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ABSTRAK 

 

Ma’arifin, Arif. 2018. Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Temu Temanten di 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Mohammad Harir Muzakki M.H.I. 

 

Kata Kunci :‘Urf, Temu Temanten. 

 

Tradisi temu temanten merupakan tradisi tinggalan nenek moyang 

yang diteruskan dari generasi ke generasi dan tetap di jalankan hingga 

sekarang. Pelaksanaan tradisi ini dijalankan setelah akad nikah. Pengantin 

putra dan pengantin putri di pertemukan oleh pujangga dan di pimpin untuk 

melakukan berbagai macam ritual yang mencerminkan makna tersendiri. 

Dalam tradisi ini terdapat beberapa unsur, diantaranya yang penulis teliti 

adalah: tradisi semedi, tradisi nyembah dan tradisi angen-angen. 

Penulis mengambil tema ini karena di latar belakangi oleh anggapan 

masyarakat bahwa tradisi tersebut tidak ada dalam Alquran maupun hadis, 

generasi sekarang banyak yang tidak tahu makna dari tradisi tersebut, bahkan 

banyak yang menganggap tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. 

Akan tetapi mereka terpaksa melakukannya karena tuntutan orang tua. 

Untuk mendeskripsikan problematika tersebut penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan ‘urf  terhadap 

tradisi semedi di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (2) 

Bagaimana pandangan ‘urf terhadap tradisi nyembah di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana pandangan ‘urf  

terhadap tradisi angen-angen di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.Dalam penelitian ini, subyek penelitian 

penulis adalah pujangga, budayawan dan tokoh masyarakat. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tujuan tradisi temu 

temanten adalah untuk memberikan pelajaran kepada pasangan penganten. 

Pelajaran tersebut berupa doa, etika dalam berkeluarga serta hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pasangan suami istri. Agar penganten 

dapat menjalani keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Tinjauan ‘urf 

terhadap tradisi semedi, nyembah dan angen-angen di Desa Jrakah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo dilihat dari obyeknya termasuk kedalam ‘urf 
fi’li>.Karena tradisi tersebut berupa perbuatan.Jika dilihat dari segi ruang 

lingkup penggunaannya,tradisi tersebut termasuk dalam kategori ‘urf kha>s}s. 
Karena tradisi tersebut hanya berlaku di Desa Jrakah dan sekitarnya. Serta jika 

dilihat dari keabsahan syara’, tradisi tersebuttermasuk dalam kategori ‘urf 
s}ah}i>h}. Hal ini disebabkankarena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan 

norma hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum Islam menetapkan ‘urf sebagai salah satu dalil hukum syara’. 

Hal demikian sudah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad saw dalam 

menetapkan hukum. ‘Urf merupakan suatu perbuatan atau perkataan dimana 

jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah 

sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan.
1
 Kata 

‘urf mengandung konotasi baik dengan memandang pada kualitas perbuatan 

yang dilakukan haruslah diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak.
2
 

Tradisi merupakan tata kelakuan yang dilakukan secara turun temurun 

yang  diteruskan dari generasi kegenerasi sebagai warisan budaya sehingga 

kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.
3

 Kata tradisi 

berkonotasi netral, sehingga ada tradisi yang baik dan ada tradisi yang buruk. 

Jadi apa yang menjadi kebiasaan seseorang dapat dikatakan tradisi orang itu, 

namun tidak dapat dikatakan ‘urf orang itu.
4
 

‘Urf sebagai metode penetapan hukum ditinjau dari dari segi materi 

yang biasa dilakukan memiliki dua macam, yaitu ‘urf qawli> dan ‘urf fi‘li>. 

‘Urf qawli> adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau 

ucapan. Sedang ‘urf fi‘li> adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.  

                                                 
1
 Muhammad Ma’sum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127. 

2
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 387. 

3
 Miftahul Huda, Bernegosiasi dalam Perkawinan Adat Jawa (Ponorogo: Stain 

Ponorogo Press, 2016), 29. 
4
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 387. 
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Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunannya ‘urf memiliki dua 

macam, yaitu ‘urf  umum dan ‘urf  khusus. ‘Urf  umum adalah  kebiasaan 

yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, 

tanpa memandang agama, bangsa dan negara. Sedang ‘urf  khusus adalah 

kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau di waktu 

tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.  

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruknya ‘urf memiliki dua 

macam, yaitu ‘urf s}ah}i>h} dan ‘urf fa>sid. ‘Urf s}ah}i>h} adalah ‘urf  yang dilakukan 

berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan 

agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedang ‘urf fa>sid adalah ‘urf 

yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun 

bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.
5
 

Pada prinsipnya adat tergolong kedalam empat macam. Pertama, adat 

lama secara subtansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung 

kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan 

tidak ada unsur madharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur 

madharatnya. Adat dalam hal ini diterima sepenuhnya oleh hukum silam. 

Kedua, adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur 

maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam 

pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk ini dapat 

diterima dalam islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami 

perubahan dan penyesuaian. Ketiga, adat lama yang pada prinsip dan 

                                                 
5
 Ibid., 392. 
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pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang 

dikandung hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada 

unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Keempat, adat atau 

‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak 

mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil 

syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam 

syara’, baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau ‘urf dalam bentuk 

ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. 

Bagi ulama yang mengakui berlaku kaidah: 

 اْلَعاَدُةُُمَكََّمة

Artinya:  

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.
6
 

Adat yang tidak bertentangan dengan syariat adalah adat yang tidak 

menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban, adat seperti ini 

selalu dipelihara dalam menentukan hukum karena kebiasaan yang sudah 

menjadi adat merupakan kepentingan umum yang menjadi hajat bersama.
7
 

Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, 

tetapi bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau 

membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat 

                                                 
6
 Ibid., 394. 

7
 Asywadie Syukur, Ilmu Fikh dan Ushul Fiqh (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 121. 
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menghadapi kelahiran, pernikahan, memakan barang riba, perjudian dan lain-

lain.
8
 

Dalam prosesi adat pernikahan terdapat banyak cara atau kegiatan 

yang tidak berasal dari ajaran islam, namun demikian cara-cara tersebut tidak 

serta merta ditinggalkan oleh masyarakat, bahkan mampu bertahan hingga 

sekarang 

Salah satunya terjadi di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo,  terdapat tradisi pernikahan yang meski dijalankan oleh calon 

mempelai dengan cara-cara tradisional tertentu, seperti temu temanten dalam 

tradisi pernikahan ini calon mempelai harus melaksanakan ritual khusus agar 

pernikahan dianggap sakral serta bermakna oleh hukum adat. Praktik 

pelaksanaan tradisi temu temanten sudah ada sejak zaman nenek moyang dan 

diteruskan dari generasi ke generasi hingga sekarang, ritual ini memiliki 

beberapa unsur di antaranya pengantin dipertemukan dengan diberi gantal 

dari suruh untuk saling melempar, pengantin putri membasuh kedua telapak 

kaki pengantin putra, duduk diatas kain putih setinggi badan pengantin, kacar 

kucur diiringgi dua kembar mayang, pengantin menumpuk kedua belah 

tangan kemudian disiram dengan minyak wangi, membuka bokor yang 

berisikan gedang setangkep, menuangkan biji-bijian diselingi dengan 

nyanyian syair jawa, kedua pengantin saling suap menyuap nasi punar, 

kemudian do’a bersama.
9
 

                                                 
8
 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 118. 

9
 Sanuri, Hasil Wawancara, 20 November 2017. 
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Dalam hal demikian  praktik tersebut menarik diteliti karena pada 

zaman sekarang banyak orang yang tidak tahu maksud dari ritual tersebut, 

mereka hanya melakukan atas dasar budaya padahal mungkin saja tradisi 

tersebut memiliki nilai yang luhur. Dengan demikian penelitian ini menjadi 

penting untuk menggungkapkan makna, maksud dan tujuaan dari tradisi temu 

temanten. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang ajaran yang terkandung di dalamnya serta untuk memberikan legalitas 

hukum tentang tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam 

atau tidak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali 

tujuan dari tradisi temu temanten, menggali makna dari berbagai unsur tradisi 

temu temanten, serta memberikan jawaban atas nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya bertentangan dengan norma hukum islam atau tidak. Di mana 

peneliti mengadakan penelitian di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo  dengan judul penelitian “PANDANGAN ‘URF TERHADAP 

RITUAL TEMU TEMANTEN DI DESA JRAKAH KECAMATAN 

SAMBIT KABUPATEN PONOROGO”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Temu temanten    :  Budaya tradisional yang dilaksanakan setelah akad 

nikah untuk mempertemukan pengantin pria dengan 

pengantin wanita untuk melakukan berbagai macam 

ritual yang dipimpin oleh pujangga. 

2. ‘Urf                     : Perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan secara 
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3. Pujangga            : terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang 

dikenal serta diakui oleh orang lain sebagai suatu 

yang dipandang baik dalam masyarakat. 

Seseorang yang mempertemukan pengantin laki-laki 

dengan pengantin perempuan serta memimpin 

jalannya ritual temu temanten dari awal hingga akhir. 

C. Rumusan Masalah 

Agar lebih terarah dari segi operasional dan sistematika penulisan 

proposal ini, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan ‘urf  terhadap ritual semedi di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana pandangan ‘urf terhadap ritual nyembah di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana pandangan ‘urf  terhadap ritual angen-angen di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pandangan ‘urf terhadap tradisi semedi di Desa 

Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan pandangan ‘urf terhadap tradisi nyembah di Desa 

Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 
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3. Untuk mendeskripsikan pandangan ‘urf terhadap tradisi angen-angen di 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat. Adapun 

studi ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

b. Sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait 

sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan pemahaman kepada budayawan dan tokoh masyarakat 

tentang pandangan hukum Islam terhadap ritual temu temanten, serta 

memberikan jawaban apakah tradisi ini bertentangan dengan norma 

hukum Islam atau tidak. 

F. Telaah Pustaka 

Buku-buku, penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan 

dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada 

buku yang membahas Pandangan ‘Urf  Terhadap Tradisi Temu temanten di 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo secara khusus. 

Penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan 

penelitian ini, diantaranya: 
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Pertama, skripsi yang berjudul: Tradisi Repenan Dalam Walimah 

Nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf. (Studi Kasus Di Dusun Petis Sari Desa 

Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Dengan rumusan masalah: 

(1) Bagaimana latar belakang dan proses tradisi repenan dalam walimah 

nikah? (2) Bagaimana hukum tradisi repenan ditinjau dalam konsep ‘urf ?. 

Dalam skripsi ini ditegaskan bahwa tradisi repenan adalah tradisi sesajen 

yang dihidangkan dalam walimah pernikahan, sebagian sesaji diletakkan 

dalam ruangan tertutup yang tidak boleh seorangpun masuk dalam ruangan 

tersebut kecuali orang yang mengetahui tentang adat repenan. 

