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ABSTRAK 

 

Luthfi Anshori, 2018. Tinjauan ‘Urf terhadap Adat Sesajen dalam Walimah 

Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.SI. 

 

Kata Kunci: Walimah Nikah dan Adat Sesajen, ‘urf . 
Dalam arti luas walimah ialah makanan dalam pernikahan, berasal 

(pecahan) dari kata walam, yaitu mengumpulkan, karena suami istri 

berkumpul. Imam Syafi‟í dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah 

itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang 

terjadi, seperti nikah, sunatan (khitan) maupun lainnya. Walimah yang 

terkenal secara mutlak dipergunakan dalam pernikahan dan terbatas dalam 

penggunaan lainnya. Ada suatu fenomena yang menarik di Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dimana acara walimah disertakan 

dengan sesajen ketika penyelenggaraannya. 

Dalam ulasan singkat di atas, permasalahan yang hendak penulis teliti 

adalah: 1) Bagaimana praktek adat sesajen dalam walimah nikah yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan„urf terhadap praktek adat sesajen dalam 
walimah nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kunti, Kecamatan 

Sampung  Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang 

berlokasi di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Sumber 

data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara 

kepada tokoh masyarakat dan para pelaksana adat sesajen. Penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif. Untuk analisis data menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif. 

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Adat Sesajen dalam 
Walimah nikah pada masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo merupakan tradisi yang telah lama dilakukan. Proses 

tradisi adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo ini merupakan syarat walimah nikah. Acara 

sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah), dimulai malam 

sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan Selametan atau 

doa bersama. 2) Adat Sesajen termasuk dalam 'Urf Shähih karena 
masyarakat Desa Kunti yang akan melaksanakan Walimah nikah tidak 

meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan 

bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama  serta tetap 

meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan 

kekuasaan Allah dan meyakini behwa adat Sesajen merupakan bentuk 

ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup 

semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang 

tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai 

Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama 

yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Dalam masalah perkawinan Islam 

telah mengatur banyak hal, dimulai bagaimana cara mencari kriteria calon 

pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya di kala resmi 

menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam 

mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah 

namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntutan sunnah 

Rasulullah SAW. Demikian juga dengan pernikahan, perkawinan adalah fitrah 

kemanusiaan, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena 

merupakan gharizah insaniyah (naluri  kemanusiaan), karena bila gharizah ini 

tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari 

jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah perzinaan. 

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam 

pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya 

masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi 

pernikahan atau walimah. Acara semacam ini sudah dianggap lumrah dan 



 

 

telah membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan 

sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari 

mengadakan walimahan itu tiada lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur 

atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati 

bersama masyarakat sekitar lingkungan.
1
 

Dalam arti luas walimah ialah makanan dalam pernikahan, berasal 

(pecahan) dari kata walam, yaitu mengumpulkan, karena suami istri 

berkumpul. Imam Syafi‟í dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah itu 

berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi, 

seperti nikah, sunatan (khitan) maupun lainnya. Walimah yang terkenal secara 

mutlak dipergunakan dalam pernikahan dan terbatas dalam penggunaan 

lainnya.
2
 

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau 

sesudahnya, atau ketika hari pernikahan. Walimahan juga diadakan menurut 

adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 

Dalam hukum Islam, jumhur ulama‟sepakat bahwa mengadakan 

walimah itu hukumnya sunnah mu‟akad. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah 

SAW: 

عن أنس قال: ما أومل رسول الّلو صّلي الّلو عليو وسّلم شيئ من نسا ئو ما أو مل على زينب أو مل بشاة. 
 3)رواه البخارى(

                                                             
1
Mohammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, 

(Yogyakarta:Darussalam,  2004),  46. 
2
Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Kifa>yatual-Ah}ya>r, (Surabaya: 

Bina Iman, 1993), 144. 
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Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, Shahi>h Al-Bukha>ri> (Beirut: Al-

Maktabah Al-Ishriyyah, 1997), 1664, No. Hadits 5167. 



 

 

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW, belum pernah 

mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau 

mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan 

walimah untuknya dengan seekor kambing."(H.R Bukhori). 

عن بريدة قال ملّا خطب علّي فاطمة قال رسول الّلو صّلى الّلو عليو وسّلم إنّو البّد للعرش من وليمة. 
 4)رواه النسائ(

Artinya: “Dari Buraidah, ia berkata, “ketika Ali melamar Fatimah, 

Rasulullah SAW, bersabda, “sesungguhnya untuk pesta 

perkawinan harus ada walimahnya.” (H.R Jalaluddin Al-

Shuyuthiy)” 

Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan 

tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain 

adalah momen perkawinan. Dalam Islam kebiasaan dikenal dengan konsep 

„urf, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. „Urf 

secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal 

sehat. Sedangkan secara istilah „urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal 

oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau 

perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. 

Ada juga yang mendefinisikan bahwa „urf ialah sesuatu yang dikenal oleh 

khalayak ramai dimana mereka bisa melakukannya, baik perkataan 

maupun perbuatan.
5
 Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, „urf adalah apa 

yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, 

atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. 

‘Urf  bila dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi 

menjadi dua: Pertama, Al-‘Urf al-‘am (adat kebiasaan umum) adalah adat 

                                                             
4
Jalaluddin Al-Shuyuthiy, Sunan Al-Nasa>’i> (Beirut: Daar Al-Fikr, 1995), 72, No. Hadits 

3348. 
5
Wahab khalaf abdul, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Rajawali, 1993),  134. 



 

 

kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri pada satu masa. Contoh 

kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan jumlah sewa tertentu 

tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan banyaknya air 

yang digunakan, ketika memasuki kolam renang/pemandian umum 

terkadang tak bisa dihindari terlihatnya aurat sebagian pengunjung oleh 

yang lain, dan memakan buah-buahan yang jatuh dari pohon yang 

terdapat di jalan umum. Kedua, Al-‘Urf al-Khash (adat kebiasaan 

khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri, 

iklim, dan kelompok tertentu. Contoh catatan jual beli yang dipegang 

oleh penjual sebagai alat bukti ketika terjadi permasalahan hutang 

piutang, kebiasaan tertentu dalam berjual beli dan garapan lahan 

pertanian.
6Al-‘Urf al-Khash ini juga mencakup pengertian-pengertian 

tentang suatu hal atau masalah tertentu menurut terminologi ilmu 

tertentu pula.
7
Misalnya kita mengetahui pengertian sunnah menurut 

fuqaha, ushuliyun dan muhadditsun. Masing-masing mereka memberikan 

definisi yang berbeda untuk pengertian sunnah. 

Berdasarkan jenis perbuatannya maka ‘urf terbagi menjadi dua 

macam, yaitu ‘Urf qawli/ lughawi dan ‘Urf ‘amali/ fi’li. ‘Urf qawli/ 

lughawi adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau 

ucapan bukan pengertiannya secara kebahasaan. Urf ‘amali/ fi’li, yaitu 

kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli 

                                                             
6
 Satria Effendi MZein, 2005, Ushul Fiqh(Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1), 154. 

7
WahbahZuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2001),  834. 



 

 

barang-barang yang murah atau kurang berharga biasanya transaksi antara 

penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah 

terima barang dan uang tanpa terjadi akad apa-apa. Kebiasaan ini tidak 

menyalahi aturan akad dalam jual beli karena telah menjadi kebiasaan 

dalam masyarakat.
8
 

Selanjutnya ‘urf dilihat dari segi ukuran Islam, ia terbagi menjadi 

dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, pembagian ini sebenarnya merujuk 

kepada pengertian bahwa ‘urf dan adat adalah sinonim. Dari segi ini ‘urf 

terbagi menjadi dua, Pertama ‘Urf shahih (adat kebiasaan yang benar) 

adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, 

tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang 

luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam 

pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukanlah mahar. Misalnya yang 

lain yaitu kebiasaan penduduk Baghdad dulunya untuk menyiapkan 

makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah. 

Kedua, ‘Urf fasid (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang 

menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang 

diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang 

negara, dan sopan santun. Seperti menyediakan hiburan perempuan yang 

tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan dan akad 

perniagaan yang mengandung riba.
9
 

                                                             
8
AmirSyarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos, cet.ke-22001),363. 

9
Satria Effendi MZein, 2005, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1), 368. 



 

 

Adat istiadat pada hakekatnya termasuk salah satu contoh budaya. 

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk 

simbolis yang berupa kata, benda, laku, sastra, lukisan, nyanyian, musik, 

dan kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep 

epistimologis dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan 

epistimologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa 

stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi 

kenegaraan dan seluruh perilaku sosial. 

Begitu pula halnya pada saat pelaksanaan pesta perkawinan atau 

walimatul úrsy, orang-orang cenderung tidak bisa lepas dari unsur 

budayanya. Salah satunya adalah budaya atau tradisi sesajen yang tidak 

pernah tertinggal pada saat pelaksanaan walimatul úrsy di Desa Kunti. 

Ada suatu fenomena yang menarik dari hal ini karena tidak lazim 

acara walimah disertakan dengan sesajen ketika penyelenggaraannya. 

Tujuannya bermacam-macam teargantung yang mempunyai hajat tetapi 

tujuan utamanya yaitu meminta berkah dari arwah leluhur. Sesajen itu 

dulu budayanya orang Hindu Buhda, karena dulu masyarakat Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo masih erat dengan ajaran 

Hindu Budhanya. 

Namun keabanyakan warga Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo yang menyikapi sesajen dalam walimah nikah tidak 

mengetahui maksud dan tujuannya. Mereka menyikapi sesajen dengan 

alasan seperti mengikuti jejak orang tua dan sekaligus syukuran. Ada juga 



 

 

yang mempunyai alasan agar tidak dijadikan bahan perbincangan, karena 

jika dijadikan perbincangan kawatir muncul kata-kata negatif dan akhirnya 

menjadi kenyataan. Seperti perkataan, dari pada dijadikan bahan 

perbincangan, lebih baik hati-hati dengan cara melaksanakan apa yang 

biasa dilakukan lingkungannya. Selain itu, ada yang didasari rasa ingin 

menghormati orang yang lebih tua dengan cara mengikuti pendapatnya, 

namun tidak mengikuti apa adanya, yang penting tidak aneh dan repot. 

