah

merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara
keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta
memiliki rasa kasih sayang,

sesuai dengan sistem yang telah ditentukan

oleh syari’at Islam. 108
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi bubakan ini tidak
bertentangan dengan ajaran Islam, baik dari segi peralatan, orang yang
menghajatkan,

karena semua itu juga untuk bermaksud untuk meminta

kepada Allah,

agar kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan dan

mendapatkan keturunan dan saling menghormati satu sama yang lain, dan
juga tidak bertentangan dengan Al-qur’ān dan sunnah.
107

Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Upacara Perkawinan Adat Jawa (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2000), 17.
108

Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Yogyakarta :
Liberty, 1991), 1-2.
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B. Analisis alasan terhadap pandangan tokoh Islam dalam tradisi
bubakan perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo
Orang Jawa juga percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta
dan pusat segala kehidupan karena sebelumnya semuanya terjadi di dunia
ini Tuhanlah yang pertama kali ada. Pusat yang dimakusd di sini dalam
pengertian ini adalah yang dapat memberikan penghidupan, kesimbangan,
dan kestabilan, yang dapat juga memberi kehidupan dan penghubung
dengan dunia atas. Pandangan orang Jawa yang demikian biasa disebut
Kawula lan Gusti, yaitu pandangan yang beranggapan bahwa kewajiban
moral manusia adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir dan
pada kesatuan terakhir itulah manusia menyerahkan diri secara total selaku
kawula (hamba) terhadap Gustinya (Sang Pencipta).
Ciri pandangan hidup orang Jawa adalah realitas yang mengarah
kepada pembentukan kesatuan numinus antara alamnyata, masyarakat, dan
alam adikodrati yang dianggap keramat. Orang Jawa bahwa kehidupan
mereka telah ada garisnya, mereka hanya menjalankan saja. Dasar
kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu
yang ada didunia ini pada hakekatnya adalah satu atau merupakan
kesatuan hidup. Javanisme yaitu memandang kehidupan manusia selalu
terpaut erat dalam kosmos alam raya. Dengan demikian kehidupan
manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman-
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pengalaman yang religius. Bagi orang Jawa, pusat didunia ada pada raja
dan karaton, Tuhan adalah pusat makro kosmos, sedangkan raja adalah
perwujudan Tuhan di dunia sehingga dalam dirinya terdapat keseimbangan
berbagaikekuatan alam. Jadi raja adalah pusat 28komunitas di dunia
seperti halnya rajamenjadi mikrokosmos dari Tuhan dengan keraton
sebagai kediaman raja. Keraton merupakan pusat keramat kerajaan dan
bersemayamnya raja karena raja merupakan sumber kekuatan-kekuatan
kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan dan
kesuburan. 109
Dari definisi tersebut,

para ulana menetapkan bahwa sebuah

tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:
1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh
masyarakat umum.
2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradith yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur’ān dan hadith Nabi Saw.

Menurut para ulama’,

adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar

untuk menetapkan hukum syara’ apabila tradisi tersebut telah berlaku
secara umum di masyarakat tertentu.Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku
secara umum,

maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam

menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.
Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash.
Artinya,
109

sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila

Endraswara Suwardi, Falsafah Hidup Jawa (Tangerang: Cakrawala, 2003), 23.
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tidak bertentangan dengan nash al-Qur’ān maupun al-Hadith. Karena itu,
sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa
dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini
adalah nash yang bersifat qath’ī (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan
tegas kandungan hukumnya,

sehingga tidak memungkinkan adanya

takwil atau penafsiran lain.
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku
pada semua makhluk Allah,

baik pada manusia,

hewan maupun

tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan
berjodoh-jodoh. sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling
sempurna,

yakni manusia. Menurut surat Adz-Dzaryat ayat 49 yang

menyebutkan:




Artinya:’’Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan
dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan
hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan
bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainya
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan
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berakhlak.

Oleh karena itu,

perkawinan manusia harus mengikuti

peraturan yang berlaku. 110
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai“Ragam Pandangan tokoh
Islam Terhadap Tradisi bubakan dalam Perkawinan adat jawa di Desa
Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, maka hasil penelitian
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pandangan tokoh Islam di Desa Sendang Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo, 1) bubak itu sudah ada sejak nenek moyang jadi
tidak bisa ditinggalkan 2) bubak tidak perlu dilaksanakan karna adat
itu bukan sebagian dari syarat perkawinan, pelaksanaan tradisi
bubakan

tidak bertentangan dengan hukum Islam,

baik dari

pelaksanaan, peralatan, orang yang menghajatkan, itu hanya sebagai
simbol, karena tidak meningalkan syarat-syarat dalam perkawinan.
2. Alasan pendapat tokoh Islam dari beberapa tersebut tradisi bubakdi
Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 1) karna
bubak adalah tradisi yang sudah melekat di desa, 2) karna tradisi bubak
tidak sesuai ajaran Islam dan tentang pelaksanaan, peralatan,

yang

digunakan itu hanya tambahan dalam perkawia adat jawa, karena tidak
bertentangan dengan hukum Islam dan tidak meninggalkan kewajiban

110

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat(Bandung:Pustaka Setia, 2001)16
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dan syarat-syarat dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam
Islam.
B. Saran
1. Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap, Ragam Pandangan
tokoh Islam terhadap tradisi bubakan dalam Perkawinan adat jawa,
diharapkan kepada orang yang melaksanakan tradisi bubakan seperti
peralatan dan orang yang menghajat kan harsu jelas suaranya agar
masyarakat paham maksud bubakan tersebut.
2.

Untuk golongan orang awam yang belum paham tentang ajaran Islam
harus belajar lagi agar tidak keliru dalam mengerjakan atau menganut
adat yang ada

dalam mengadakan sebuah tradisi seperti tradisi

bubakan boleh di kerjakan asal tidak meningalkan kewajiban atau
syarat dalam perkawinan.
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