Hal ini dipercaya untuk menolak bala bagi pengantin yang akan 

melakukan walimah nikah karena masyarakat beranggapan akan ada bahaya 

yang menimpa jika tradisi tersebut tidak dilakukan. Tradisi ini digolongkan 

kedalam ‘urf fa>sid karena adanya sesajen yang dipersembahkan untuk roh 

leluhur, yang mana sesajen merupakan dosa besar dan tidak ada dalam nash 

Alquran maupun hadis. 

Sedang termasuk ‘urf s}ah}i>h} apabila orang yang melakukan walimah 

nikah tidak meyakini tradisi repenan menimbulkan bencana. Dalam skripsi ini 

membahas tradisi diluar temu temanten, melainkan membahas adat sesaji 

yang diperuntukkan oleh roh leluhur agar prosesi walimah nikah yang akan 

dijalani berjalan lancar. Sedang skripsi yang akan kami tulis membahas 

serangkaian ritual khusus untuk mempertemukan pengantin, sebagai suatu 
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tradisi dalam perkawinan adat di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo.
10

 

Kedua, skripsi yang berjudul: Tradisi Ayun Pengantin Dalam 

Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang. Dengan Rumusan Masalah: (1) 

Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi ayun pengantin? (2) Bagaimana 

pandangan masyarakat tentang tradisi ayun pengantin? (3) Bagaimana 

prespektif hukum islam dan hukum positif tentang tradisi ayun pengantin?. 

Dalam skripsi ini ditegaskan bahwa tradisi ayun penganten yang dilakukan 

masyarakat Kabupaten Serang tidaklah bertentangan dengan hukum, baik 

hukum Islam maupun hukum positif. Tradisi ayun pengantin dipandang 

sebagai sebuah ekspresi seni atau ekspresi kegembiraan dalam sebuah 

perkawinan. 

Dalam skripsi ini membahas tradisi ayun temanten yaitu sebuah 

tradisi yang dijalankan oleh anak yang telah ditinggal mati oleh kakak dan 

adiknya atau anak yang lahir dibulan syafar, sedang skripsi yang akan penulis 

tulis membahas tradisi temu temanten yang dijalankan oleh setiap orang yang 

akan melangsungkan pernikahan di Desa Jrakah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo.
11

 

Ketiga, skripsi yang berjudul: Pandangan Hukum Islam Tentang 

Upacara Tebus Kembar Mayang Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat 

Suku Using Banyuwangi. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana makna 

                                                 
10

 Sani’atin Any, “Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep 

‘Urf. (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik,”  

Skripsi (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). 
11

 Didi Nahtadi, “Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten 

Serang,” Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 
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tradisi tebus kembar mayang dalam tradisi perkawinan masyarakat suku using 

banyuwangi? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap upacara tebus 

kembar mayang dalam tradisi perkawinan masyarakat suku using 

banyuwangi?. 

Dalam skripsi ini ditegaskan bahwa berdasarkan interpretasi simbolik 

dalam upacara tebus kembar mayang, dapat dimaknai kegiatan budaya 

sebagai tradisi tersebut secara sarat akan tuntunan, terutama secara khusus 

diperuntukkan orang tua yang akan menikahkan putranya, dan juga kepada 

mempelai berdua. Sedangkan dalam pandangan islam tradisi tersebut boleh, 

asalkan tidak berlebih-lebihan dan diposisikan sebagai unsur tawasul. Dalam 

skripsi ini menggunakan analisa hukum Islam yang membahas tradisi tebus 

kembar mayang, sedang skripsi yang akan penulis tulis menggunakan analisa 

‘urf serta membahas setiap unsur dari tradisi temu temanten di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
12

   

Keempat, skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Prosesi Balangan Gantal dan Kacar-Kucur dalam Upacara Panggih 

Temanten Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Dengan 

rumusan masalah: (1) Apa saja nilai yang terkandung dalam prosesi balangan 

gantal dan kacar kucur  di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten 

Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bentuk prosesi 

balangan gantal dan kacar kucur di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

                                                 
12

 Mohammad Ali Fikri, “Pandangan Hukum Islam Tentang Upacara Tebus Kembar 

Mayang dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Using Banyuwangi,” Skripsi (Malang: 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). 
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memepertahankan nilai-nilai dalam prosesi balangan gantal dan kacar kucur 

di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?. 

Dalam skripsi ini ditegaskan bahwa prosesi balangan gantal dan 

kacar-kucur dalam upacara panggih temanten Desa Kupuk Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo mengandung nilai dan ajaran yang baik, boleh 

dilakukan karena hanya sekedar melestarikan budaya tanpa ada sangkut 

pautnya dengan keyakinan, serta boleh mempertahankan nilai-nilai tersebut 

karena mengandung kemaslahatan. Dalam skripsi ini menggunakan analisa 

hukum Islam yang membahas tentang balangan gantal dan kacar kucur, 

sedang skripsi yang akan penulis tulis menggunakan analisa ‘urf serta bentuk 

prosesinya berbeda atau lebih dari yang telah disebutkan dalam skripsi ini.
13

 

Kelima, Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat 

Pelangkahan dalam Pernikahan (Study Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan 

Indrlaya  Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan). Dengan rumusan 

masalah: (1) Bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan adat pelangkahan 

di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Palembang? (2) Bagaimana dampak 

adat pelangkahan dalam pernikahan terhadap pasangan yang melakukannya? 

(3) Bagaimana status hukum adat pelangkahan di Desa Sakatiga Kecamatan 

Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan itu dilihat dari sudut pandang 

hukum Islam?. 

                                                 
13

 Sugianto Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Balangan 

Gantal dan Kacar-Kucur dalam Upacara Panggih Temanten Desa Kupuk Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo, 2015). 
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Dalam skripsi ini ditegaskan bahwa berdasarkan hukum islam serta 

tinjauan ‘urf sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus yang ada di 

Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan menghambat seorang laki-laki atau 

perempuan untuk melaksanakan pernikahan khususnya memberatkan laki-laki 

dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan 

maka dianggap ‘urf fa>sid karena bertentangan dengan hukum islam. 

Di sisi lain dapat dipandang sebagai kemaslahatan yang timbul dari 

adat ini karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai 

perempuan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait 

(pihak calon suami). Dalam skripsi ini membahas adat pelangkahan yang 

mana adat tersebut tidak termasuk dalam rangkaian upacara temu temanten, 

sedang skripsi yang akan penulis tulis membahas tentang unsur-unsur yang 

ada dalam upacara temu temanten di Desa Jrakah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo.
14

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. 

Mengumpulkan data-data langsung dari lapangan tentang ritual temu 

temanten di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Melalui 

observasi dan wawancara kepada pujangga, budayawan dan tokoh 

masyarakat. 

                                                 
14

 Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam 

Pernikahan (Study Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indrlaya  Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 

Sumatra Selatan),” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2009). 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Desa 

Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Alasan penulis memilih 

lokasi ini dikarenakan perkawinan yang ada di Desa Jrakah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo masih kental menjalankan tradisi-tradisi 

tinggalan nenek moyang. Salah satunya  tradisi temu temanten yang ingin 

penulis teliti.  

3. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mengenai data-data yang berkaitan dengan ritual temu temanten di Desa 

Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sumber data yang 

diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Primer  

Data primer penelitian ini diperoleh dari wawanvara tentang 

deskripsi ritual temu tmanten, deskripsi pelaksanaan ritual temu 

temanten, deskripsi makna ritual temu temanten, deskripsi tujuan 

ritual temu temanten dan deskripsi pandangan masyarakat tentang 

ritual temu temanten di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Skunder  

Data sekunder merupakan sumber data pendukung  atau 

pelengkap dari data primer, data sekunder dari penelitian ini adalah 
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dokumen yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari sumber 

tertulis, yaitu: buku,, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan 

penelitian penulis.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini : 

a. Wawancara 

  Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Dengan cara 

menyampaikan beberapa pertanyaan tentang tujuan tradisi temu 

temanten, unsur-unsur tradisi temu temanten, makna setiap unsur tradisi 

temu temanten kepada pujangga, budayawan dan tokoh masyarakat di 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

b. Observasi 

  Dalam observasi ini, penulis akan melakukan pengamatan secara 

langsung tentang pelaksanaan dan serangkaian kegiatan ritual temu 

temanten di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing yaitu suatu pekerjaan memperbaiki kualitas data serta 

menghilangkan keraguan data.
15

 Daftar pertanyaan ataupun data yang 

telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki untuk 

menghindari kemungkinan adanya hal-hal yang salah atau yang masih 

meragukan. 

                                                 
15

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 346. 
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b. Organizing yaitu menyusun data dan mengelompokkan, membuat suatu 

urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam 

organizing langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membagi data 

atas kelompok atau kategori. Kategori tersebut harus sesuai dengan 

masalah penelitian dalam memecahkan masalah.
16

 Dengan demikian 

analisis yang akan dibuat dapat sesuai dengan keinginan untuk 

memecahkan masalah. 

c. Generalisasi yaitu penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis 

penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan pula dengan teori 

yang mendasari penelitian tersebut dilakukan, sehingga diperoleh 

kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan 

masalah.
17

 

6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data dalam penelitian ini penulis akan  

mengumpulkan data-data tentang ritual temu temanten yang telah 

didapatkan dari hasil penelitian di Desa Jrakah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. kemudian penulis menganalisis dengan konsep yang 

ada dengan teori ‘urf.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang 

                                                 
16

 Ibid., 358. 

17
 Ibid., 375. 
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terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian 

tersebut. 

BAB II : KAJIAN TEORI  

Bab ini merupakan serangkaian teori yang diambil dari 

berbagai literature tentang ‘urf  yang berfungsi sebagai 

landasan teori dalam mengerjakan bab selanjutnya. 

BAB III : TEMUAN PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan hasil temuan lapangan yang 

terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum 

terdiri dari gambaran lokasi penelitian di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sedang data 

khusus merupakan deskripsi data ritual semedi, ritual 

nyembah dan ritual angen-angen di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.  

BAB IV : ANALISIS 

Dalam bab ini diuraikan pelaksanaan, makna dan 
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analisis ‘urf  terhadap ritual semedi. Pelaksanaan, 

makna dan analisis ‘urf  terhadap ritual nyembah. 

Pelaksanaan, makna dan analisis ‘urf terhadap ritual 

angen-angen di Desa Jrakah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan agar memudahkan 

pembaca dalam mengambil inti sari penelitian serta 

saran terhadap penulisan penelitian. 
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BAB II 

‘URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. Sejarah ‘Urf 

Secara historis, selama Rasulullah hadir sebagai legislator Islam di 

wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi ‘urf setempat 

dan ‘urf tersebut ditetapkan oleh wahyu Alquran. Meskipun demikian tidak 

semua tradisi masyarakat Arab pra Islam dijadikan bagian dari ajaran Islam. 