Adapun bentuk sesajen berupa beras, pisang, uang, dan kelapa 

Tujuan yang ingin dicapai dari adat sesajen dalam pemikiran-

pemikiran beberapa warga Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo tentang perlengkapan sesajen diantaranya yaitu, melalui simbol 

beras, manusia diingatkan bahwa untuk mencapai kemuliaan tidak ada 

jalur pintas, manusia harus berusaha sekuat tenaga menjalani berbagai 

proses seperti beras jika ingin mendapatkannya. Simbol pisang juga 

mempunyai tujuan yang sama, dengan sifatnya yang tidak akan mati 

sebelum berbunga atau berbuah. Pisang dapat dijadikan pelajaran agar 

manusia berusaha memberikan manfaat pada yang lain sebelum 

meninggal. Begitu juga kelapa, dengan sifat tanaman ini yang dapat 

dimanfaatkan mulai ujung sampai akar, juga sebagai pelajaran bagi 

manusia untuk mempunyai sifat dan sikap seperti kelapa. 

Banyak warga Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan 

dianggap sebagai bagian dari kegiatan keagaman. Sehingga diyakini pula 



 

 

apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasanya diberi sesaji lalu 

pada suatu saat tidak diberi sesaji akan kualat. Masyarakat Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo meyakini bahwa penggunaan 

sesajen dalam pelaksanaan walimatul úrsy akan membuat pesta 

perkawinan atau walimatul úrsy yang berlangsung pada saat itu akan 

berjalan dengan lancar, seperti: makanannya matang, tidak kehabisan, air 

sumur mengalir, alat-alat sound system tidak mati, tidak ada gangguan dari 

roh jahat, dan dilindungi oleh para leluhur yang telah mendahului 

masyarakat Desa Kunti. Apabila adat sesajen ini tidak dilakukan akan 

berdampak pada hal berikut ini, seperti: makanan tidak matang, air sumur 

tidak mengalir, sound system mati, dan lain-lain. 

Adapun praktik penyajian sesajen sendiri caranya adalah menyebar 

di masing-masing tempat diantaranya ada yang diletakkan di dapur, 

sumur, pojok-pojok rumah, tempat diesel, jalan-jalan dan lain-lain. 

Anehnya perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari ajaran animisme dan 

dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada zaman 

modernisasi yang serba canggih ini. Seperti masyarakat yang berada di 

Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo padahal mayoritas 

agamanya adalah Islam. 

Dengan adanya fenomena diatas, penulis tertarik untuk 

mengkajinya dalam skripsi dengan judul: “TINJAUAN „URF 

TERHADAP ADAT SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA 

KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO”. 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah memahami latar belakang, maka dapat ditarik beberapa 

masalah,  antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek adat sesajen dalam walimah nikah yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan„urf terhadap praktek adat sesajen dalam walimah 

nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kunti, Kecamatan 

Sampung  Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Studi 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktek adat sesajen dalam walimah nikah yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Sampung  

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan pandangan „urf terhadap praktek adat sesajen 

dalam walimah nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kunti, 

Kecamatan Sampung  Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Harapan penulis dalam penyusunan proposal ini sekurang-kurangnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat  Teoritik 



 

 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan 

hukum keluarga. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang 

didapatkan di bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab 

permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang 

dihadapi, khususnya pada masalah jurusan Ahwal Syakhshiyah. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan referensi dan tambahan literatur kepustakaan, 

khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian 

hukum Islam. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

sebagai sumber  informasi, menambah pengetahuan ilmiah yang 

berhubungan dalam bidang hukum keluarga. 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya 



 

 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara 

mutlak.  

Adapun penelitian terdahulu yang sudah ada dan berkaitan dengan 

penelitian ini adalah yang ditulis oleh Anwar Kholid dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang sesaji Dalam 

Resepsi Pernikahan”.
10

Adapun kesimpulanya adalah sebagai berikut: Adat 

Komaran Pasang Sesaji Dalam Resepsi Pernikahan memiliki tata cara 

yang khas yang berbeda dengan adat-adat daerah lain. Terdapat perbedaan 

pada masyarakat dalam proses berlangsungnya adat komaran pasang sesaji 

dalam pernikahan antar masyarakat. Kemudian, adat komaran Pasang 

sesaji Dalam Resepsi Pernikahan yang terjadi pada saat ini tidak 

bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran 

Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.  

Hasil penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Any Saniátin dengan judul penelitian “Tradisi Repenen Dalam Walimah 

Nikah Ditinjau Dalam Konsep Urf”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Penelitian Tradisi Repenan ini mengunakan sesajen yaitu beberapa sajian 

yang dihidangkan dalam walimah nikah dan sebagian yang lain diletakkan 

dalam ruangan yang tertutup yang tidak boleh seorangpun masuk dalam 

ruangan tersebut, kecuali orang yang mengetahui tentang adat repenan. 

Tradisi repenan ini dipercaya unt uk menolak balak bagi pengantin  yang 

                                                             
10

Anwar Kholid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji Dalam 

Resepsi Pernikahan,(UIN Sunan Kalijaga: Skripsi, 2016). 



 

 

akan melakukan walimah nikah, karena masyarakat beranggapan akan ada 

bahaya yang akan menimpa apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.
11

 

Disamping tela‟ah pustaka di atas, ada juga skripsi milik 

Muhammad Husna dengan judul “Tradisi Kutuk-Kutuk Dalam Prosesi 

Perkawinan Perspektif Hukum Islam”.
12

Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah mempertahankan tradisi kutuk-kutuk dalam prosesi perkawinan 

agar acara perkawinan berjalan dengan lancar dan selamat karena tradisi 

ini merupakan ritual memohon keselamatan dan perlindungan dari 

gangguan makhluk halus yang ditujukan kepada arwah nenek moyang. 

Dalam tradisi ini orang yang memiliki hajat perkawinan menyiapkan 

sesajen yang dipersembahkan kepada makhluk halus. Sedangkan di dalam 

Islam melarang memohon dan berdoa kepada selain Allah. Dan Hasil 

penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustofa 

Kamal dengan judul “Walimah Sebelum Akad Dalam Tradisi pernikahan 

Ge-wing”. (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kec. Bumu Haji Kota 

Batu).
13

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini bahwa praktik 

waliamah al-„urs sebelum akad nikah ini dipengaruhi kepercayaan 

masyarakat desa Gunungsari terhadap bencana yang dibawa melalui 

pernikahan ge-wing. Berdasarkan dua model pernikahan yang terjadi, 

kedua akad nikah sama-sama dilakukan setelah matahari terbenam, namun 
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dengan runtutan yang berbeda. Adapun pandangan masyarakat tersebut 

dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama yakni 

kelompok yang tidak mempercayai terhadap tradisi tersebut, dan 

kelompok yang kedua yakni kelompok yang mempercayai terhadap tradisi 

tersebut, mereka berpendapat bahwa fenomena yang terjadi sah-sah saja 

untuk menghindari bencana yang dipercaya secara turun-temurun. 

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas 

mengenai Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah. Berangkat dari itu, maka 

peneliti akan membahas lebih jauh permasalahan tersebut dengan judul, 

“TINJAUAN „URF TERHADAP ADAT SESAJEN DALAM 

WALIMAH NIKAH DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG 

KABUPATEN PONOROGO”.  

F. Kerangka Teori 

Hukum adat dibenarkan oleh hukum Islam selama adat tersebut 

tidak bertentangan dengan naṣh Al-Qur‟an dan Al-Hadis. Hal ini dapat 

dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang “tidak menghalalkan 

barang yang haram dan tidak mengharamkan barang yang sudah jelas 

halal”. Hukum adat merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap 

perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Salah satu buktinya adalah 

pada ijtihad imam Maliki yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada 

di masyarakat Madinah, Imam Syafi‟i yang banyak dipengaruhi oleh adat 

yang berada di Mesir pada qaul jadidnya dan masyarakat Bagdad pada 

qaul qadimnya. 



 

 

Teori yang digunakan penyusun untuk penelitian ini adalah teori 

„urf, karena bahasan di sini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat 

yang beranekaragam budayanya, peneliti sangat berhat-hati dalam 

penelitiannya dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat 

sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada 

dan bersifat turun-temurun. 

Dalam qaidah ushul fiqh adat dapat pula dijadikan sebuah hukum  

 “َحنَتاىة اأىعذ“

Artinya: “adat itu bisa menjadi hukum” 

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan 

akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit 

untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang 

dimaksud disini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah-tengah 

masyarakat karena berulangkali dilaksanakan, sehingga menjadi norma 

hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Adat yang bertentangan 

dengan sumber-sumber pokok hukum Islam, dengan sendirinya ditolak 

sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat 

kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah 

kebenaran, apalagi secara substansial cocok dengan Al-Qur‟an dan Al-

hadis akan berpeluang dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam. 

Adat atau „urf itu dinilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang 

harus ada, yaitu:  

1. „Urf itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas, maksudnya adat itu 



 

 

tidak bertentangan dengan hukum.  

2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan 

berkembang dalam masyarakat.  

3. „Urf itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak 

dapat ditetapkan dengan „urf yang khas.
14

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

dan penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan diskriptif 

berupa ucapan (wawancara) atau tulisan dan prilaku orang-orang yang 

diamati.
15

 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) karena 

datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Oleh karena itu 

metode pengumpulan data adalah dengan observasi kepada tokoh 

agama, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Kunti. 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil penelitian di Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian 

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Khususnya 
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mereka yang melaksanakan adat sesajen dalam walimah nikah dan 

masyarakat yang mengetahuinya. 

4. Data Penelitian 

Adapun data-data yang diperlukan penulis untuk membantu 

menyelesaikan skripsi ini adalah data-data tentang pelaksanaan adat 

sesajen dalam walimah nikah khususnya yang berhubungan dengan 

pernikahan. 

5. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-

lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama. Sedangkan data 

tertulis, foto dan statistik adalah sebagai sumber data tambahan.
16

 

Sumber data tersebut digali dari sumber yang berbeda, antara lain: 

a. Sumber data primer (lapangan) 

1) Informan 

Informan, yaitu orang-orang atau para pihak yang dapat 

memberikan informasi mengenai hal tersebut., antara lain: tokoh 

agama, tokoh masyarakat, sesepuh desa serta warga masyarakat 

yang mengetahui tentang adat sesajen dalam walimah nikah. 

b. Sumber data sekunder 
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Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah beberapa 

buku yang menjelaskan tentang pernikahan, khususnya yang 

berkaitan dengan adat sesajen dalam walimah nikah. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan atau memperoleh data, penulis menggunakan 

beberapa metode yang dianggap relevan dengan Penelitian, yaitu: 

 

a. Teknik Wawancara. 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung 

secara lisan dimana dua orang/lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
17

 

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan menyampaikan 

pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan adat sesajen dalam 

walimah nikah di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten 

Ponorogo. Diantara yang diwawancarai antara lain: tokoh agama, 

tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat. 

b. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah alat pengumpulan data yang yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sitematik 

gejala-gejala yang diselidiki.
18

Peneliti dalam hal ini akan 

melakukan observasi dengan mengamati gambaran umum, dan 
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gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Kunti, 

Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dari media. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
19

  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

tertulis tentang gambaran umum masyarakat Desa Kunti, 

Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Hal-hal yang 

dilakukan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan 

adat sesajen dalam walimah nikah. 

7. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis 

mempergunakan teknik pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing: Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 

teurtama dari kelengkapan, keterbatasan dengan lainnya, 

relevansinya dan keseragaman satuan atau data kelompok. 

b. Organizing: Yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi 

ini. 

c. Penemuan Hasil: Yaitu melakukan analisa lebih lanjut terhadap 

hasil temuan pengorganisasian data dan menggunakan teori dan 

dalil sehingga diperoleh jawaban dari rumusan masalah. 
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8. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk 

mendapatkan kesimpulan maka yang diterapkan disini adalah: 

a. Deduktif yaitu metode dimana dari data-data yang bersifat umum 

untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode 

ini digunakan untuk mengolah mengolah data umum yang telah ada 

dalam menganalisa pelaksanaan adat sesajen dalam walimah nikah. 

b. Induktif yaitu metode dimana ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini 

digunakan untuk mengkaji data-data mengenai adat sesajen dalam 

walimah nikah. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi 

ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab 

dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan 

penulisan sebagai berikut: 

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar 

belakang masalah problematika adat sesajen dalam walimah nikah di Desa 

Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dari latar belakang ini, 

ada beberapa pokok permasalahan (rumusan masalah) yang merupakan 

inti dari semua persoalan yang diangkat dan dikaji dalam skripsi ini. 

Kemudian dijawab dalam tujuan penelitian serta diperjelas dengan 



 

 

kegunaan penelitian, dilanjutkan pula dengan penegasan judul untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam memahami isi maupun maksud dari 

skripsi ini. Metodologi adalah bagian yang terpenting dalam penyusunan 

skripsi ini, di mana sebuah karya tulis ilmiah dapat diketahui dengan cara 

atau metode yang digunakan. Hal ini penulis anggap penting karena studi 

analisis dapat mencapai hasil temuan yang optimal. Disamping itu Penulis 

berusaha mensistematiskan agar mudah dipelajari dan dipahami. Bab ini 

merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab 

selanjutnya. 

Bab dua berisi landasan teori tentang adat sesajen dalam walimah 

nikah dalam hukum Islam. Bab ini memiliki fungsi memudahkan pembaca 

memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam karya tulis ini. 

Bab tiga merupakan pokok pembahasan skripsi yang mengkaji 

tentang pelaksanaan adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti. Bab 

ini berfungsi untuk mengetahui apakah yang dimaksud adat sesajen dalam 

walimah nikah, bagaimana pelaksanaan adat sesajen dalam walimah nikah 

di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo serta bagaimana 

hukum pelaksaannya menurut pandangan tokoh masyarakat. Kemudian 

tentang faktor-faktor dan tujuan yang mendorong untuk melaksanakan 

adat sesajen dalam walimah nikah serta mengetahui keadaan geografis 

desa tersebut. 

Bab empat berisi analisis hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi 

sesajen dalam walimah nikah yang ada di Desa Kunti Kecamatan 



 

 

Sampung Kabupaten Ponorogo. Bab ini berisi analisis dari bab 

sebelumnya yakni berfungsi untuk memperjelas pembahasan dari 

permasalahan dalam karya tulis ini. 

Bab lima merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari 

rumusan masalah, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak 

yang terkait. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas 

keseluruhan karya tulis ini yang terangkum dalam kesimpulan serta 

sumber-sumber data (referensi) yang diperoleh baik berupa sumber tertulis 

maupun wawancara secara langsung yang terdapat dalam karya tulis ini 

dan dirangkum dalam daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH 

 DAN „URF 

 

A. Sesajen 

1. Pengertian Sesajen 

Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai 

sakral di sebagian besar masyarakat kita, pada umumnya acara sakral 

ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat 

tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda 

yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Tujuan dari Sesajen 

diantaranya yaitu, untuk memberi makan leluhur pada waktu atau 

hari tertentu, untuk memberikan keselamatan kepada yang masih 

hidup, dan dipersembahkan juga kepada Tuhan yang telah 

memberikan kehidupan dan hasil rezeki di dunia. 

Ada yang berpendapat bahwa sesajen adalah sebuah ungkapan 

rasa syukur orang jawa kepada Tuhan dengan cara bersedekah pada 

makhluk yang bisa dilihat dengan indra mata atau yang tidak bisa 

dilihat dengan indra mata. Makhluk yang bisa dilihat dengan indra 

mata adalah makhluk yang bisa dilihat secara kasat mata wujud 

dhohirnya, seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Sedangkan yang 

tidak bisa dilihat dengan kasat mata dinamakan jin atau makhluk 

tersembunyi, namun yang namanya tersembunyi akan bisa dilihat jika 



 

 

satirnya dibuka. Salah satu misalnya, mikroskop untuk melihat wujud 

bakteri yang tersembunyi karena begitu kecil wujudnya. 

Ritual memberikan sesajen kepada makhluk halus/ jin yang 

dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu 

sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat kita. Mereka 

meyakini makhluk halus tersebut mempunyai kemampuan untuk 

memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa 

saja, sehingga dengan mempersembahkan sesajen tersebut mereka 

berharap, agar dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar 

segala permohonan atau permintaan mereka dipenuhinya. 

2. Sejarah Sesajen 

Di masa kerajaan Majapahit sedang berjaya, agama Hindu 

tersebar ke seluruh pelosok daerah, termasuk diantaranya Jawa. 

Kepercayaan Animisme dan Dinamisme sangatlah kuat mengakar 

pada masyarakat Jawa. Dasar agama Jawa (Javanisme) adalah 

keyakinan bahwa segala sesuatu pada hakekatnya adalah satu, dan 

merupakan kesatuan hidup. Maka dari itu Javanisme meliputi lebih 

banyak bidang daripada agama-agama formal yang membedakan 

antara bidang sakral dan bidang profan. Javanisme memandang 

kehidupan manusia selalu terpaut dalam kosmos alam raya dan 

dengan demikian hidup manusia merupakan semacam pengalaman 



 

 

religius.
20

 Melalui lintas sejarah perjalanan agama ini, masyarakat 

setempat masih terpengaruh oleh upacara-upacara ritual diantaranya 

penggunaan sesajen pada acara walimahan. 

Sejarah atau asal-usul sesajen yaitu sesajen atau biasa juga 

disebut upakara merupakan warisan budaya hindu dan budha yang 

biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu 

tempat (pohon, batu persimpangan, dan tempat-tempat yang diyakini 

angker) dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. 

Seperti: ritual menjelang panen yang mereka persembahkan kepada 

Dewi Sri (Dewi padi dan kesuburan) yang mungkin masih 

dipraktekkan di sebagian daerah yang ada di Indonesia misalnya di 

Jawa upacara Nglarung (membuang kesialan) ke laut yang masih 

banyak dilakukan oleh mereka yang tinggal di pesisir pantai selatan 

Pulau Jawa tepatnya di tepian Samudera Indonesia yang terkenal 

dengan mitos Nyi Roro Kidul. 

Dalam agama Hindu, upakara mempunyai banyak simbol-

simbol dan memiliki makna yang tinggi, di mana makna tersebut 

menyangkut isi alam dan isi permohonan manusia, untuk mencapai 

keseimbangan dari segala aspek kehidupan. 

Sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandangan 

masyarakat yang masih mempercayainya, tujuan dari pemberian 

sesajen ini untuk mencari berkah yang berasal dari sumber-sumber 
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yang tidak jelas. Pemberian sesajen ini biasanya dilakukan di tempat-

tempat yang dianggap keramat dan mempunyai nilai magis yang 

sangat tinggi. Proses ini sudah terjadi sangat lama, bisa dikatakan 

berasal dari nenek moyang kita yang mempercayai adanya pemikiran-

pemikiran yang religious. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat 

guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya sesuatu yang 

bersifat duniawi. 

Dalam lintas sejarah, sesajen walimahan adalah sesajian lengkap 

yang meliputi bermacam-macam sesajian dan bersumber dari naskah 

Jawa Kuno Purwakara. Pada dasarnya sebuah ajaran kehidupan bagi 

manusia ada sejak kelahiran hingga kematian. Namun, ajaran itu tidak 

diawali dari kelahiran melainkan saat perkawinan dengan sajen 

bucalan (tumpeng moncowarno) sebagai sesaji pertama. Sajen 

bucalan atau sajen yang berupa tumpeng moncowarno diartikan 

sebagai penegasan keberadaan kiblat mata angin dan ditambah dengan 

tumpeng megono yang berupa tumpeng (gunung) Meru yang diaduk-

aduk dewa, yang diartikan sebagai simbolisasi usaha manusia 

memperoleh tirta amerta (air kehidupan) dan sumber kehidupan itu 

sendiri. 

Sedangkan Sesajen yang kedua dalam pernikahan yang terdapat 

dari naskah Jawa Kuno Purwakara yaitu sajen brokolan sajen ini 

berupa dawet (cendol) potongan kelapa dan gula jawa, serta telur itik. 

Ini adalah simbol bersatunya sperma dan sel telur (kelapa dan gula 



 

 

jawa) yang berubah menjadi benih (dawet) dan kemudian menjadi 

bibit di langit (telur itik), hasil dari sebuah proses perkawinan dan 

pembuahan. 