Tradisi masyarakat Arab dan tradisi masyarakat dari luar Arab yang 

ditetapkan dalam Alquran adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-

bentuk perdagangan (jual beli), khitanan dan kurban.
1
 

Namun demikian tidak semua tradisi itu diadopsi menjadi bagian dari 

syari‟ah Islam, beberapa diantaranya direvisi dan sebagian lain dibatalkan 

berdasarkan wahyu dari Allah, seperti persoalan riba dan cara 

memperlakukan kaum perempuan. Fakta ini semakin menegaskan bahwa 

hukum Islam dalam perkembangannya senantiasa berbasis pada ‘urf. Proses 

perkembangan hukum Islam tersebut senantiasa melibatkan dialektika budaya 

yang terus menerus, sehingga menghasilkan fikih. Dengan demikian 

kehadiran hukum Islam bahkan isi Alquran pada mulanya terikat oleh ruang, 

rentetan waktu dan peristiwa. Semua itu terjadi sebagai upaya responsif pada 

persoalan-persoalan yang berkembang pada masyarakat. 

  

                                                           
1
Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi „Urfdalam Struktur Bangunan Hukum Islam,” 

Falasifa, 2 (September, 2011), 136. 
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Meskipun sudah ada Alquran dan hadis, mengingat begitu pentingnya 

kehadiran ‘urf sehingga para sahabat sepeninggal Rasulullah tidak menutup 

diri untuk mengambil tradisi selama tidak bertentangan dengan hukum 

Islam.
2
 

B. Pengertian ‘Urf 

Kata‘urf berasal dari kata ‘arafa – ya‘rifu yang berarti sesuatu yang 

dikenal (diakui oleh orang lain).
3
 Sedang secara istilah ‘urf adalah sesuatu 

perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam 

mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh 

karakter kemanusiaan.
4
 Kata ‘urf juga terdapat dalam Alquran dengan arti 

ma‘rūf yang berarti kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A‘raf ayat 

199: 

          

Artinya:  

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
5
 

 

Di antara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dengan 

‘urf, kedua kata tersebut merupakan sinonim. Seandainya kedua kata tersebut 

dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan pada adat 

dan ‘urf, tidaklah berarti kata adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya  meskipun 

digunakan kata sambung “dan”. Karena kedua kata tersebut memiliki arti 

                                                           
2
Ibid., 137.  

3
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 386. 

4
 Muhammad Ma‟sum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127. 

5
 Khazanah, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus), 176. 
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yang sama, maka dalam contoh tersebut kata ‘urfadalah sebagai penguat kata 

adat. 

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan, terlihat 

adanya perbedaan. Adat mengandung arti perulangan, karena itu sesuatu yang 

baru dilakukan sekali belum disebut adat. Sedang ‘urf tidak melihat dari segi 

berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan 

tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui banyak orang. Adanya dua 

sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut berulang kali dan dari sudut 

dikenal) yang menyebabkan timbul dua makna tersebut.Namun dalam hal ini 

sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata tersebut 

pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan 

menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan 

tersebut sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan tersebut 

telah dilakukan secara berulang kali.
6
 

Perbedaan antar kedua kata itu, juga dapat dilihat dari kandungan 

artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu 

perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan 

buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral, sehingga 

ada adat yang baik dan ada adat yang buruk. Sedang kata ‘urf digunakan 

dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, 

diketahui dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian kata ‘urf 

mengandung konotasi baik. Selain itu dari segi ruang lingkupnya kata 

                                                           
6
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 387. 
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‘urfselalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedang kata adat dapat 

digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. 

Jadi apa yang menjadi kebiasaan seseorang, maka perbuatan itu dapat 

dikatakan adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan ‘urf orang itu.
7
 

Sebuah adat atau ‘urf terbentuk dari kecondongan kelompok individu 

pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat 

alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, kepercayaan, 

mitos dan sebagainya. 

2. Faktor keinginan dan dorongan hati suatu masyarakat atau komunitas 

tertentu. 

3. Faktor adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu 

dekade. 

Setelah salah satu atau dari ketiganya itu muncul, kemudian hal itu 

diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara 

berulang-ulang, maka kebiasaan tersebut menjadi adat atau ‘urf dalam suatu 

masyarakat.
8
 

C. Syarat-Syarat ‘Urf 

Dalam menetapkan hukum menggunakan metode ‘urfharus memenuhi 

persyaratan, diantaranya sebagai berikut: 

                                                           
7
 Ibid., 387. 

8
Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep „Urfdalam 

Penetapan Hukum Islam,” Tsaqafah, 2 (September, 2017), 284. 
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1. ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas}s} yang 

ada. 

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

artinya ‘urf tersebut haruslah telah dilakukan oleh masyarakat secara 

umum.   

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

kerusakan.
9
 

4. ‘Urf itu telah dikenal oleh masyarakat, berlaku pada saat itu bukan yang 

muncul kemudian.
10

 

D. Macam-Macam ‘Urf 

Secara umum, para ulama ushul fikih membagi ragam ‘urf kedalam 

tiga perspektif, yaitu: 

1. Ditinjau dari dari segi materi yang biasa dilakukan ‘urf memiliki dua 

macam: 

a. ‘Urfqawli>, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata 

atau ucapan. Kata walad secara etimologi artinya “anak” yang 

digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Berlakunya kata 

tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus 

untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu’annath). Penggunaan 

kata waladitu untuk laki-laki dan perempuan,  (mengenai waris/harta 

pusaka) berlaku juga dalam Alquran, seperti dalam surat al-Nisa>’ ayat 

                                                           
9
 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2010), 163. 

10
Sucipto, “’Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” Asas, 1 

(Januari, 2015), 32. 
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11-12. Seluruh kata waladdalam kedua ayat tersebut yang disebutkan 

secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak 

perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata 

walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak 

perempuan, sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan 

‘urfqawli>tersebut.
11

 

Kata lah}m artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau 

hewan lainnya. Pengertian umum laḥmyang juga mencakup daging 

ikan ini terdapat dalam Alquran surat al-Nah}l ayat 14, yang artinya: 

“Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan 

ikannya yang segar” Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari 

dikalangan orang Arab, kata lah}m itu tidak digunakan untuk “ikan”. 

Karena itu, jika orang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan 

memakan daging”, tetapi kemudian memakan daging ikan, maka 

menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar 

sumpah.
12

 

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, 

maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam 

keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika 

saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari 

ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut 

                                                           
11

 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 149. 
12

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 391. 
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adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan 

majas bukan ‘urf.13
 

b. ‘Urffi‘li>, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan atau aktifitas 

tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat secara terus 

menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik berupa 

hubungan keperdataan maupun budaya yang ada dalam suatu 

masyarakat.
14

 

 Umpamanya, kebiasaan jual beli barang-barang murah dan kurang 

bernilai, transaksi penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan 

barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi 

(akad), hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Atau  

kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa 

adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
15

 

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunannya ‘urf memiliki dua 

macam: 

a. ‘Urf atau adat umum, yaitu kebiasaan yang berlaku secara 

menyeluruh, berlaku secara umum, berlaku dimana-mana serta 

keberadaannya telah diketahui oleh masyarakat secara luas, hampir 

diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang agama, bangsa dan negara. 

                                                           
13

Havizah Nur Azizah, “Analisis Terhadap Praktik Akad Qard di Kantin Kejujuran 

Ponpes Hidayatul Mubtadi‟in “Sobo Guno” Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2017), 39. 
14

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep „Urf dalam 

Penetapan Hukum Islam,” Tsaqafah, 2 (September, 2017), 287. 
15

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 391. 
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Umpamanya, menganggukkan kepala tanda setuju dan 

menggelengkan kepala tanda menolak. Kalau ada orang yang berbuat 

kebalikannya dari itu maka orang tersebut dianggap aneh. 

b. ‘Urf atau adat khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok 

orang ditempat tertentu atau diwaktu tertentu, tidak berlaku disemua 

tempat dan disembarang waktu, kebiasaan tersebut tidak tampak pasa 

komunitas lainnya, serta merupakan ciri khas dari nasyarakat itu 

sendiri. 

Umpamanya, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau 

perempuan (matrilineal) di minangkabau dan melalui bapak 

(patrilineal) dikalangan suku batak.
16

Mengadakan h}ala>l bi h}ala>latau 

silaturrahmi yang biasa dilakukan umat islam di Indonesia pada saat 

hari raya Idul Fitri.
17

 

3. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruknya ‘urf memiliki dua macam: 

a. ‘Urf atau adat s}ah}i>h}, yaitu ‘urf atau adat yang dilakukan berulang-

ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, 

sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya, memberi hadiah 

kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, 

mengadakan acara silaturrahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai 

suatu penghargaan atas suatu prestasi dan lain-lain.
18

 

                                                           
16

Ibid., 392. 
17

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep „Urf  dalam 

Penetapan Hukum Islam,” Tsaqafah, 2 (September, 2017), 287. 
18

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008),392. 
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‘Urf sahih wajib diperhatikan dan dipelihara dalam menetapkan 

hukum. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang dikenal dan dijalankan 

oleh masyarakat, menjadi kebutuhan atau hajat mereka yang telah 

disepakati dan memberikan kemaslahatan bagi mereka. Selama 

kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syari‟at, maka wajib untuk 

memelihara atau melestarikannya.  Allah telah memelihara kebiasaan 

yang baik dari ‘urf bangsa Arab dalam menetapkan hukum syara‟, 

sehingga diwajibkan pembayaran diatdalam pembunuhan seorang 

yang berakal, dan penetapan kafa>’ahdalam perkawinan dan waris.
19

 

b. ‘Urf atau adat fa>sid, yaitu ‘urf atau adat yang berlaku disuatu tempat 

meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, 

undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya, berjudi untuk 

merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman 

haram, hidup bersama tanpa nikah dan lain-lain.
20

 

‘Urffa>sidtidak diwajibkan untuk dipelihara atau dilestarikan, 

karena ‘urf ini bertentangan dengan dalil shar’i>atau mengingkari 

hukum syara‟. Jika kebiasaan masyarakat dalam suatu akad 

menggunakan berbagai akad yang rusak atau salah, seperti akad yang 

mengandung riba, gharar (tidak jelas),  dan akad yang berbahaya. 

Maka dalam ‘urf ini tidak dapat dijadikan landasan untuk 

menghalalkan akad tersebut. Oleh karena itu dalam peraturan 

                                                           
19

Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh (Ttp: al-Haramain li al-Nashar wa al-

Tawzi‟, 2004), 90. 
20

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 392. 
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perundang-undangan tidak dipertimbangkan ‘urf yang bertentangan 

dengan norma hukum dan ketertiban umum.
21

 

E. Kedudukan ‘Urfdalam Menetapkan Hukum 

Dalam literatur yang membahas kehujahan‘urf atau adat dalam 

istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang ‘urf atau adat 

secara umum. Namun diatas telah dijelaskan bahwa ‘urf atau adat yang telah 

diterima dan diambil alih oleh syara‟ atau yang secara tegas telah ditolak oleh 

syara‟ tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan 

demikian pembicaraan tentang kehujahan‘urf ini sedapat mungkin dibatasi 

pada ‘urf bentuk keempat. Baik yang termasuk pada adat atau ‘urf yang 

umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 

adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat 

terjadinya sudah berubah.
22

 

Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fikih 

terutama dikalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Alasan para ulama 

mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah 

berdasar pada Alquran surat al-A‘raf ayat 199: 

          

Artinya:  

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
23
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Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang 

banyak), dalam arti orang banyak akan kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf 

tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”. 

ُرْوِط َشْرطًاَمث ْ اْلَمْعُرْوُف ُعْرًف َكالْ   

Artinya: 

 

Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah 

disyaratkan.
24

 

 

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan ‘urf, maka kekuatannya 

menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas}s}. Para ulama yang 

mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, 

menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu: 

1. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat artinya dapat memberikan kebaikan 

kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
25

 

Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang sahih, sebagai 

persyaratan untuk diterima secara umum. 

2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar 

warganya.Dalam hal ini al-Suyu>t}i> mengatakan: “Sesungguhnya adat yang 

diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau 

maka tidak akan diperhitungkan”.Umpamanya, kalau alat pembayaran 

resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang, maka 
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dalam transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan seara jelas tentang 

jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada 

kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila 

ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku maka 

dalam transaksi harus disebutkan mata uangnya.
26

 

3. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 

(berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Kalau ‘urf itu 

datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah 

yang mengatakan “‘urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan 

hukum) hanyalah yang datang beriringan atau yang mendahului, dan 

bukan yang datang kemudian”. 

Hal ini berarti ‘urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. 

Umpamanya, orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu 

tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedang adat 

yang berlaku pada saat itu adalah melunasi semua mahar. Kemudian adat 

ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah biasa mencicil 

mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara 

suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada 

adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian) sehingga ia 

memutuskan untuk mencicil mahar, sedang istri minta dibayar lunas 

(sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada 

syarat dan kaidah, si suami harus melunasi maharnya tersebutsesuai 
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dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat 

yang muncul kemudian.
27

 

4. Adat haruslah tidak bertentangan dengan teks syari‟ah, tidak bertentangan 

dengan dalil yang ada. ‘Urf  hanya dapat dilegalisasi oleh syariat sebagai 

‘urf yang s}ah}i>h} apabila tidak bertentangan dengan Alquran maupun 

hadis.
28

 

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan 

penerimaan adat sahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nas}s} 

atau bertentangan dengan prinsip syara‟ yang pasti, maka ia termasuk adat 

yang fa>sid yang telah disepakati para ulama untuk menolaknya. 

Dari uraian diatas jelas bahwa ‘urf atau adat itu digunakan sebagai 

landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu 

bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau ‘urf. ‘Urf atau adat itu 

bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau ‘urf itu menjadi dalil karena ada 

yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijmak atau 

maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian 

lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, 

berarti secara tidak langsung telah terjadi ijmak walaupun dalam bentuk 

suku>ti>. 

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung 

kemaslahatan. Tidak memakai adat ini berarti menolak maslahat, sedangkan 
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semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, 

meskipun tidak ada nas}s} yang secara langsung mendukungnya.
29

 

‘Urf bukanlah merupakan dalil syara‟ tersendiri, pada umumnya ‘urf 

ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang 

pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas}s}. Dengan ‘urf dikhususkan 

lafal yang umum dan dibatasi yang mutlak, karena ‘urf pula terkadang kias itu 

ditinggalkan. Karena itu sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘urf 

sudah biasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut kias, karena kontrak 

tersebut kontrak atas perkara yang ma‘du>m (tiada).
30

 

Dalam menentukan hukum,maslahatmerupakan faktor utama. Bahkan 

maslahatjugalah sebenarnya yang mendasari kaidah-kaidah utama dalam 

metode pengambilan hukum seperti  kias, istih}sa>ndan ‘urf. Dalam hal ini, 

maslahatmerupakan sandaran penting dalam pelaksanaan hukum Islam. 

Kekuatan ‘urf selain karena adanya dorongan dari nas}s} juga harus 

memperhatikan maslahat yang terkandung didalamnya demi memelihara 

maqa>s}id al-shari>‘ah. 

Dengan demikian apabila tradisi yang berjalan dalam masyarakat akan 

menimbulkan kerusakan, sekalipun tradisi tersebut susah untuk mereka 

tinggalkan, maka syara‟akan tetap mengharamkannya. Contoh, pengharaman 

minuman keras, walaupun tradisi  minuman keras tersebut sudah menjadi 

kebiasaan yang mendarah daging masyarakat Arab, namun minuman keras 

tetap diharamkan, karena tradisi tersebut mengandung madharat. Dengan 
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demikian salah satu faktor penentu tradisi yang dapat diklasifikasikan 

kedalam ‘urf s}ah}i>h} adalah maslahat.
31

 

Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi 

peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak 

masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode pengambilan hukum 

seperti kias, istih}sa>n dan mas}lah}ah mursalah, sebagian masalah tersebut dapat 

ditampung dengan ‘urf. 

Adapun beberapa kaidah fiqhi>yah yang berhubungan dengan ‘urf, 

diataranya adalah: 

 اْلَعاَدُةُُمَكََّمة

Artinya: 

 

Adat itu dapat dijadikan hukum.
32

 

 

الِ وَ حْ اْلَ وَ  ةِ نَ كِ مْ اْلَ وَ  ةِ نَ مِ زْ اْلَ يِْ يِ غْ ت َ بِ  امِ كَ حْ اْلَ رُ ي   غَ ت َ   

Artinya: 

 

Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan 

zaman, tempat dan keadaan.
33

 

 

ابَِ  لُ مَ عَ الْ  بُ يَِ  ة  جَّ حُ اسِ النَّ ُل امَ عْ تِ ِاسْ ا  

Artinya:  

Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal 

dengannya.
34
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 اْلَمْعُرْوُف ُعْرًف َكاْلمث  ُرْوِط َشْرطًا

Artinya: 

 

Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah 

disyaratkan.
35

 

 

ةِ نَ كِ مْ اْلَ وَ  ةِ نَ مِ زْ اْلَ  ي ِ غَ ت َ بِ  امِ كَ حْ اْلَ  رُ ي   غَ ت َ  رُ كَ نْ ي ُ َل   

Artinya: 

 

Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syarat.
36

 

 

F. Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam 

Pada waktu islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku 

norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama 

yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan 

diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan 

tersebut baik untuk mereka. Islam datang dengan seperangkat norma syara‟ 

yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi umat islam 

sebagai konsekwensi dari keimanannya kepada Allah dan RasulNya. 

Sebagian dari adat yang lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan 

dengan hukum syara‟ yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu 

dengan sendirinya tidak mungkin dilakukan oleh umat islam secara 

bersamaan dengan hukum syara‟. Pertemuan antara adat dan syari‟at tersebut 

terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaharuan antara keduanya. Dalam 
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hal ini yang diutamakan proses penyeleksian adat yang dipandang masih 

diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam 

menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan 

hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kedalam empat kelompok sebagai 

berikut: 

1. Adat yang lama secara subtansial dan dalam hal pelaksanaannya 

mengandung kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat 

unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya, atau unsur manfaatnya 

lebih besar dari unsur madharatnya. Adat dalam hal ini diterima 

sepenuhnya oleh hukum silam.  

Umpamanya uang tebusan darah (diat) yang harus dibayar oleh 

pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum 

ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum islam datang dan dinilai 

dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan sebagai hukum Islam.
37

 

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur 

maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam 

pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini 

dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya 

mengalami perubahan dan penyesuaian. 

Umpamanya tentang z}iha>r yaitu ucapan suami yang menyamakan 

istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri. Z}iha>r ini merupakan cara 

yang sudah biasa berlangsung dikalangan masyarakat Arab sebagai usaha 
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suami untuk berpisah dengan istrinya. Sesudah suami melakukan z}iha>r, 

maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan 

putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima z}iha>r 

tersebut dengan perubahan, yaitu z}iha>r dinyatakan menyebabkan suami 

istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak menyebabkan 

putusnya perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih 

dahulu harus membayar kafarah (kewajiban agama atas suatu 

pelanggaran). 

3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur 

mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandung hanya unsur perusak 

dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur 

perusaknya lebih besar. 

Umpamanya berjudi, minum minuman yang memabukkan dan 

praktik rentenir (membungakan uang secara riba). Adat dalam bentuk ini 

ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menentukan hukum yang berbeda 

dan berlawanan secara diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku 

sebelum Islam datang. 

4. Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak 

karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan 

dengan dalil syara‟ yang datang kemudian, namun secara jelas belum 

terserap kedalam syara‟, baik secara langsung atau tidak langsung. Adat 

atau ‘urf dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi 
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perbincangan dikalangan ulama. Bagi ulama yang mengakui berlaku 

kaidah: 

 اْلَعاَدُةُُمَكََّمة  

Artinya: 

 

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.
38
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BAB III 

RITUAL TEMU TEMANTEN DI DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Desa Jrakah 

 Desa Jrakah adalah desa yang terletak di jawa timur. Asal muasal 

Desa Jrakah yaitu terdahulu Desa Gajah memiliki empat dukuh salah 

satunya adalah dukuh Jrakah. Pada tahun 1990an pergantian kamituo pada 

saat itu seleksi yang di ikuti oleh dua orang dan yang lulus seleksi adalah 

Misranto. Selama beliau menjabat sebagai kamituo serta masyarakat 

dukuh Jrakah mempunyai keinginan untuk menjadi desa sendiri. Ada 

beberapa alasan yaitu jarak pemerintah desa yang cukup jauh,  kondisi 

jalan yang sangat sulit, banyak warga masyarakat yang tidak pernah 

bertatap muka dengan kepala desanya dan kurangnya perhatian dari 

pemerintah desa dari segi bantuan utamanya sarana dan prasarana. Oleh 

sebab itu, masyarakat dukuh Jrakah berkeinginan untuk mendirikan desa 

sendiri.
1
 . 

2. Kondisi Sosial Desa Jrakah 

Masyarakat Desa Jrakah termasuk pada kategori masyarakat 

perdesaan yang jauh dari keramaian kota. Kondisi masyarakat desa Jrakah 

                                                           
1
 Profil Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 



38 
 

 

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dengan selalu bergotong 

royong dalam berbagai macam kegiatan. Sikap gotong royong terlihat 

tampak apabila salah satu masyarakat mempunyai hajat, dengan sendirinya 

tetangga-tetangga membantu tuan rumah dalam segala persiapan yang 

dibutuhkannya, demi kelancaran hajatnya. Biasanya sikap gotong royong 

ini tampak pada saat adanya pernikahan, kelahiran, membangun rumah 

dan lain-lain.
2
 

3. Agama Penduduk Desa Jrakah 

Agama mayoritas penduduk desa Jrakah adalah agama Islam. 