Sedangkan sajen yang ketiga atau sajen yang terakhir adalah 

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

manusia akan Tuhan, atau pencarian nilai kelanggengan karena hanya 

dengan pencarian kelanggengan itu adalah modal manusia menghadap 

Tuhan.
21

 

Namun dari sejarah yang ada pada saat ini ajaran dari naskah 

Jawa Kuno Purwakara tersebut ada yang masih murni 

mempergunakannya seperti yang tersebut di atas ada pula yang 

mengembangkan isi dari sesajiannya dengan sedemikian rupa dan 

berbagi macam jenis, tergantung kepada yang memiliki hajat ketika 

perkawinan dilangsungkan. 

3. Akulturasi adat sesajen  

Dalam KBBI akulturasi diartikan sebagai percampuran dua 

kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. 

Akulturasi merupakan suatu proses perubahan dimana terjadi 

penyatuan kebudayaan berbeda sehingga unsur kebudayaan asing itu 

lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri 

tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan sendiri. Proses terjadinya 

akulturasi berlangsung dalam jangka yang lama. Hal ini dikarenakan 
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unsur budaya asing diterima secara selektif dan unsur budaya asing 

yang tidak diterima atau ditolak sehingga proses perubahan 

kebudayaan melalui mekanisme akulturasi masih memperhatikan 

adanya unsur-unsur komunikasi antara dua kelompok masyarakat 

yang berbeda kebudayaan
22

. 

Kehidupan masyarakat Jawa tidak dapat dilepaskan dari 

berbagai ritual keagamaan, ritual ini telah ada sejak sebelum 

kedatangan Islam di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki 

kepercayaan terhadap keberadaan roh halus pada setiap benda 

(animisme). Orang Jawa mempercayai keberadaan roh baik dan roh 

jahat di berbagai tempat, roh jahat dipercaya akan mengganggu 

manusia setiap saat, dan baru berhenti ketika diberikan sesaji. 

Pemberian sesaji harus dilakukan melalui serangkaian upacara. Sesaji 

dipersembahkan kepada roh yang biasanya bermukim di pohon, 

sendang, belik, kuburan-kuburan, atau tempat-tempat lain yang 

dianggap keramat, pemberian sesaji dilakukan dalam bentuk upacara. 

Upacara juga dilakukan untuk meminta berkah dari roh baik. 

untuk melestarikan upacara pemujaan itu, masyarakat membuat 

patung dari batu sebagai tempat-tempat pemujaan nenek moyang. 

Mereka juga membuat bunyi-bunyian, tari-tarian, dan bayang-bayang 

nenek moyang sebagai penyempurna jalannya upacara. Hal ini 
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bertujuan agar roh nenek moyang berkenan menerima permohonan 

keselamatan yang mereka minta. 

Salah satu upacara yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah 

slametan. Slametan merupakan salah satu upacara pokok dari hampir 

seluruh ritual dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya. 

Slametan ini biasanya dilakukan di salah satu rumah yang memiliki 

hajat tertentu dengan mengundang keluarga dan tetangga terutama 

yang laki-laki. Slametan seringkali diadakan pada malam hari. 

Slametan dilakukan untuk memperingati beberapa hal seperti 

kelahiran, pernikahan, dan juga kematian
23

. Upacara slametan dalam 

masyarakat Jawa sangat beragam jenisnya, salah satunya pada acara 

pernikahan. 

Dalam upacara pernikahan disediakan beberapa sesaji antara 

lain kelapa, pisang dan beras. Sesaji tersebut memiliki makna 

tersendiri untuk kelancaran upacara pernikahan tersebut. 

Agama Islam mengajarkan agar para pemeluknya melakukan 

kegiatan-kegiatan ritualistik tertentu. Kegiatan ritualistik yang 

dimaksud meliputi berbagai bentuk ibadah sebagaimana yang 

tersimpul dalam rukun Islam, yakni syahadat, shalat, puasa, zakat, dan 

haji. Khusus mengenai shalat dan puasa, intisari dari shalat adalah doa 

yang ditunjukkan kepada Allah Swt, sedangkan puasa adalah suatu 

bentuk pengendalian nafsu dalam rangka penyucian rohani. Aspek doa 
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dan puasa tampak mempunyai pengaruh yang sangat luas, mewarnai 

berbagai bentuk upacara tradisional orang Jawa
24

. 

Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara atau ritual, 

baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia, dan 

juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan 

sehari-hari, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat 

tinggal. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk 

menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak 

dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan 

manusia. 

Tentu dengan upacara itu harapan pelaku upacara adalah agar 

hidup senantiasa dalam keadaan selamat. Secara luwes Islam 

memberikan warna baru pada upacara-upacara itu dengan sebutan 

kenduren atau slametan. Di dalam upacara slametan ini yang pokok 

adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh orang yang dipandang 

memiliki pengetahuan tentang Islam. 

Sebagaimana diketahui, dalam tradisi Islam Jawa, setiap kali 

terjadi perubahan siklus kehidupan manusia, rata-rata mereka 

mengadakan ritual selamatan, dengan memakai berbagai benda-benda 

makanan sebagai simbol penghayatannya atas hubungan diri dengan 

Allah Swt. 
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Bagi masyarakat muslim Jawa, ritualitas sebagai wujud 

pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, sebagian 

diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki 

kandungan makna mendalam. Simbol-simbol ritual merupakan 

ekspresi atau pengejawantahan dari penghayatan dan pemahaman 

akan “realitas yang tak terjangkau” sehingga menjadi “yang sangat 

dekat”. Dengan simbol-simbol ritual tersebut, terasa bahwa Allah 

selalu hadir dan selalu terlibat, “menyatu” dalam dirinya. Nilai-nilai 

Islam telah merasuki pelaksanaan upacara slametan dalam berbagai 

bentuknya, salah satunya ada pada upacara pernikahan
25

. 

Maka dari itu, pasca kedatangan Islam ritual-ritual dalam 

kepercayaan masyarakat Jawa mulai mengalami akulturasi dengan 

budaya Islam. Kedatangan Islam mewarnai ritual-ritual lokal Jawa 

sehingga keduanya dapat menyatu dan menjadi kebudayaan yang 

berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Proses akulturasi antara 

budaya Islam dan ritual masyarakat Jawa ini tidak serta merta terjadi 

secara instan, tetapi diperlukan proses panjang yang akhirnya 

membuat masyarakat Jawa lambat laun menerima keberadaan budaya 

Islam. 

 

B. Walimah dalam Islam 

1. Pengertian Walimah  
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Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang 

secara arti kata berarti jamuan khusus untuk perkawinan. Sebagian 

ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, 

untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya 

penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.
26

 

Walimah nikah atau walimatul „ursy adalah perayaan pengantin 

sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak 

sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan 

menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat 

ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada 

dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan 

pada masyarakat.  

Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan 

itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau 

besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara 

mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih 

cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks 

Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan suatu acara yang 

sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian 

mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi 

pernikahannya sampai bebarapa bulan ke depan. 
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Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan 

mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, 

sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya 

resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, 

tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan 

meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah 

bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan 

dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya 

diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, 

hal itu sah-sah saja. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk 

upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya.  

Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk 

mengadakan makanan guna disajikan pada tamu yang menghadiri 

walimah. Namun demikan, semua itu harus disesuaikan dengan 

kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut 

dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai 

maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.  

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan 

bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita 

selama beberapa hari.  Untuk mempelai wanita yang masih perawan, 

pihak keluarga si wanita dapat  menahan menantunya selama tujuh 

hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak 

keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-



 

 

turut.
27

 Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah 

melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya 

adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna 

kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan 

agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada 

putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtuanya 

dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya. 

2. Dasar Hukum Walimah Nikah 

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. 

Hal ini di pahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik 

menurut penukilan yang muttafaq alaih dalam buku karanagan Amir 

Syarifuddin
28

: 

ّٜ صيّٚ هللا عيٞٔ ٗعيٌّ : ٍب ىٍل سأٙ عيىٚ  ُّ اىْب عِ أّظ بِ سضٜ هللا عْٔ، أ

جُج اٍشأةً  ّٗ عبذ بِ عٍ٘ف أثَش ُصْفشٍة فقبه : ٍب ٕزا؟ قبه : ٝبسع٘ه هللا اِّّٚ حض

ْ٘ بَِشبٍة. )سٗآ اىبخبسٛ  ٌْ ٗىَ ِْ رٍٕب : قبه : فببسك هللاُ ىل اٗىِ ٍِ اٍة  َ٘ َّ ُِ عيٚ ْٗص

 ٍٗغيٌ(.

Artinya: “Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat 

bekas kuning pada kain Abdur Rohman bin Auf, maka 

beliau bertanya, apa ini? Jawabannya, sesungguhnya, saya 

wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya 

dengan maskawinnya sebesar sebiji kurma emas. Jawab 

Rasulullah, semoga Allah memberkatinya bagi engkau dan 
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adakah kendurinya walau dengan seekor kambing.” (H.R. 

Bukhori dan Muslim). 

 

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak 

mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama, 

karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup 

melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam 

datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk 

dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya 

dengan tuntunan Islam.
29

 

Walimah ini oleh ulama sementara dikatakan wajib hukumnya, 

sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya 

hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya, 

walimah memiliki arti yang sangat penting, yaitu masih ada 

hubungannya dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian, 

walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk 

menghindarkan diri dari berbagai prasangka atau dzan yang salah 

tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh 

tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, maka 

setelah akad perkawinan dilangsungkan, walimah atau suatu perayaan 

yang tujuan utamanya untuk memberitahukan kepada sanak kerabat 

dan tetangganya segera dilaksanakan.
30

Apabila walimah dalam pesta 
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perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka 

hukumya adalah makruh. 