Dalam kaitannya dengan ibadah masyarakat desa Jrakah banyak 

menggunakan fiqih Syafi’i. Islam sebagai agama mayoritas desa Jrakah 

banyak memberikan corak kebudayaan yang lebih menonjol dari pada 

agama yang lainnya. Tempat ibadah, organisasi masyarakat Islam, dan 

aktifitas masyarakat muslim begitu dominan di tengah masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya pengajian rutin, sima’an, terbangan, yasin, tahlil, 

peringatan hari besar Islam dan lain-lain.
3
 

B. Ritual Temu Temanten di Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo 

Tradisi pernikahan yang dijalankan oleh masyarakat Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo masih kental dengan tinggalan 

nenek moyang dan mampu bertahan hingga sekarang yang diteruskan dari 

generasi ke generasi hingga sekarang. Seperti tradisi temu temanten, tradisi 
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ini dilaksanakan setelah akad nikah untuk mempertemukan pengantin pria 

dengan pengantin wanita, di iringi kedua orang tua dan sanak saudara untuk 

melakukan berbagai macam ritual yang dipimpin oleh pujangga (seseorang 

yang memimpin jalannya ritual temu temanten). Dalam tradisi pernikahan ini, 

calon mempelai harus melaksanakan ritual khusus agar pernikahan dianggap 

sakral serta bermakna oleh hukum adat, ritual ini memiliki beberapa unsur 

diantaranya balangan gantal, nyembah, semedi, kacar kucur, wangen, angen-

angen, dulangan dan nyebar wineh. 

Dari beberapa unsur tersebut yang berada di wilayah Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, peneliti mengambil  tiga unsur yang 

dijadikan sebagai bahan penelitian, tiga unsur tersebut adalah semedi, 

nyembah dan angen-angen.
4
 

1. Ritual Semedi 

Ritual semedi merupakan ritual yang dilakukan pasangan 

penganten pada saat temu temanten, pelaksanaan tradisi ini diawali oleh 

pujangga dengan menebarkan kain putih/mori, lalu kedua pengantin 

berdiri dan duduk diatas kain putih tersebut (pengantin putra disebelah 

kanan dan pengantin putri disebelah kiri), kemudian pujangga menumpuk 

tangan kedua mempelai. Seperti yang dikemukakan Mbah Soimin Dukuh 

Talun Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku 

pujangga sebagai berikut: 

“Semedi meniko diawiti brejonggo mbeber kain mori dateng 

palastren, lajeng temanten kaleh lenggah dateng inggilipun mori, 
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lajeng brejonggo numpuk tanganipun penganten kaleh sakwontawes. 

Kain mori meniko rupane puteh dados nglambangaken niat engkang 

suci/resik amargi rabi meniko niat engkang ageng engkang dipun 

wastani sakral. Dipun jejeraken dateng inggil mori meniko 

nglambangaken temanten kaleh mlampah dateng inggilipun niat suci 

kedah dipun toto sakestu niatipun. Jumeneng sakwontawes kedah 

angen-angen niat engkang ageng sinambi dongo marang gusti mugi 

saget nglampahi sedoyo hajat lan kewajibanipun. Dipun tumpuk 

tanganipun lambang ajeng nglakoni urip bebarengan nyatokaken niat 

lan kedah saling mangertos dateng pasanganipun”
5
 

 

“Smedi diawali oleh pujangga menebarkan kain mori kelantai, lalu 

pasangan pengantin duduk diatas kain mori tersebut, lalu pujangga 

menumpuk kedua pengantin sejenak. Kain mori berwarna putih 

melambangkan niat yang suci, karena menikah adalah niat yang besar 

yang disebut dengan ikatan sakral. Didudukkan diatas mori 

melambangkan bahwa pasangan pengantin berada dalam niat yang 

suci maka pengantin harus benar-benar memantapkan niatnya. Duduk 

sejenak diatas mori harus mengingat bahwa dirinya berada diatas niat 

yang suci maka harus sungguh-sungguh dalam menjalaninya dan 

berdo’a kepada Allah mudah-mudahan dapat menjalani kewajibannya 

kelak ketika berrumah tangga. Ditumpuk tangannya melambangkan 

bahwa pasangan pengantin akan menjalani hidup bersama maka harus 

saling mengerti terhadap pasangannya.” 

 

Dalam setiap pelaksanaan ritual semedi mencerminkan makna 

tersendiri, kain putih melambangkan niat yang suci dan menumpuk tangan 

lambang bahwa pasangan pengantin akan menjalani kehidupan bersama. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sanuri Dukuh Tunggar Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku budayawan sebagai 

berikut: 

“Semedi itu duduk diatas kain mori (putih) mas, ini merupakan 

simbol do’a niat yang suci, niat yang bersih maka harus dijaga 

kesucian niatnya, jangan sampai  seseorang menikah hanya karena 

dorongan nafsu belaka. Niatnya harus benar-benar dari hati ingin hidup 

bersama dan siap memenuhi segala kewajibannya sebagai pasangan 

suami istri. Dengan berangkat dari niat yang suci maka diharapkan 
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nanti keluarga yang dijalaninya tetap rukun, berkecukupan, damai 

sakinah mawaddah warrahmah mas.”
6
 

 

Sudah jelas bahwa ritual semedi ini memiliki nilai yang luhur, 

disini diajarkan bahwa menikah harus brangkat dengan niat yang suci. 

Dengan berangkat dari niat yang suci maka jika terjadi permasalahan 

dalam keluarga nanti akan dapat diseesaikan dengan baik. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Yaimin Dukuh Tunggar Desa Jrakah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo selaku tokoh masyarakat sebagai berikut: 

“Sekedar yang saya tahu mas ritual panggih temanten seperti ini 

mengandung nilai luhur, seperti semedi inikan melambangkan niat 

yang baik, menumpuk tangan ini melambangkan kebersamaan. 

Kebersamaan disini memiliki arti bahwa pasangan pengantin akan 

hidup bersama-sama jadi niatnya harus suci harus tulus, karena dalam 

hidup berrumah tangga kan tidak lepas dari masalah tapi jika kita 

berangkat dari niat yang suci Insya’allah masalah tersebut bisa kita 

selesaikan.”
7
 

 

2. Ritual Nyembah 

Ritual nyembah merupakan ritual yang dilakukan pasangan 

penganten pada saat temu temanten, pelaksanaan tradisi ini diawali oleh 

pengantin putri membasuh kedua kaki pengantin putra hingga bersih lalu 

menciumnya sebanyak tiga kali. Seperti yang dikemukakan Mbah Soimin 

Dukuh Talun Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku 

pujangga sebagai berikut: 

 “Nyembah meniko diawiti sangking tiyang setri mbasuh sikil kiwo 

tengenipun penganten kakung, lajeng dipun ambung sikilipun ping 

tigo. Mbasuh sikil meniko nglambangaken bektinipun tiyang setri 

dateng garwonipun. Ngambung sikil ping tigo meniko lambang 

sakestu panghormatanipun tiyang setri dateng garwonipun, tiyang setri 
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mboten pareng maneni dateng tiyang kakung kedah dipun hormati lan 

dipun bekteni amargi tiyang kakung meniko engkang mimpin 

keluargo sampun sakwajaripun bilih tiyang setri kedah paring 

panghormatan lan bekti dateng garwanipun.”
8
 

 

“Tradisi nyembah dimulai dari pengantin putri membasuh kedua 

kaki pengantin putra, lalu dicium sebanyak tida kali. Membasuh kaki 

melambangkan kebaktian seorang istri terhadap suaminya. Mencium 

kakinya sebanyak tiga kali melambangkan bahwasanya seorang istri 

wajib menghormati suaminya. Istri tidak boleh berani terhadap 

suaminya. Istri harus berbakti dan menghormati suaminya karena 

suami adalah pemimpin keluarga maka sudah sepantasnya apabila istri 

berbakti dan menghormati suaminya.” 

 

Dalam setiap pelaksanaan ritual semedi mencerminkan makna 

tersendiri, membasuh kaki melambangkan kebaktian seorang istri terhadap 

suamnya lalu menciumnya melambangkan kehormatan seorang istri 

terhadap suaminya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sanuri Dukuh 

Tunggar Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku 

budayawan sebagai berikut: 

“Nyembah itu memiliki makna dan mengajarkan kepada kita 

bahwa seorang istri harus bakti kepada suaminya, berbuat baik kepada 

suaminya, mengerti apa yang dibutuhkan, serta menghormatinya 

sebagai sosok pemimpin dalam keluarga. Yang dimaksud nyembah 

disini bukan seperti orang-orang yang memuja terhadap sesuatu yang 

dianggapnya sebagai Tuhan mas, tapi lebih kearti sungkem, yaitu 

sebatas ajaran untuk menghormati suaminya karena itu merupakan 

kewajiban seorang istri.”
9
 

 

Sudah sangat jelas bahwa ritual nyembah memiliki makna baik. Di 

sini diibaratkan pengantin itu seperti raja dan permaisuri. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Yaimin Dukuh Tunggar Desa Jrakah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo selaku tokoh masyarakat sebagai berikut: 
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“Gini mas nyembah itu sebenarnya memiliki arti baik, sebagai 

ekspresi penghormatan dan baktinya sebagai istri, dalam budaya jawa 

pengantin itu diibaratkan sebagai raja dan permaisuri, jadi sudah 

semestinya permaisuri itu berbakti dan menghormati rajanya.”
10

 

 

3. Ritual Angen-angen 

Ritual angen-angen merupakan ritual yang dilakukan pasangan 

penganten pada saat temu temanten, pelaksanaan tradisi ini diawali oleh 

pengantin duduk bersandingan lalu pengantin putra membuka bokor yang 

berisikan pisang raja, kemudian dibagikan kepada tamu undangan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Mbah Soimin Dukuh Talun Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku pujangga sebagai berikut: 

 “Angen-angen meniko diawiti sangking temanten lenggah jejer 

lajeng temanten  kakung mbukak bokor/adah barang sing tidamel 

sangking kuningan, teng jeronipun bokor isine gedang rojo (gedang 

rojo kedah sae mboten pareng boresen), lan gedang rojo kedah 

setangkep/rong lirang. Bokor sangking wesi kuningan meniko awis, 

sae niku nglambangaken dongo engkang ageng dongo engkang sae. 

Gedang rojo meniko nglambangaken dongo mugi gadah keturunan 

kados rojo, keturunan engkang sae lan saget migunani tiyang katah, 

nek jaler kados putro ponorogo (warok) nek putri kados putri kediri 

(putri ratu). Gedang rojo ronglirang meniko nglambangaken keturunan 

nek mboten jaler ngih setri, kedah dipun tampi lan dipun gulowentah 

engkang sae.”
11

 

 

“Tradisi angen-angen diawali oleh pengantin duduk bersandingan, 

pengantin putra di sebelah kanan dan pengantin putri di sebelah kiri 

lalu pengantin putra membuka bokor yang berisikan pisang raja dua 

lirang, pisang raja haruslah yang masih segar dan berjumlah dua 

lirang. Bokor terbuat dari besi kuningan melambangkan do’a yang 

agung do’a yang bagus. Pisang raja melambangkan permintaan do’a 

untuk memiliki anak seperti raja, anak yang bagus dan dapat berguna 

bagi masyarakat. Kalau laki-laki seperti putra Ponorogo (warok), 

kalau perempuan seperti putri Kediri (putri ratu). Pisang raja dua 

lirang melambangkan keturunan memiliki dua kemungkinan laki-laki 
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dan perempuan, dan apapun anak yang diamanahkan nanti harus 

dirawat dengan bagus.” 

 

Dalam ritual ini terkandung do’a. Harapan pengantin untuk 

memperoleh keturunan seperti raja, bijaksana serta dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sanuri Dukuh Tunggar 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku budayawan 

sebagai berikut: 

“Angen-angen itu sebenarnya harapan mas atau do’a, pisang raja 

itu merupakan simbul harapan agar kelak diberi keturunan seperti raja 

jika laki-laki, dan seperti ratu jika perempuan. Ini dapat diartikan  

bahwa dalam pernikahannya kedua mempelai mengharapkan 

keturunan yang baik, dapat mengangkat nama baik keluarga, bijaksana 

serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.”
12

 

 

Sudah jelas bahwa ritual ini memiliki nilai luhur karena 

didalamnya terkandung do’a untuk diberikan keturunan yang sholih atau 

sholihah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yaimin Dukuh Tunggar 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku tokoh 

masyarakat sebagai berikut: 

“Sekedar yang saya tahu ya mas, angen-angen ini tradisi tinggalan 

nenek moyang yang sampai sekarang masih dilakukan. Tidak lain 

tradisi ini mengandung do’a, setiap pasangan pasti ingin memiliki 

buah hati yang baik solih/solehah. Lah tradisi ini melambangkan 

keinginan anak yang seperti itu mas, anak yang seperti raja atau ratu 

makanya dilambangkan dengan pisang raja.”
13

 

 

Tujuan ritual temu temanten adalah untuk mempertemukan 

pasangan pengantin agar lebih saling mengenal, mengerti tentang hak dan 

kewajibannya. Seperti yang dikemukakan Mbah Soimin Dukuh Talun 

                                                           
12

 Sanuri, Hasil Wawancara, Tanggal 11 Mei 2018. 
13

 Yaimin, Hasil Wawancara, Tanggal 09 Mei 2018. 



45 
 

 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku pujangga 

sebagai berikut: 

“Ritual temu temanten meniko sampun wonten wiwit zaman poro 

wali tujuane tradisi meniko nemokake pasangan sejodo manten 

engkang bade ngayuh urip anyar supados saget raket, mangertos 

marang kewajibane, toto tingkah lakune, tetep niate ing pengajat 

manggih kabejan, kamulyan, ayem lan tentrem keluargane.”
14

 

 

“Ritual temu temanten sudah ada sejak zaman wali, tujuan dari 

tradisi ini untuk mempertemukan  pasangan penganten laki-laki dan 

perempuan, yang akanmemulai kehidupan baru agar lebih dekat, tau 

akan kewajibannya, baik tingkah lakunya, mantap niatnya supaya 

dapat menjalani keluarga yang tentram dan bahagia.” 

 

Tujuan ritual temu temanten memiliki makna baik, memberikan 

pelajaran kepada penganten keluarga kelak yang dijalani dapat bahagia. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sanuri Dukuh Tunggar Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku budayawan sebagai 

berikut: 

“Tradisi temu temanten memiliki tujuan tertentu diantaranya untuk 

saling kenal-mengenal antara pengantin laki-laki dan pengantin 

perempuan supaya bisa lebih saling menghormati, mengasihi, 

menyayangi demi terwujudnya keluarga yang harmonis, damai, 

tentram dan bahagia.”
15

 

 

Ritual temu temanten memang tidak ada dalam syariat Islam, 

namun terus dilakukan karena dianggap baik oleh masyarakat. Seperti 

yang dikemukakan oleh Bapak Yaimin Dukuh Tunggar Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku tokoh masyarakat sebagai 

berikut: 
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“Ritual temu temanten memang tidak ada dalam syari’at islam, 

tradisi ini merupakan warisan nenek moyang khas kejawen, hal ini 

terus dilakukan karena dianggap baik oleh masyarakat dan merupakan 

ekspresi kegembiraan serta do’a suci kepada illahi, tujuan tradisi ini 

adalah agar pasangan yang baru menikah dapat menjalani kehidupan 

rumah tangga mereka dengan bahagia dan sejahtera diiringi restu dari 

kedua orang tua serta sanak saudara.”
16

 

 

Sangat jelas bahwa yang dimaksud pujangga disini adalah orang 

tua yang khusus mempertemukan pasangan pengantin dalam ritual temu 

temanten. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sarnu Dukuh Tunggar 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku warga 

masyarakat sebagai berikut: 

“Yang dimaksud dengan pujangga di desa kami itu seseorang yang 

menguasai ilmu kejawen khususnya dalam hal tradisi pernikahan dan 

pujangga itulah yang mempertemukan sekaligus memimpin jalannya 

ritual tradisi temu temanten dari awal hingga akhir.”
17

 

 

Ritual ini memilik makna baik namun lebih baik lagi jika pujangga 

itu menjelaskan terlebih dahulu maksud dari tradisi tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Sukadi Dukuh Tunggar Desa Jrakah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo selaku warga masyarakat sebagai berikut: 

“Menurut saya ritual ini sangat baik dijalankan karena tradisi 

ini memberikan pelajaran yang sangat berarti baik bagi pengantin laki-

laki maupun pengantin perempuan. Namun lebih baik lagi bila 

pasangan pengantin tersebut juga mengerti maksudnya atau ada salah 

satu orang yang menjelaskan terlebih dahulu maksud serta tujuannya 

dari ritual ini sebelum prosesi temu temanten dimulai. Sehingga pada 

saat temu temanten pasangan pengantin sudah mengerti makna dari 

tradisi tersebut. Dengan begitu pasangan pengantin akan lebih mantap 

dalam menjalankan prosesi temu temanten serta dapat 

menghayatinya.”
18
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Dalam tradisi ini mengajarkan kesopanan dan kepatuhan seorang 

istri terhadap suaminya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sarnu 

Dukuh Tunggar Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

selaku warga masyarakat sebagai berikut: 

“Menurut saya ritual ini tidak bertentangan dengan hukum 

Islam, karena tradisi ini mengajarkan kesopanan dan kepatuhan 

seoarang istri terhadap suminya. Hanya saja pelaksanaannya tidak ada 

dalam Islam karena memang ritual ini merupakan tradisi tinggalan 

nenek moyang. Namun kita lebih melihat pada makna yang 

terkandung didalamnya, dan menurut saya makna tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum Islam maka tradisi ini boleh 

dilestarikan.”
19

 

 

Generasi sekarang banyak yang tidak tahu makna dari ritual temu 

temanten sehingga perlu adanya penjelasan dari pujangga atau tokoh 

masyarakat agar mereka mengerti dan dapat melestarikan ritual tersebut. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sukadi Dukuh Tunggar Desa 

Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku warga masyarakat 

sebagai berikut: 

“Saya setuju mas jika anak-anak itu dikasih tau makna yang 

terkandung dalam tradisi ini, karena kan generasi sekarang banyak 

yang tidak peduli dengan hal-hal tersebut, pemuda sekarang 

cenderung acuh dengan tradisi tersebut, padahal tradisi ini memiliki 

nilai yang luhur, seharusnya mereka mengerti dan melestarikannya 

sebagai ciri khas budaya masyarakat Desa Jrakah.”
20

 

 

Dalam ritual temu temanten ini siapapun boleh menyaksikannya 

baik anak muda ataupun orang tua. Seperti yang dikemukakan oleh bapak 

Sarnu Dukuh Tunggar Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo selaku warga masyarakat sebagai berikut: 
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“Siapa saja boleh menyaksikan ritual temu temanten ini mas, 

tidak terbatas usia. Mulai dari anak-anak kecil, remaja, bapak-bapak, 

ibu-ibu, orang tua dan lain-lain, baik itu penduduk asli Desa Jrakah 

maupun penduduk luar atau calon besan. Selain memang tradisi ini 

memiliki nilai yang sangat luhur, tradisi ini juga bisa menjadi sarana 

hiburan bagi tamu-tamu yang menyaksikan tradisi tersebut. Jadi ketika 

pelaksanaan tradisi itu rame mas, semua ngumpul sampai-sampai 

pengantinnya gak kelihatan dari belakang.”
21

 

 

Ritual temu temanten dijalankan dirumah pengantin perempuan. 

Satu hari sebelum pelaksanaan warga masyarakat membantu menyiapkan 

peralatannya sebagai wujud kebersamaan. Seperti yang dikemukakan oleh 

bapak Sukadi Dukuh Tunggar Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo selaku warga masyarakat sebagai berikut: 

“Kalau disini tradisi temu temanten ini dijalankan setelah akad 

nikah mas,dirumah pengantin perempuan. Satu hari sebelum 

pelaksanaan itu, orang tua dan tetangga-tetangga membantu 

mempersiapkan peralatannya mas. Jadi ketika pelaksanaan itu 

peralatan sudah disiapkan dan ketika pelaksanaan ritual didudukkan 

bersanding, memegang tangan, mencium kaki itu pasangan pengantin 

sudah sah sebagai suami istri menurut Hukum Agama karena ritualnya 

dijalankan setelah ijab qabul.”
22

 

 

Ritual ini memiliki dampak baik terhadap pasangan pengantin 

apabila dijalani dengan sungguh-sungguh karena ritual ini mengandung 

do’a yang luhur. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Sarnu Dukuh 

Tunggar Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo selaku 

warga masyarakat sebagai berikut: 

“Kalau melihat dampaknya itu sekarang susah mas, karena 

zaman sekarang sudah beda dengan dahulu, mungkin keyakinan 

dalam menjalankan tradisi inipun juga beda masyarakat sekarang 

dengan masyarakat dahulu. Tapi memang mas kalau zaman dahulu 

sedikit yang bercerai atau keluarganya banyak permasalahan, mereka 
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cenderung lebih pengertian dan menerima apa adanya, usahanyapun 

juga sungguh-sungguh dalam memperjuangkan keluarganya. Kalau 

saya sendiri yakin mas ritual ini ada dampaknya selagi penganten 

tersebut sungguh-sungguh dalam menjalankannya, karena ini 

merupakan do’a yang agung. Andaipun sekarang banyak perceraian 

atau keluarga banyak masalah itu karena pengaruh faktor lain 

mengingat zaman sekarang beda dengan zaman dahulu.”
23
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BAB IV 

ANALISIS ‘URF  TERHADAP TRADISI SEMEDI, NYEMBAH DAN 

ANGEN-ANGEN DI DESA JRAKAH KECAMATAN SAMBIT 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis ‘Urf  Terhadap Tradisi Semedi di Desa Jrakah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo 

Hukum Islam mengakui ‘urf sebagai slah satu metode penetapan 

hukum, karena sadar akan kenyataan bahwa adat atau tradisi telah memainkan 

peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota 

masyarakat. Fakta dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan 

aturan adat yang berasal dari nenek moyang. Adat istiadat atau tradisi ini 

telah ada sejak dahulu turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap 

dipelihara hingga saat ini. Dalam kehidupan masyarakat tradisi menjadi 

sebuah hal yang begitu penting, yang dapat berfungsi sebagai pedoman untuk 

bertindak dan memberikan sebuah identitas. 