ّٜ صيّٚ هللا عيٞٔ ٗعيٌّ أّّ قبه : )ششُّ  َٜ هللا عْٔ عِ اىْب عِ أبٜ ٕشٝشةَ سض

 ُٝ ٌْ ٍَِ، ٝأبَبَٕب ٍِٗ ى ، ٝأحَٖٞب ُْٗٝذَعٚ إىٖٞب  ِْ َُْعَٖب ٍ َْ ًُ، اْى٘ىَِٞت ُٝ ًِ طعب ِجِب، اىطّعب

ةَ فقْذ َعَصٚ هللا ٗسع٘ىُٔ (. َ٘  اىّذع

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW, 

bersabda: makanan yang paling jelek adalah pesta 

perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin 

datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang 

enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak 

memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka 

kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhori dan 

Muslim).
31

 

 

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh 

diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu 

ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam 

mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu 

dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika 

sulit atau lapang.
32

 

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga 

dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada 

dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan 

orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan 

dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara 

tersebut mengabaikan orang miskin. Islam juga membolehkan bagi 
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kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan 

mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan 

sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan 

syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak di 

perbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan 

dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara 

walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki 

dengan perempuan di satu tempat, atau larangan yang berkenaan 

dengan  penampakan aurat perempuan.
33

 

3. Adab Walimah Nikah 

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut :
34

 

a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak di 

perkenankan untuk memamerkan perhiasan (tabarruj) dan 

berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan 

bersih dan harus tetap menutup aurat. 

b. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan 

perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah 

antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar 

pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta 

semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan 

tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya. 
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 ٗال حقشب٘ا اىّضَّٚ إُّّٔ, مبُ فَحشتً ٗعبَء عبٞلً 

Artinya: “Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan 

yang buruk.” (Q,S. Al-Israa‟ : 32).
35

 

 

c. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim 

bukan hanya orang kaya saja. 

d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, 

sehingga terhindar dari mubazir. 

e. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak 

merusak akidah umat Islam.  

f. Mendoakan kedua mempelai. 

g. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah 

menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat 

tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya. 

h. Menghindari syirik dan khurafat.  

Oleh karena walimah itu merupakan ibadah, maka harus 

dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan 

khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat 

istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya 

kepada dukun, memasang sesajen, dan lain-lain. 

4. Hikmah Walimah Nikah 

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai 

beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut: 
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a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT. 

b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang 

tuanya. 

c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah. 

d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri. 

e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah. 

f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai 

telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga 

terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. 

Dengan adanya walimah kita dapat melaksanakan perintah 

Rasulullah SAW., yang menganjurkan kaum muslimin untuk 

melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor 

kambing.
36

 

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam 

rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah 

terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam 

tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih 

mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam 

akad perkawinan.
37

 

 

C.  Al-„Urf 

1.  Pengertian „Urf 
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Kata 'urf berasal dari kata 'arafa ya‟rifu sering diartikan dengan 

"al-ma'ruf" atau sesuatu yang dikenal.
38

 Sedangkan secara bahasa „urf 

berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat 

diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, „urf adalah suatu 

kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka 

sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa 

ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat 

umum.
39

 

Arti „urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, 

perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi 

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan 

masyarakat 'urf sering disebut dengan istilah adat.
40

 

Sedangkan pengertian 'urf menurut terninologi usul fiqh dapat 

kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini. 

a. Abdul Wahab Khallaf mengartikan 'urf:
41

 

ِْ ق٘ه اٗفِْعِو أٗحشك، ُْٗٝغَٜ اىعبدُٓ. ٍِ  ِٔ  ٍب حَعبسفَُٔ اىّْبُط ٗعبُسٗا عيٞ

“Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau 

dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa 

perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.„Urf juga 

dinamakan 'adat”. 

b. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa 'urf adalah
42
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ِ موِّ فعٍو شبٍع ب ٍِ  ِٔ ا عيٞ ْٗ ا اِْطلَقَُٔ ٍب اِْعخَذُٓ اىّْبُط ٗعبُس ْ٘ ، اَٗ ىَفظٌ حعبسفُ ٌْ ْٖٞ

 عيٚ ٍعَْٚ خبْص الَ حأىفَُٔ اىيُّغت.

“Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terus-

menerus diantara mereka meliputi perbuatan yang telah berlaku 

diantara mereka ataupun perkataan yang telah saling dikeuahui 

secara khusus bukan dilihat dari segi bahasanya”. 

 

c. Sedangkan menurut TM. Hasby al-Shiddiqiey „urf sebagai 

berikut:
43

 

ُْ ال ُٝخبىُِف  ِْٕو قْطِش إْعلٍٜ بشَشِط أ ِْ أ ٍِ ٍب َْٝعخذُٓ اىّْبُط ُدٗاىطَببُع اىغَّيَٞت 

 ّصب َشْشعًّٞب.

"Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan diterima oleh 

orang yang mempunyai tabiat yang baik dan telah dibiasakan oleh 

penduduk suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan- 

ketentuan syara". 

 

Ketiga definisi di atas sebenarnya mengandung maksud yang 

sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling 

umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, 

keduanya menekankan pada suatu hal yang telah dibiasakan dan terus-

menerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain halnya 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hasby al Shiddieqiy. Beliau 

memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu tidak bertentangan 

dengan ketentuan syari‟at. Jadi, yang dimaksud „urf adalah suatu hal 

yang telah dibiasakan dan di pelihara terus-menerus oleh manusia dan 

keberadaannya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan 

syari‟at. 
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Sedangkan kata „adat berasal dari kata „áda-ya‟üdu-audan yang 

berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi usul fiqh „adat 

sebagaimana pendapat Muhammad Abû Zahrâh
44

 adalah :  

ِٔ اٍ٘سٌٕٗ. ٍُعبٍلَِث ٗاِْعخقبْث عيٞ  ِْ ٍِ  ٍب اِْعخذآُ اىّْبُط 

"Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam 

pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya". 

 

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'adat dan „urf 

adalah dua kata yang bersinonim (Mutarádif). Dari segi asal 

penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. 

Kata 'adat mempunyai arti pengulangan (حنشاس), sesuatu yang baru 

dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'adat. Sedangkan kata „urf 

mempunyai arti sudah dikenal  (اىَعشٗف) , tidak melihat dari segi 

berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya bahwa 

perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak. 

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata 'urf 

dan „adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai 

pengertian  yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang 

dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. 

Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh 

orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang 

secara berulang-ulang.
45
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Para ulama' usul memberikan perbedaan antara 'urf dan 'adat.
46

 

Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian 'urf dan 'adat yang 

telah disebutkan di atas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. 

Kata 'urf digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan 

yaitu : diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan 

demikian 'urf mengandung konotasi hal-hal yang baik saja. Sedangkan 

kata 'adat hanya memandang dari segi pengulangannya tanpa 

memberikan penilaian baik atau buruk, sehingga 'adat mempunyai 

konotasi netral dan memunculkan istilah 'adat yang baik atau 'adat 

yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata 'urf dan 

„adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 

„urf selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata 

'adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula 

untuk golongan. 

2. Macam-Macam 'Urf 

Penggolongan macam-macam adat atau „urf itu dapat dilihat 

dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup 

penggunaannya serta dari segi penilaiannya. 

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, „urf dibagi menjadi 

2: 

1) „Urf Qauli (ُٜعشف ق٘ى) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 

penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam 
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kebiasaan („urf) 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 'urf qauli.
47

 

2) „Urf Fi‟li (ٜعشف فعي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 

perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang 

enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual 

dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah 

terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak 

menyalahi aturan akad dalam jual beli.
48

 Dalam kehidupan 

masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang 

kemudian karena ada kecocokan dan lain hal kemudian 

dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya 

tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya. 

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, „urf jenis ini 

terbagi menjadi dua : 

1) Al-„urf al-„âam (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 

'urf yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari 

berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa.
49

 „Urf jenis 

ini dapat pula diartikan: 
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َِ األٗقبِث عيٚ إْخخلِف أْعَبسٌٕ  ٍِ ٕٗ٘ ٍب حعبسفُٔ اىّْبُط فٚ ْٗقِج 

ٗفِأحٌٖ ٗأعَبىٌٖ.
5ٓ

 

"Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu 

ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan 

mereka” 

 

Dalam aplikasinya dapat kita cermati di kehidupan sehari-hari, 

seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa 

dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan 

menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak 

setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-

undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, 

berlaku kepada semua orang tanpa memandang umur, 

golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang 

mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi 

semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. 

Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan 

dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang berlaku. 

2) Al-'Urf Al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah 

kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan 

masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, „urf khusus adalah 

kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku 

bangsa tertentu.
51
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ِ اىّْبط. ٍِ ٌَ اٗطبئفت ٍعْٞت  ٍب ٝخعبسفٔ إُٔو بْيذِة اٗإقيِٞ
52
  

"Suatu 'adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, 

satu masa atau golongan tertentu dari manusia". 

 

Contoh Al-'Urf Al-khas adalah larangan perkawinan pada 

bulan Muharram bagi masyarakat Jawa. 

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, „urf terbagi menjadi 2 

yakni: 

1) 'Urf Shähih (عشف صحٞح)  

Yang dimaksud dengan „Urf Shâhih yaitu adat (kebiasaan) 

yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, 

tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya 

yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal 

(silaturrahim) saat hari raya.
53

 Hal ini sebagaimana pendapat 

yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya. 

ب ٗال ُْٝبطِ  ًٍ ٍُحشَّ ً ٗال ِٝحوُّ  ُو ٍب حعبسفٔ اىُّْظ ٗال ُٝخبىُف دىٞل شْشعّٞب

ِٗجبًب.
54

 

“Sesuatu yang telah saling diketahui manusia, tidak 

bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang 

haram serta tidak juga membatalkan perkara wajib”. 

 

„Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk „urf yang 

berlaku umum („urf „âam) atau bahkan „urf yang berlaku untuk 

satu daerah saja („urf khas), yang berupa ucapan (urf qawli) 
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ataupun perbuatan („urf fi‟li). „Urf jenis ini lebih 

mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara‟ 

atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun 

dan budaya luhur yang telah ada. 

2) „Urf Fasid (عشف فبعذ) 

Yang dimaksud „Urf Fasid (عشف فبعذ) yaitu adat (kebiasaan) 

yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya 

namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara 

dan sopan santun.
55

 Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan „Urf 

fasid sebagai berikut:  

ًُ اٗ ُٝبِطُو  ٍب حعبسفٔ اىُّْظ ٗىنْٔ ُٝخبىُف دىٞل شْشعّٞب اٗ ِٝحوُّ اىَحشَّ

اى٘اِجُب.
56

 

"Suatu 'adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, 

tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan dalil syara, menghalalkan 

perkara haram atau membatalkan perkara wajib" 

 

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau 

kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan 

bahkan meniadakan „urf jenis ini dengan tidak menganggapnya 

sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak 

menjadikannya sebagai dalil dalam Istinbát Al-Hukm Al-Shari. 