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap 

pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan 

untuk memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada 

dalam Alquran dan hadis dengan nilai-nilai tradisi ataupun hukum adat. 

Tujuannya untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari 
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ajaran Islam, sekaligus agar ketentuan hukum Islam itu lebih dekat dengan 

kesadaran hidup pada masyarakat.
1
 

Problematika pada zaman sekarang banyak calon pasangan penganten 

yang tidak tahu dari tujuan tradisi temu temanten, karena pada umumnya 

generasi muda sekarang cenderung acuh dan tidak mau mencari tahu makna 

serta tujuan dari tradisi temu temanten. Beda dengan masyarakat dahulu yang 

selalu mencari tahu dan belajar ke orang tua atau sesepuh. Generasi muda 

sekarang cenderung modern, berfikir praktis dan simple. Bahkan banyak yang 

beranggapan pelaksanaan tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran islam, 

mengaggap bidah serta tidak perlu dilestarikan. Akan tetapi ketika 

pernikahanpun tiba mereka terpaksa melakukan karena tuntutan orang tua 

atau keluarga besar. Dalam hal demikian sangat disayangkan suatu 

pernikahan yang sakral dibarengi dengan pelaksanaan tradisi yang 

dianggapnya tidak baik. 

Ketentuan pelaksanaan tradisi temu temanten sebenarnya memiliki 

sisi positif, karena bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi penganten, 

baik penganten laki-laki maupun penganten perempuan. Dengan harapan 

keluarga yang akan dijalaninya dapat bahagia, aman, tentram dan harmonis. 

Pelajaran tersebut berupa doa, etika dalam berkeluarga serta hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pasangan suami istri. Hal tersebut 

penting dilakukan karena pelajaran tersebut kunci keluarga yang sakinah, 

mawadah dan rahmah. 
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Agama Islam sebagai agama yang rah}matan li al-‘a>lami>n tidak 

melarang pelaksanaan adat atau tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan 

dengan syariat baik Alquran maupun hadis. Selama adat atau tradisi tersebut 

berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat 

pengakuan dari syara’. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah: 

َمة َّاْلعَادَةُُمَحك َّ  

Artinya: Adat itu dapat menjadi dasar hukum.
2
 

Adat yang dapat menjadi dasar hukum adalah adat yang tidak 

bertentangan dengan syara’, mengandung maslahat serta tidak merusak 

akidah. Namun apabila adat tersebut bertentangan dengan syara’ dan merusak 

akidah maka adat tersebut tidak diperbolehkan. 

Para ulama menyatakan ‘urf merupakan sumber dalam istinba>t} 

hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan 

dalam Alquran maupun hadis. Apabila ‘urf  bertentangan dengan Alquran 

maupun hadis, maka ‘urf  tersebut tidak wajib dipelihara atau dilestarikan. 

Serta keberadaannya tidak dapat dijadikan landasan hukum. Sebab jika‘urf 

tersebut diterima berarti mengesampingkan prinsip-prinsip yang pasti dan 

mengingkari hukum syara’.
3
` Segala kegiatan atau tradisi yang mengarah 

pada tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, hal 

tersebut merupakan prinsip dari syariat. 

                                                           
2
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008),  394. 

3
 Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh (Ttp: al-Haramain li al-Nashar wa al-

Tawzi’, 2004), 90. 
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Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka 

untuk menetapkan hukum berdasarkan ‘urf, perlu ditinjau dengan tiga 

kategori ‘urf. Pertama dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang lingkup 

penggunaannya dan ketiga dari segi keabsahannya. 

Pertama, ditinjau dari segi obyeknya, ‘urf  terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: ‘urf qawli>  dan ‘urf fi‘li>. ‘Urf qawli> adalah kebiasaan yang 

berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan yang umum diketahui oleh 

masyarakat. ‘Urf fi‘li> adalah kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan 

yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat. 

Kedua, ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi 

menjadi dua macam, yaitu: ‘urf ‘a<mm dan ‘urf kha>s}s}. ‘Urf ‘a<mm adalah 

kebisasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat 

dalam berbagai wilayah yang luas.‘Urf kha>s}s} adalah kebiasaan yang berlaku 

secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. 

Ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf terbagi menjadi dua 

macam yaitu: ‘urf s}ah}i>h} dan ‘urf fa>sid. ‘Urf s}ah}i>h} adalah segala sesuatu yang 

sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Tidak 

menghalalkan  yang  haram  dan  tidak  menggugurkan  kewajiban.  ‘Urf  fa>sid 

adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan 

syara’. Menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.
4
 

Selanjutnya berdasarkan macam-macam ‘urf diatas dapat diketahui 

analisis kategori tradisi semedi sebagai berikut: 

                                                           
4
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 391. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ritual semedi 

adalah ritual yang dilakukan pasangan penganten pada saat temu temanten, 

pelaksanaan tradisi ini diawali oleh pujangga dengan menebarkan kain 

putih/mori, lalu kedua pengantin berdiri dan duduk diatas kain putih 

tersebut (pengantin putra disebelah kanan dan pengantin putri disebelah 

kiri), kemudian pujangga menumpuk tangan kedua mempelai.  

Dalam tradisi semedi ini kain putih melambangkan makna niat 

yang suci, niat yang sakral. Pernikahan bukanlah hal main-main, jangan 

sampai seseorang menikah hanya karena dorongan nafsu. Akad nikah 

merupakan akad yang besar maka calon mempelai harus benar-benar 

memposisikan niat sucinya untuk beribadah kepada Allah. Duduk diatas 

kain putih melambangkan makna bahwa pasangan penganten berjalan 

diatas niat yang suci maka pasangan penganten harus benar-benar saling 

memiliki niat yang tulus, karena hanya niat yang tuluslah yang mampu 

berjalan diatas niat yang suci. Menumpuk kedua tangan mempelai 

melambangkan makna bahwa mereka akan hidup bersama maka harus 

saling mengerti satu sama lain, saling memberikan rasa nyaman, saling 

memberikan rasa perhatian, mengasihi dan menyayanginya setulus hati. 

Dilihat dari obyeknya, tradisi semedi yang berlaku di Desa Jrakah 

adalah termasuk ‘urf fi’li>, hal ini disebabkan karena tradisi semedi 

merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi 

tersebut telah disepakati dan dilakukan masyarakat Desa Jrakah sejak 

lama. 
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Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi semedi 

termasuk dalam kategori ‘urf kha>s}s}, hal ini disebabkan karena tradisi 

semedi hanya berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Tradisi 

semedi hanya berlaku di masyarakat Desa Jrakah dan sekitarnya. Tidak 

berlaku pada masyarakat Kecamatan Sambit secara keseluruhan. 

Dilihat dari keabsahan syara’, Tradisi semedi mengandung makna 

mengingatkan pasangan penganten bahwa dirinya berada dalam niat suci, 

ikatan yang sakral, memulai kehidupan baru bersama kekasihnya, maka 

pasangan penganten harus benar-benar memposisikan niat sucinya untuk 

beribadah kepada Allah.  

Dengan demikian, tradisi semedi termasuk dalam kategori ‘urf 

s}ah}i>h}, hal ini disebabkan karena makna tradisi semedi tidak bertentangan 

dengan syara’ baik Alquran maupun hadis. Serta pelaksanaan tradisi 

semedi dapat diterima oleh akal sehat.   

Dalam tradisi tersebut mengandung makna baik dan menunjukkan 

kesakralan pernikahan itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip ajaran Islam. Sebagaimana dalam Alquran surat al-Nisa’ ayat 21: 

               

           

Artinya: 

 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
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isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat.
5
 

 

   

B. Analisis ‘Urf  Terhadap Tradisi Nyembah di Desa Jrakah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ritual nyembah adalah 

ritual yang dilakukan pasangan penganten pada saat temu temanten, 

pelaksanaan tradisi ini diawali oleh penganten putri membasuh kedua kaki 

penganten putra hingga bersih, lalu penganten putri mencium kakinya 

sebanyak tiga kali. 

Dalam tradisi nyembah ini melambangkan makna kebaktian seorang 

istri terhadap suaminya yang diwujudkan dengan membasuh kedua kakinya 

hingga bersih. Dan juga melambangkan makna penghormatannya seorang 

istri terhadap suaminya yang diwujudkan dengan mencium kaki pengantin 

putra. Seorang istri harus mampu berbuat baik terhadap suaminya dengan 

memberikan perhatian serta kasih sayang, dan juga seorang istri tidak boleh 

berani terhadap suaminya karena suami adalah pemimpin bagi keluarganya. 

Dilihat dari obyeknya, tradisi nyembah yang berlaku di Desa Jrakah 

adalah termasuk ‘urf fi’li>, hal ini disebabkan karena tradisi nyembah 

merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi tersebut 

telah disepakati dan dilakukan masyarakat Desa Jrakah sejak lama. 

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi nyembah 

termasuk dalam kategori ‘urf kha>s}s}, hal ini disebabkan karena tradisi 

                                                           
5
 Khazanah, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus), 81. 
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nyembah hanya berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Tradisi 

nyembah hanya berlaku dimasyarakat Desa Jrakah dan sekitarnya. Tidak 

berlaku pada masyarakat Kecamatan Sambit secara keseluruhan. 

Dilihat dari keabsahan syara’, Tradisi nyembah mengandung makna 

kebaktian dan penghormatan seorang istri terhadap suaminya. Seorang istri 

haruslah berbuat baik terhadap suaminya, mematuhinya dan juga seorang istri 

tidak boleh berani terhadap suaminya karena suami adalah pemimpin bagi 

keluarganya. 

Dengan demikian, tradisi nyembah termasuk dalam kategori ‘urf 

s}ah}i>h}, hal ini disebabkan karena makna tradisi nyembah tidak bertentangan 

dengan syara’ baik Alquran maupun hadis, serta pelaksanaan tradisi nyembah 

dapat diterima oleh akal sehat. 

Dalam tradisi tersebut mengandung makna yang baik, karena terdapat 

simbol kebaktian dan penghormatan seorang istri terhadap suaminya. hal 

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sebagaimana dalam hadis 

yang di riwayatkan dari ‘A<ishah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 

ثَ َنا ََحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن َعِليِّ ْبِن  ثَ َنا َعفَّاُن َحدَّ َبَة َحدَّ ثَ َنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشي ْ َحدَّ
ُ  زَْيِد ْبِن ُجْدَعاَن َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َعاِئَشةَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َلْو َأَمْرُت َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ِِلََحٍد َِلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد ) :َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
ُقَل ِمْن َجَبٍل َأَْحََر ِإََل َجَبٍل َأْسَوَد َوِمْن  ِلَزْوِجَها َوَلْو َأنَّ رَُجًًل َأَمَر اْمَرَأتَُه َأْن تَ ن ْ

 6(َأْن تَ ْفَعلَ  َجَبٍل َأْسَوَد ِإََل َجَبٍل َأَْحََر َلَكاَن نَ ْوُُلَا
 

Artinya: 

 

                                                           
6
 Ibn Majah, Sunan al-Mustafa, Juz 1, Cet. 2 (Libanon: Dar al-Fikr, Tth), 569-570. 
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Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah, telah 

bercerita kepada kami Affan, telah bercerita kepada kami Hammad 

bin Salamah dari Ali bin Zayyid bin Zud’an dari Said bin al-

Musayyad dari Aisyah bahwasanya Rosulullah Saw bersabda: 

“Seandainya aku memerintahkan bisa memerintahkan seseorang 

untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan benar-benar 

memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, dan 

walaupun seorang suami memerintahkan istrinya untuk berpindah 

dari jabal ahmar (gunung merah) menuju jabal aswad (gunung 

hitam) dan begitupun sebaliknya, maka selayaknya istri itu 

melaksanakannya.” 

 

C. Analisis ‘Urf  Terhadap Tradisi Angen-Angen di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ritual angen-angen 

adalah ritual yang dilakukan pasangan penganten pada saat temu temanten, 

pelaksanaan tradisi ini penganten putra dan penganten putri duduk 

berdampingan (penganten putra disebelah kanan penganten putri), lalu 

penganten putra membuka bokor (tempat menaruh barang yang terbuat dari 

besi kuningan), didalam bokor berisikan pisang rojo setangkep (dua lirang). 

Dalam tradisi angen-angen ini bokor merupakan sesuatu yang 

berharga yang melambangkan makna do’a yang agung. Pisang rojo 

melambangkan makna bahwa kedua pengantin mengharapkan keturunan 

seperti raja jika laki-laki dan seperti ratu jika perempuan, disini maksudnya 

penganten mengharapkan diberikan keturunan yang baik, bijaksana serta 

dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Pisang rojo haruslah segar, bersih 

dan berjumlah dua lirang, ini melambangkan makna keturunan penganten 

memiliki dua kemungkinan jika tidak laki-laki maka perempuan, dan entah 
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laki-laki atau perempuan anak yang  akan diamanahkan kelak, maka orang 

tua wajib merawat dan mendidiknya dengan baik. 

Dilihat dari obyeknya, tradisi angen-angen yang berlaku di Desa 

Jrakah adalah termasuk ‘urf fi’li>, hal ini disebabkan karena tradisi angen-

angen merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi 

tersebut telah disepakati dan dilakukan masyarakat Desa Jrakah sejak lama. 

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi angen-angen 

termasuk dalam kategori ‘urf kha>s}s}, hal ini disebabkan karena tradisi angen-

angen hanya berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Tradisi 

angen-angen hanya berlaku dimasyarakat Desa Jrakah dan sekitarnya. Tidak 

berlaku pada masyarakat Kecamatan Sambit secara keseluruhan. 

Dilihat dari keabsahan syara’, Tradisi angen-angen mengandung 

makna harapan pasangan penganten untuk memperoleh keturunan yang baik, 

harapan memiliki anak seperti pemimpin, bermanfaat bagi masyarakat, bakti 

terhadap orang tua dan berguna bagi bangsa.  

Dengan demikian, tradisi angen-angen termasuk dalam kategori ‘urf 

s}ah}i>h}, hal ini disebabkan karena makna tradisi angen-angen tidak 

bertentangan dengan syara’ baik Alquran maupun Hadis. Serta pelaksanaan 

tradisi angen-angen dapat diterima oleh akal sehat. 

Dalam tradisi tersebut mengandung makna yang baik, karena terdapat 

simbol harapan pasangan penganten untuk memperoleh keturunan yang baik 

dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip 

ajaran Islam. Sebagaimana dalam Alquran surat Ali ‘Imra>n ayat 38: 
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Artinya: 

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya 

Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 

Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".
7
 

 

  Dan juga dalam Alquran surat ash-Shaffaat ayat 100: 

              

Artinya: 

 

Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang 

Termasuk orang-orang yang saleh.
8
 

 

 

Selain melihat dari macam-macam ‘urf, perlu kiranya penulis 

meninjau dari perspektif syarat-syarat ‘urf. Karena tidak semua ‘urf dapat 

diterima jika tidak memenuhi persyaratan ‘urf. Syarat-syarat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Adat haruslah tidak bertentangan dengan teks syari’ah, tidak 

bertentangan dengan dalil yang ada. ‘urf  hanya dapat dilegalisasi oleh 

syari’at sebagai ‘urf yang s}ah}i>h} apabila tidak bertentangan dengan 

Alquran maupun hadis. Apabila sesuai dengan ketentuan teks syariat 

maka ia termasuk kedalam ‘urf s}ah}i>h} dan dapat dijadikan dalil dalam 

menetapkan hukum. Namun apabila bertentangan dengan ketentuan teks 

                                                           
7
 Khazanah, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus), 55. 

8
 Khazanah, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus), 449. 
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syari’ah maka termasuk kedalam ‘urf fa>sid dan tidak dapat dijadikan dalil 

dalam menetapkan hukum.
9
 

Terkait tradisi semedi, nyembah dan angen-angen yang berlaku di 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, tradisi tersebut 

boleh dijalankan karena tidak ada dalil syara’ yang secara pasti 

melarangnya, serta tradisi tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip 

syara’ yang pasti. Dan segala sesuatu yang tidak ditemukan dalilnya 

secara pasti, maka dikembalikan pada adat kebiasaan masyarakat yang 

bersangkutan. 

Sesuai dengan hadis yang berasal dari ‘Abd Alla>h bin Mas‘u>d r.a. 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad-nya, yaitu: 

 َماَرأَُهاْلُمْسِلُمْوَنَّحـِْينَافَُهَوِعْندهللَاََِّحَسه َّ

Artinya: 

 

Apa-apa yang dilihat umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang 

demikian disisi Allah adalah baik.
10

   

 

b. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 

(berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Kalau ‘urf itu 

datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
11

 

Tradisi semedi, nyembah dan angen-angen di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, merupakan tradisi turun 

menurun yang dilakukan sejak dahulu, dari generasi ke generasi, yang 

                                                           
9
 M Noor Harisudin, “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” al-

Fikr, 1 (2016), 76. 
10

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 399. 
11

 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 238. 
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dijaga dan dilestarikan keberadaannya sehingga sampai saat ini masih 

berlaku pada masyarakat. 

c. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar 

warganya.
12

 

Tradisi semedi, nyembah dan angen-angen di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sudah dikenal secara umum 

dan merata oleh seluruh masyarakat Desa Jrakah dan dilakukan sebagian 

besar masyarakat Desa Jrakah. 

d. Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat artinya dapat memberikan kebaikan 

kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
13

 

Tradisi semedi, nyembah dan angen-angen di Desa Jrakah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, mengandung nilai maslahah 

karena didalamnya terdapat nilai-nilai kasih sayang yang ditanamkan 

kepada pasangan penganten, tradisi ini juga menjadi sarana hiburan bagi 

masyarakat sekaligus menjadi sarana komunikasi antar generasi yang 

menyaksikan tradisi tersebut, sebagai pembelajaran khususnya dalam hal 

pernikahan. 

Dengan demikian tradisi semedi, nyembah dan angen-angen telah 

memenuhi persyaratan ‘urf, tradisi tersebut telah berlaku secara umum, 

berlaku sejak dahulu, mengandung maslahah serta keberadaannya 

tidaklah bertentangan dengan syariat sehingga tradisi tersebut boleh 

                                                           
12

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 401. 
13

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2012), 74. 
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dijalankan oleh pasangan penganten di Desa Jrakah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan: 

1. Ritual semedi merupakan ritual yang dilaksanakan pasangan pengantin 

pada saat temu temanten. Pelaksanaan tradisi ini penganten duduk di atas 

kain putih, lalu menumpuk kedua belah tangannya. Ditinjau berdasarkan 

‘urf, ritual semedi termasuk dalam kategori ‘urf s}ah}i>h}. Hal ini disebabkan 

karena ritual semedi memiliki nilai luhur, pelaksanaannya dapat diterima 

oleh akal sehat, serta tidak bertentangan dengan norma hukum Islam.  

2. Ritual nyembah merupakan ritual yang dilaksanakan pasangan pengantin 

pada saat temu temanten. Pelaksanaan tradisi ini, penganten putri 

membasuh kedua kaki penganten putra, lalu penganten putri menciumnya 

sebanyak tiga kali. Ditinjau berdasarkan ‘urf, ritual nyembah termasuk 

dalam kategori ‘urf s}ah}i>h}. Hal ini disebabkan karena ritual nyembah 

mengandung nilai yang baik, mengajarkan seorang istri berbakti dan 

menghormati suaminya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran 

Islam. 

3. Ritual angen-angen merupakan ritual yang dilaksanakan pasangan 

pengantin pada saat temu temanten. Pelaksanaan tradisi ini kedua 

penganten duduk berdampingan, lalu penganten pria membuka bokor 

yang berisikan pisang raja. Ditinjau berdasarkan ‘urf, ritual angen-angen 

termasuk dalam kategori ‘urf s}ah}i>h}. Hal ini disebabkan karena ritual 
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angen-angen memiliki nilai luhur, di dalamnya terdapat harapan dan do’a 

pasangan pengantin untuk memperoleh keturunan yang baik. Hal tersebut 

sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 

B. Saran 

1. Semedi merupakan ritual yang mengingatkan pasangan pengantin bahwa 

dirinya berada dalam niat yang suci, maka pasangan pengantin harus 

benar-benar memposisikan niatnya untuk beribadah kepada Allah. 

2. Nyembah merupakan ritual yang mengajarkan kebaktian dan 

penghormatan seorang istri terhadap suaminya, maka setelah ritual 

nyembah seorang istri juga harus mampu berbakti dan menghormati 

terhadap suaminya.  

3. Angen-angen merupakan ritual yang mengajarkan do’a untuk memilik 

anak yang sholih/salihah, maka pasangan pengantin juga harus menjadi 

sauri tauladan dan contoh bagi anak-anaknya.  
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