3. Kedudukan 'Urf Dalam Menetapkan Hukum 
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Dalam pengertian 'urf yang telah dikemukakan bahwa 'urf yang 

dapat diterima sebagai dalil syara'adalah „urf yang tidak bertentangan 

dengan nash („urf shahih) saja, tentunya hal ini menafikan 'urf yang 

fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil 

dalam menetapkan hukum selama 'urf itu tidak bertentangan dengan 

syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang 

banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan „urf 

tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang 

disyaratkan"  

 اىَعشُٗف ُعْشفبً مبىشُّشِٗط َششطًب

“Sesuatu yang berlaku secara 'urf adaiah seperi suatu yang telah 

disyaratkan" 

 

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada „urf maka 

kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para 

ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan 

mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk 

menerima 'urf tersebut, yaitu : 

a. 'Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.
57

  

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf 

yang shähih sehingga dapat diterima masyarakat umum. 

Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak 
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dapat diterima akal sehat maka „urf yang demikian tidak dapat 

dibenarkan dalam Islam. 

b. „Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan 

lingkungan 'urf atau di kalangan sebagian besar masyarakat.
58

 

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di 

masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam 

melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, 

yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak 

mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata 

uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada 

kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku 

kecuali dalam kasus tertentu. 

c. „Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah 

berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
59

 

Menurut syarat ini, 'urf harus telah ada sebelum penetapan 

suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya „urf yang datang 

kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaanya. 

Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang 

yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak 

menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau 

dicicil. Sementara 'urf yang berlaku di tempat itu adalah melunasi 

seluruh mahar. Ternyata kemudian 'urf di tempat itu mengalami 
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perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu 

muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami 

istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada 

adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil 

sedangkan istri berpegang pada 'urf yang berlaku pada saat akad 

nikah berlangsung. Berdasarkan syarat 'urf yang ketiga ini, maka 

suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai 

dengan „urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan 

tidak dengan „urf yang muncul kemudian. 

d. „Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti.
60

 

Syarat ini memperkuat terwujudnya „urf yang shahih 

karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan 

dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk „urf yang 

fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. 
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BAB III 

ADAT SESAJEN DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA KUNTI 

KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Masyarakat Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo 

1. Kondisi Geografis 

Desa Kunti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Luas Desa Kunti 

yaitu 1.011,59 Ha yang terdiri dari:  

Sawah   : 238,00 Ha 

Ladang  : 220,00 Ha 

Tanah Kas Desa : 129,83 Ha 

Fasilitas Umum : 137,59 Ha 

Desa Kunti dibagi menjadi empat perdukuhan yaitu Dukuh Kunti, 

Dukuh Sanggrong, Dukuh Timokerep dan Dukuh Bayeman. Sedangkan 

batas wilayah Desa Kunti adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan Kecamatan Parang. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangwaluh Kecamatan 

Badegan. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pagerukir Kecamatan Puhpelem. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Carangrejo Kecamatan Sukorejo.
61
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Jarak tempuh untuk menuju Desa Kunti dari Kecamatan Sampung 

yaitu sekitar 10 kilometer dengan lama perjalanan sekitar 25 menit. 

Sedangkan jarak untuk menuju Kabupaten Ponorogo yaitu sekitar 21 

Kilometer dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 45 menit. 

Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk keseluruhan 

sebanyak 4.036 jiwa dan 1200 jumlah KK dengan perincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Penduduk Berdasar Jenis Kelamin 

NO Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2019 

2 Perempuan 2017 

 Jumlah 4036 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Kunti 

berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 2017 jiwa dan 

jumlah laki-laki yaitu 2019 jiwa dengan total keseluruhan 4036 jiwa.
62

 

2. Kehidupan Keagamaan 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, masyarakat 

Desa Kunti, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mayoritas 

beragama Islam dan beberapa diantaranya beragama Kristen. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Tabel Kehidupan Keagamaan Desa Kunti 

 

NO Agama Jumlah 

1.  Islam 4028 

2.  Katholik - 

3.  Hindu - 

4.  Budha - 

5.  Kristen 8 

6.  Jumlah 4036 

 

Kehidupan keagamaan di Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo berjalan dengan baik dengan diupayakannya 

berbagai kegiatan keagamaan yang dimaksud sebagai pembinaan mental 

dan moral masyarakat, terbukti dengan tumbuhnya berbagai kegiatan 

kerohanian seperti pengajian, tahlilan, yasinan, shalat berjama‟ah dan lain-

lain. 

Walaupun demikian tidak banyak masyarakat yang mengikutinya 

secara aktif. Secara umum masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo beragama Islam. Akan tetapi, dalam kualitas 

pemahaman agama masih kurang, hal itu dikarenakan minimnya tenaga 

pengajar seperti halnya ustadh, tokoh agama ataupun santri. Selain itu 

kurangnya dorongan dari orang tua khususnya pada pemuda dan pemudi 

yang terjun dalam bidang keagamaan, yang lebih cenderung kepada 

pekerjaan dan perkawinan. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan masyarakat di 

bidang keagamaan dalam hal kerohanian juga dalam bentuk fisik seperti 



 

 

halnya dibangun beberapa tempat ibadah di antaranya adalah masjid, 

mushalla dan juga TPA.
63

 

3. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan 

Kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan segala bentuk 

kegiatan sosisal masyarakat, yang dilakukan di Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, secara umum penulis akan 

menggambarkan tiga bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, 

antara lain: 

a. Kelahiran 

Apabila salah satu keluarga di Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo ada yang melahirkan, maka mayoritas warga 

turut merasakan kebahagiaan. Dalam hal ini biasanya kegiatan mereka 

adalah jagong bayi pada malam hari dan diisi dengan acara selametan 

dan makan-makan bersama. Acara seperti ini merupakan bentuk 

ungkapan kebahagiaan  masyarakat  dalam menyambut kelahiran sang 

bayi. 

b. Pernikahan 

Pernikahan adalah hal yang dinantikan bagi para pemuda-pemudi 

dewasa yang telah cukup umur dan mampu untuk membangun rumah 

tangga. Tujuan dari pernikahan tersebut yakni untuk mempererat 

hubungan tali silaturahim antar keluarga kedua pihak, dan untuk 

melangsungkan serta menambah keturunan. 
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Dalam menyambut acara pernikahan itu, masyarakat sekitar 

membantu mempersiapkan acara bahagia tersebut, baik membantu 

dengan harta dan juga tenaga agar acara sakral yang telah direncanakan 

dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. 

c. Kematian  

Di sini terlihat semangat kegotong-royongan masyarakat, apabila 

ada orang yang meninggal dunia, semua warga masyarakat ikut 

membantu prosesi perawatan jenazah, baik dari memandikan, menggali 

kubur, mengantar hingga  menguburkannya. Hal ini dilakukan sebagai 

penghormatan terakhir kepada jenazah yang merupakan bagian dari  

masyatakat desa. 

Setelah perawatan jenazah selesai, pada malam harinya diadakan 

ta‟ziyah di rumah orang yang meninggal tersebut dimana kegiatan ini 

biasanya berisi pembacaan surat yasin, tahlilan dan juga pembacaan 

do‟a yang ditujukan pada orang yang meninggal tersebut. 

4. Keadaan Pendidikan 

Dari data yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa masyarakat 

di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tergolong 

masyarakat yang masih minim dalam hal pendidikan. Terbukti bahwa 

berdasar data yang diperoleh tersebut masih banyak masyarakat yang 

hanya menempuh jenjang pendidikan SLTP/sederajat dan SLTA/ sederajat. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada data yang akan dipaparkan dibawah 

ini: 



 

 

Tabel 3.4 

Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Kunti 

 

No Pendidikan Jumlah 

1 Penduduk Usia >10 Tahun yang Buta 

Huruf 

20 Orang 

2 Penduduk Tidak Tamat SD 200 Orang 

3 Tamat SD 412 Orang 

4 SLTP/Sederajat 350 Orang 

No Pendidikan Jumlah 

5 SLTA/Sederajat 300 Orang 

6 D2 12 Orang 

7 Tamat S1 10 Orang 

8 Tamat S2 - 

 

Berdasarkan data di atas, mayoritas penduduk Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah lulusan SD, SLTP dan 

juga lulusan SLTA. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat 

Desa Kunti masuk dalam kategori tingkat pendidikan rendah.
64

 

5. Keadaan Perekonomian 

Kondisi perekonomian Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo tergolong ekonomi sedang, akan tetapi masih ada beberapa 

anggota masyarakat yang masih dalam taraf kekurangan. Sebagian besar 

masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan mengandalkan 

hasil pertanian padi sebagai sumber utama penghasilan serta setidaknya 

ikut berperan dalam roda perekonomian. 
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Adapun mata pencaharian penduduk Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.5 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

 

NO Mata Pencaharian Jumlah 

1 Belum/Tidak Bekerja 650 

2 Buruh Tani 750 

3 Petani 250 

4 Guru 49 

5 Peternak 10 

6 Tukang 500 

7 Perkrbunan 125 

8 Karyawan Swasta 15 

9 Perangkat Desa 13 

10 Pedagang 25 

11 Pegawai Negeri 12 

12 Pelajar/Mahasiswa 181 

13 Sopir 5 

14 Pengrajin Industri Rumah Tangga 5 

15 Wiraswasta 125 

 Jumlah 2715 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk 

Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai 

petani yakni berjumlah 250 orang dan 750 orang berprofesi sebagai buruh 

tani. Sedangkan masyarakat berprofesi selain itu hanya sebagian kecil, dan 

juga masyarakat yang belum/tidak bekerja hanya sebagian kecil yakni 

hanya 650 orang. Maksud dari yang tidak bekerja di sini bukan 

dikarenakan berstatus pengangguran, akan tetapi mereka yang tidak 



 

 

bekerja karena sudah lanjut usia dan masih anak-anak (balita). Kemudian 

selain itu disebabkan ada penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
65

 

Demikian penjelasan secara rinci mengenai keadaan geografis serta 

keadaan masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data perangkat 

desa dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

 

B. Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo  

1. Pengertian Adat Sesajen Menurut Masyarakat Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa 

pengertian adat sesajen  yaitu: 

a. Menurut Bapak Suradji adat sesajen adalah tradisi menyiapkan sesaji 

sebelum diadakan walimah nikah yang diletakkan di beberapa tempat, 

yang sudah menjadi tradisi di desa kunti secara turun temurun dari 

nenek moyang.
66

 

b. Menurut Bapak Carik adat sesajen merupakan kebiasaan masyarakat 

terkait dengan kepercayaan memperlancar kegiatan walimah nikah, dan 

sesajen ditaruh di tempat-tempat pusat kegiatan, misalnya, di dapur, di 

tempat sound, di sumur, di tempat catet-catet dan lain-lain.
67
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c. Menurut Bapak Muji adat sesajen adalah adat atau kebiasaan yang 

sudah dilakukan turun temurun sejak nenek moyang. Tidak hanya 

sesajen, dulu juga ada adat ketika ke makam nenek moyang pasti 

membakar menyan, jadi setiap ke makam semua warga pasti membawa 

menyan (dupo) dan dibakar, tapi adat ini sekarang sudah tidak ada.
68

 

d. Menurut Ibu Ummul mengungkapkan bahwa adat sesajen adalah 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setiap mau melaksanakan 

walimah nikah, supaya lancar kegiatannya.
69

 

e. Menurut Bapak Tukiyo adat sesajen itu untuk menghormati arwah 

leluhur. Adat sesajen itu tidak apa-apa dilakukan karena sudah menjadi 

adat warga Desa Kunti, dan yang penting tidak ada unsur pesugihan 

atau yang lainnya.
70

 

f. Menurut Bapak Oza adat sesajen adalah tradisi saja yang dilakukan 

oleh masyarakat desa. Adat sesajen yaitu kebiasaan mempersiapkan 

sesajen sebelum dilakukan acara walimah nikah.
71

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis menarik kesimpulan, bahwa 

pengertian adat sesajen di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo adalah sebuah tradisi/adat yang sudah menjadi kebiasaan warga 

Desa Kunti turun temurun dari nenek moyang. Adat tersebut berupa 

mempersiapkan sesajen yang berupa beras, pisang, uang, dan kelapa yang 

diletakkan di beberapa tempat pusat kegiatan seperti di dapur, di tempat 
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sound, di sumur dan lain-lain sebelum acara walimah nikah, serta yang 

penting tidak ada unsur pesugihan atau yang lainnya, dengan tujuan untuk 

menghormati arwah leluhur atau nenek moyang. Masyarakat berharap 

bahwa dengan melaksanakan adat sesajen tersebut dapat memperlancar 

acara walimah nikah dan menjadi sarana agar tercapainya tujuan-tujuan 

dari walimah nikah. 

2. Praktek Pelaksanaan Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Sebagaimana diketahui bahwa adat sesajen merupakan sajian yang 

disajikan dalam walimah nikah. Ada beberapa macam bahan yang 

disajikan dalam prosesi walimah di Desa Kunti, Kecamatan Sampung, 

Kabupaten Ponorogo, antara lain:
72

 

a. Beras, beras dimaknai sebagai pengingat bahwa untuk mencapai 

kemuliaan tidak ada jalur pintas, manusia harus berusaha sekuat tenaga 

menjalani berbagai proses seperti beras jika ingin mendapatkannya. 

b. Pisang, pisang dengan sifatnya yang tidak akan mati sebelum berbunga 

atau berbuah dapat dijadikan pelajaran agar manusia berusaha 

memberikan manfaat pada yang lain sebelum meninggal. 

c. Kelapa, dengan sifat tanaman ini yang dapat dimanfaatkan mulai ujung 

sampai akar, menjadi pelajaran bagi manusia untuk mempunyai sifat 

dan sikap seperti kelapa. 
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Kemudian malam sebelum acara walimah nikah dilaksanakan, 

semua bahan sesajen tersebut dicampur dan dimasukkan kedalam beberapa 

wadah atau baskom yang kemudian diletakkan di beberapa tempat seperti 

sumur, dapur, tempat disel, dalam rumah dan jalan dekat acara walimah 

nikah. 

Proses tradisi adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini merupakan syarat walimah 

nikah. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah), 

dimulai malam sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan 

Selametan atau doa bersama. 

Dalam acara doa bersama tersebut, sesepuh atau tokoh masyarakat 

medoakan kedua calon penganten dan mengucapkan rasa syukurnya 

kepada Allah dengan cara mendoakan dan meletakkan Sesajen di tempat-

tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda 

yang diyakini memiliki kekuatan gaib. 

Dalam tradisi tesebut masyarakat sangat percaya bahwa adanya 

tradisi itu bisa menolak bala‟ bagi orang yang melangsungkan perkawinan 

dan terjauhi dari mara bahaya. Sesudah akad nikah berlangsung dianjurkan 

mengadakan walimah nikah supaya terhindar dari fitnah dan nikah sirri. 

3. Alasan Tetap Dipraktekkannya Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di 

Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Sesajen sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dalam 

masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Oleh 



 

 

karena itu, praktek Sesajen sudah menjadi rutinitas pada setiap acara 

walimah nikah. Adat Sesajen tersebut terus dilestarikan oleh masyarakat 

karena alasan-alasan berikut: 

a. Menurut Bapak Suraji alasan tetap diadakannya adat sesajen dalam 

walimah nikah adalah dikhawatirkannya hal-hal yang tidak diinginkan, 

seperti sumur tidak keluar air, nasi tidak matang tepat waktu atau diesel 

mengalami kerusakan.
73

 

b. Menurut Bapak Carik adat sesajen tetap dipraktekkan dalam walimah 

nikah karena dikhawatirkan masyarakat resah atau takut jika terjadi 

musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan karena acara walimah nikah 

tersebut tidak mematuhi kebiasaan yang telah dilakukan oleh leluhur.
74

 

c. Menurut Bapak Muji adat sesajen masih dilakukan dalam walimah 

nikah karena dikhawatirkan jalannya acara walimah nikah terganggu, 

seperti keterlambatan dari pengantin karena tersasar.
75

 

d. Menurut Ibu Ummul adat sesajen dalam walimah nikah masih 

dilakukan karena dikhawatirkan masakan di dapur tidak lekas 

siap/matang atau kurang saat dihidangkan kepada para tamu.
76

 

e. Menurut Bapak Tukiyo dalam walimah nikah masih melakukan adat 

sesajen karena khawatir acara walimah nikah tersebut tidak berjalan 
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lancar, karena jika tidak diberi sesajen leluhur akan marah atau merasa 

tidak dihormati oleh masyarakat.
77

 

f. Menurut Bapak Oza jika dalam walimah nikah tidak memberikan 

sesajen, maka dalam acara walimah nikah dirasa ada yang kurang dan 

selalu merasa was-was takut jika terjadi sesatu yang tidak diinginkan.
78

 

Jadi, alasan tetap dipraktekkannya adat Sesajen pada walimah nikah 

di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo karena 

kekhawatiran pada kelancaran acara walimah nikah, seperti pada suguhan 

yang tidak matang, air di sumur yang tidak mengalir, diesel (sound system, 

lampu akan mati atau tidak menyala) ataupun pada segi kecemasan 

masyarakat karena tidak melaksanakan tradisi adat sesajen sebagai syarat 

dalam walimah nikah, sehingga menyebabkan lemahnya sebuah acara 

walimah nikah jika tidak diberi sesaji di tempat-tempat tersebut. 

Dampak tradisi Sesajen terhadap masyarakat Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo yaitu, menurut pengakuan Ibu Ummul, 

pada acara walimah nikah Beliau dulu tidak melakukan adat Sesajen 

seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya. Hal-hal yang bersangkutan 

dengan kekhawatiran masyarakat terhadap ketiadaan adat Sesajen benar-

benar terjadi, yaitu tidak lekas matangnya masakan yang akan dihidangkan 

kepada para tamu. Hal tersebut menghambat acara walimah nikah yang 

sedang dilangsungkan. 

                                                             
77

 Tukiyo, wawancara, Kunti Sampung Ponorogo, 9 Juni 2018. 
78

 Oza, wawancara, Kunti Sampung Ponorogo, 14 Juni 2018. 



 

 

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Carik yang menjadi salah satu 

undangan dalam pernikahan Ibu Ummul, namun Bapak Carik menegaskan 

bahwa hal-hal tersebut tidak selalu terjadi pada walimah nikah yang tidak 

mengadakan acara Sesaji. 

Maka dari itu, kekhawatiran masyarakat terhadap ketiadaan adat 

Sesajen tersebut tidaklah mutlak benar, namun lebih kepada kewaspadaan 

dan Ikhtiar masyarakat kepada Allah demi kelancaran acara walimah 

nikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS ‘URF TENTANG PELAKSANAAN TRADISI SESAJEN 

DALAM WALIMAH NIKAH DI DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Praktek Adat Sesajen dalam Walimah Nikah yang Dilakukan oleh 

Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, Sesajen berarti sajian 

atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat. 

Pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk ngalap barokah (mencari 

berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan 

kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Tujuan dari 

Sesajen diantaranya yaitu, untuk memberi makan leluhur pada waktu atau 

hari tertentu, untuk memberikan keselamatan kepada yang masih hidup, dan 

dipersembahkan juga kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan 

hasil rezeki di dunia. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa sesajen adalah sebuah ungkapan 

rasa syukur orang Jawa kepada Tuhan dengan cara bersedekah pada makhluk 

yang bisa dilihat dengan indra mata atau yang tidak bisa dilihat dengan indra 

mata. Makhluk yang bisa dilihat dengan indra mata adalah makhluk yang bisa 

dilihat secara kasat mata wujud dhohirnya, seperti manusia, hewan, dan lain-

lain. Sedangkan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata dinamakan jin atau 

makhluk tersembunyi, namun yang namanya tersembunyi akan bisa dilihat 



 

 

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

bakteri yang tersembunyi karena begitu kecil wujudnya. 

Namun, ritual memberikan sesajen kepada makhluk halus/Jin yang 

dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah 

kebiasaan yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat. Mereka 

meyakini makhluk halus tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan 

kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan 

mempersembahkan sesajen tersebut mereka berharap, agar dapat meredam 

kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan atau permintaan 

mereka dipenuhinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber dijelaskan 

bahwa adat Sesajen adalah: 

a. Menurut Bapak Suradji adat sesajen adalah tradisi menyiapkan sesaji 

sebelum diadakan walimah nikah yang di letakkan di beberapa tempat. 

Yang sudah menjadi tradisi di desa kunti secara turun temurun dari nenek 

moyang.
79

 

b. Menurut Bapak Carik adat sesajen merupakan kebiasaan masyarakat 

terkait dengan kepercayaan memperlancar kegiatan walimah nikah, dan 

sesajen ditaruh di tempat-tempat pusat kegiatan. Misalnya, di dapur, 

tempat sound, sumur, di tempat catet-catet dan lain-lain.
80

 

c. Menurut Bapak Muji adat sesajen adalah adat atau kebiasaan yang sudah 

dilakukan turun temurun sejak nenek moyang. Tidak hanya sesajen, dulu 
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juga ada adat ketika ke makam nenek moyang pasti membakar menyan, 

jadi setiap ke makam semua warga pasti membawa menyan (dupo) dan 

dibakar, tapi adat ini sekarang sudah tidak ada.
81

 

d. Menurut Ibu Ummul adat sesajen adalah kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat setiap mau melaksanakan walimah nikah, supaya lancar 

kegiatannya.
82

 

e. Menurut Bapak Tukiyo adat sesajen itu untuk menghormati arwah 

leluhur. Adat sesajen itu tidak apa-apa dilakukan karena sudah menjadi 

adat warga Desa Kunti, dan yang penting tidak ada unsur pesugihan atau 

yang lainnya.
83

 

f. Menurut Bapk Oza berpendapat bahwa adat sesajen adalah hanya tradisi 

saja yang dilakukan oleh masyarakat desa. Adat sesajen yaitu kebiasaan 

mempersiapkan sesajen sebelum dilakukan acara walimah nikah.
84

  

Dari beberapa pendapat di atas penulis menarik kesimpulan, bahwa 

pengertian adat sesajen di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo adalah sebuah tradisi/adat yang sudah menjadi kebiasaan warga 

Desa Kunti turun temurun dari nenek moyang, adat tersebut berupa 

mempersiapkan sesajen yang berupa beras, pisang, uang, dan kelapa yang 

diletakkan di beberapa tempat pusat kegiatan seperti di dapur, di tempat 

sound, di sumur dan lain-lain sebelum acara walimah nikah, serta yang 

penting tidak ada unsur pesugihan atau yang lainnya, dengan tujuan untuk 
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menghormati arwah leluhur atau nenek moyang. Masyarakat berharap bahwa 

dengan melaksanakan adat sesajen tersebut dapat memperlancar acara 

walimah nikah dan menjadi sarana agar tercapainya tujuan-tujuan dari 

walimah nikah. 

Walimah nikah atau walimatul „urs adalah perayaaan pengantin sebagai 

ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara 

beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian 

pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian 

keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan 

suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat. 

Namun, dalam sejarahnya, masyarakat Jawa meyakini bahwa 

kehidupan manusia selalu terpaut dalam kosmos alam raya dan dengan 

demikian hidup manusia merupakan semacam pengalaman religius.
85

 

Oleh sebab itu, dalam segala hal yang akan dilakukan oleh masyarakat 

Jawa seperti halnya pernikahan memerlukan persiapan khusus untuk 

menghindari sesuatu yang buruk, dari kehawatiran terhadap hal buruk itulah 

muncul tradisi Sesajen. 

Proses tradisi adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini merupakan syarat walimah 

nikah. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah), 

dimulai malam sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan 

Selametan atau doa bersama. 
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Dalam acara doa bersama tersebut, sesepuh atau tokoh masyarakat 

mendoakan kedua calon penganten dan mengucapkan rasa syukurnya kepada 

Allah dengan cara mendoakan dan meletakkan Sesajen di tempat-tempat 

tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang 

diyakini memiliki kekuatan gaib. 

Dalam tradisi tesebut masyarakat sangat percaya bahwa adanya tradisi 

itu bisa menolak bala‟ bagi orang yang melangsungkan perkawinan dan 

terjauhi dari mara bahaya. Sesudah akad nikah berlangsung dianjurkan 

mengadakan walimah nikah supaya terhindar dari fitnah dan nikah sirri. 

 

B. Tinjauan „Urf Terhadap Praktek Adat Sesajen dalam Walimah Nikah 

yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam hukum Islam ada istilah yang disebut dengan „urf, yang secara 

harfiyah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah 

dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau 

meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'urf sering disebut dengan istilah 

adat.
86

 

„Urf dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya 

dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta dari segi 

penilaiannya. 
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„Urf dari segi materi yang biasa dilakukan, „urf dibagi menjadi „Urf 

Qauli (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan) dan 

„Urf Fi‟li (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan). 

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, adat Sesajen termasuk 

dalam jenis „Urf Fi‟li atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. 

Yang dimaksud perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sesuai 

dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa suatu kebiasaan itu dapat 

berupa perkataan, perbuatan maupun larangan. Adat Sesajen dimasukkan 

dalam kategori ini karena adat Sesajen merupakan serangkaian bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kunti ketika mengadakan 

Walimah nikah. 

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, „urf jenis ini terbagi menjadi 

Al-„urf al-„âam (kebiasaan yang bersifat umum) dan Al-'Urf Al-khas 

(kebiasaan yang bersifat khusus). 

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, adat Sesajen termasuk 

dalam jenis Al-'Urf Al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus, yaitu 

kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. 

Adat Sesajen termasuk dalam cakupan khusus karena tradisi ini hanya 

terdapat di daerah tertentu saja, salah satunya adalah Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo yang sampai sekarang tradisinya masih 

dilaksanakan. 



 

 

Dari segi penilaian baik dan buruk, „urf terbagi menjadi 'Urf Shähih 

(adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak 

bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur) dan „Urf 

Fasid (kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara 

dan sopan santun).
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Ditinjau dari segi penilaiannya, Sesajen bisa masuk dalam jenis „Urf 

Fasid atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara 

dan sopan santun jika terdapat beberapa ritual atau prosesi yang diyakini oleh 

pelaku adat Sesajen yang mengandung unsur syirik dan tidak ada didalam 

Syariat Islam (bertentangan dengan nash), yakni terdapat pada Sesajen yang 

disajikannya yang apabila tidak dilaksanakan ritual tersebut akan 

mengakibatkan lemahnya rizki, gila maupun kematian. 

Akan tetapi tradisi Sesajen pada Walimah nikah di Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan sebagai 'Urf 

Shähih atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, 

tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur, 

karena pasca kedatangan Islam ritual-ritual dalam kepercayaan masyarakat 

Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mengalami akulturasi 

dengan budaya Islam, sehingga keduanya dapat menyatu dan menjadi 

kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat. 
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Masyarakat Desa Kunti yang akan melaksanakan Walimah nikah tidak 

meyakini ritual-ritual tersebut sebagai sesuatu yang menyebabkan bencana 

dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa 

segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan 

meyakini bahwa adat Sesajen merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk 

mencari sesuatu yang terbaik. 

Firman Allah dalam surat Al-A‟raf (7): 199 

َِ فْ عَ ُخِز اىْ  ْٞ يِ ِٕ ِِ اْىَجب أَْعِشْض َع َٗ ْش بِبْىُعْشِف  ٍُ ْأ َٗ  َ٘  

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 

 

Melalui ayat di atas Allah SWT. Memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma‟ruf. Ma‟ruf itu sendiri adalah yang dinilai oleh kaum 

muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan yang sesuai 

dengan nilai-nilai keislaman. 

Dan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas‟ud: 

ٌِ ٍٗب َسآَُٓ اىَغيَُ٘ عٞئب فٖ٘ ِعْذ هللاِ  فَب سآُٓ اىَغيَُ٘ حغًْب فٖ٘ عْذهللا حغ

ْٞئٌ   َع

Artinya: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi 

Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah 

buruk di sisi Allah.” 

 

Dengan demikian, ulama‟ merumuskan kaidah hukum yang berkaitan 

dengan „urf: 

 اىَعبَدةُ ٍحّنَتٌ 

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum” 



 

 

Maka dari itu adat Sesajen Di Desa Kunti Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo dikatakan sebagai „Urf Shahih dengan syarat tidak 

bertentangan dengan nash atau syara‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adat Sesajen dalam Walimah nikah pada masyarakat Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo merupakan tradisi yang telah lama 

dilakukan. Proses tradisi adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini merupakan syarat walimah 

nikah. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah), 

dimulai malam sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan 

Selametan atau doa bersama. 

Tradisi tersebut pada sudut pandang „Urf termasuk dalam „Urf Fi‟li 

atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, Al-'Urf Al-khas atau kebiasaan 

yang bersifat khusus dan 'Urf Shähih atau adat yang berulang-ulang 

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

sopan santun dan budaya yang luhur. 

Adat Sesajen dimasukkan dalam kategori „Urf Fi‟li karena adat Sesajen 

merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Kunti ketika mengadakan Walimah nikah. 

Adat Sesajen termasuk dalam Al-'Urf Al-khas karena tradisi ini hanya 

terdapat di daerah tertentu saja, salah satunya adalah Desa Kunti Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo yang sampai sekarang tradisinya masih 

dilaksanakan. 



 

 

Adat Sesajen termasuk dalam 'Urf Shähih karena masyarakat Desa 

Kunti yang akan melaksanakan Walimah nikah tidak meyakini ritual-ritual 

tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap 

berpegang teguh kepada norma agama  serta tetap meyakini bahwa segala 

sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan 

meyakini behwa adat Sesajen merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk 

mencari sesuatu yang terbaik. 

 

B. Saran 

Adapun sarann-saran peneliti setelah melihat fakta riil yang terjadi di 

lapangan : 

1. Diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami resepsi pernikahan 

yang dianjurkan oleh Islam. 

2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kunti 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo agar tetap setia mengawasi 

pelaksanaan setiap resepsi pernikahan agar terhindar dari 

penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat. 

3. Diharapkan bagi penilitian lebih lanjut, hendaknya lebih sering 

mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, 

terutama mengenai adat yang berkembang di masyarkat. Dengan 

berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, 

seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya 

tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.  
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