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ABSTRAK
Sofian, Andi. 2018. Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung
Pegat Di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri
Perspektif „Urf. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.
Kata kunci : Gunung Pegat, „Urf
Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara teori di
dalam „Urf dengan adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat
yang terjadi di masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Wonogiri, yaitu adanya adat melarang pasangan pengantin baru melintasi gunung
pegat yang tidak sesuai dengan „Urf.
Gunung pegat adalah suatu pegunungan yang di pisah menjadi dua
bagian. Yang mempunyai tradisi melarang pasangan pengantin baru melintasi
gunung pegat yang di lakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Tradisi
pernikahan yang melarang pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di
Desa Bumiharjo dikarenakan patuh terhadap petuah nenek moyang. Masyarakat
Desa Bumiharjo meyakini, jika adat larangan pasangan pengantin baru melintasi
gunung pegat tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan suatu ancama seperti
perceraian (pegatan), sakit-sakitan, sulit rizki dan kematian.
Penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana
pandangan ‘urf terhadap mitos adat larangan pasangan pengantin baru melintasi
gunung pegat di desa Bumiharjo kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri?
2) Bagaimana pandangan ‘urf terhadap respon masyarakat pada adat larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di desa Bumiharjo kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri?. Untuk menjawab dari kedua rumusan
tersebut peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan jenis
penelitian kualitatif serta menggunakan tehnik wawancara, observasi dan
dokumentasi untuk menggali data kemudian mereduksinya.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Bahwa Dalam tinjauan “urf,
adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di desa Bumiharjo
adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori„urf fasid yang tidak boleh di
praktekkan maupun di pelihara karena dapat menjerumuskan kepada suatu
keyakinan yang lain dari Allah SWT, dan dapat menyebabkan syirik, jadi hukum
melintasi gunung pegat oleh pasangan pengantin baru adalah boleh (mubah). 2)
Respon masyarakat dan tindakan terhadap adat larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat bahwa jika di kaitkan dengan „urf adalah termasuk „urf
fasid yang bertentangan dengan dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar dalam
syara‟, karena respon masyarakat sebagian besar negatif yaitu mentaati adanya
adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat. Tindakan
masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung
pegat berbeda-beda, dengan adanya dampak kepercayaan tersebut mereka mencari
solusi diantaranya yang sering masyarakat lakukan adalah dengan mencari jalan
lain.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah Swt telah menciptakan makhluk hidup itu berpasang-pasangan
yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Tetapi manusia tidak sama
dalam menyalurkan seksualnya dengan makhluk lainnya, yang bebas
mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat
manusia maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan
dalam suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan.
Pernikahan inilah yang di ridhai Allah dan di abadikan dalam Islam untuk
selamanya.1
Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak
tetapijuga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak
perempuan. Pasangan suami istri tersebut tinggal dalam satu masyarakat,
mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, melainkan juga tunduk terhadap
aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun
kadangkala bertentangan dengan hukum Islam.
Nikah menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul.
Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu tazwij yang artinya akad
nikah. Juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri.2
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Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 2.
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap(Jakarta: PT
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Adapun menurut, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan
lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3
Membahas tentang kebudayaan atau adat yang telah berlaku di suatu
tempat sering kali terjadi pergesekan antara hukum syariat Islam dengan
sistem atau adat istiadat yang telah berlaku pada suatu daerah baik itu tradisi
yang sudah mengakar menjadi sebuah hukum adat maupun hanya biasa saja.
Adat istiadat yang sudah menjadi suatau hukum adat akan lebih sulit dan kuat
karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi atau akibat
dengan sesui peraturan peraturan yang berlaku dan di patuhi dalam komunitas
tersebut. Seperti yang terdapat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Wonogiri ini ada istilah larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat.
Berdasarkan penelitian awal bahwa, hampir semua yang ada di kanan
kiri Desa Bumiharjo masih meyakini adat larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat seperti di Desa Bumiharjo, Desa Wonoharjo, Desa
Beji dan Desa Gebang mereka masih meyakini adat ini masih benar-benar
dilestarikan hingga saat ini, mereka meyakini adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat hanya dengan alasan mengikuti petuah
dan pesan para leluhur nenek moyang saja. Dalam adat ini yang masih mereka
3

Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi
Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2.
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pegang memang benar-benar ada manfaatnya kata masyarakat diantaranya
apabila pasangan pengantin baru yang belum mencapai 40 hari melewati
gunung pegat akan datang berbagai musibah seperti sakit yang tidak ada
sembuhnya, ada yang orang tua pasangan menikah tersebut meninggal, dan
yang sering di yakini adalah pasangan pengantin baru tersebut biasanya dalam
perjalanan hidupnya mereka terlibat pertengkaran mulut yang berujung
dengan perceraian dan sebagainya sehingga mereka benar-benar tidak berani
melanggarnya. Namun ada sebagian masyarakat yang benar-benar yakin itu
adalah sebuah mitos saja sehingga tetap mereka lakukan apabila suatu saat
nanti terdapat beberapa musibah akibat melanggar larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat hanya dikembalikan kepada Allah
SWT.
Sikap masyarakat akan adat gunung pegat sangatlah bervariasi. Dari
berbagai ragam masyarakat tersebut, ada yang mempercayai, dan ada pula
yang tidak percaya. Adapun yang tidak percaya karena dari latar belakang
agama yang kental hal tersebut sebenarnya bukan sebuah bencana dari
pelanggaran tersebut hal itu dipercayai itu adalah kehendak Tuhan tidak ada
kaitannya dengan pelanggaran melewati gunung pegat.
Yang ditangkap dari pemahaman kepercayaan tersebut tidak terdapat
unsur yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebagaimana umumnya
selayaknya sebagai masyarakat yang beragama Islam. Larangan ini tidak ada
landasan hukum syara‟, namun tetap saja di lakukan. Mereka beralasan bahwa
hal ini dilakukan untuk menghindari akibat buruk demi kemaslahatan umat.
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Fakta ini jika dibiarkan berkembang dan tidak diluruskan mengenai
pemahannya akan berakibat menurunnya nilai-nilai keagamaan.
Dalam Ushul Al-Fiqh, dalil-dalil hukum syara‟ diantaranya adalah „urf,
„urf secara harfiyah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan
yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau
meninggalkannya. Dari segi apa yang dibiasakan, „urf ada dalam dua bentuk
yaitu adat dalam ucapan atau „urf qauli dan adat dalam perbuatan atau „urf
fi‟li. 4Dari segi cakupannya,„urf dibagi menjadi dua, yaitu Al-„urf al-„Am dan
Al-„urf al-khas. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara‟, „urf terbagi
menjadi dua, yaitu Al-„urf al-shahih dan Al-„urf al-fasid. Dalam hal „urf yang
dapat dijadikan sumber penetapan hukum mempunyai syarat-syarat, yaitu
Pertama, tidak pertentangan dengan nash yang qat‟i. Kedua, „urf harus berlaku
universal. Tidak dibenarkan „urf yang menyamai „urf lainnya karena adanya
pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
Ketiga, „urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan „urf yang datang
kemudian.5
Yang menjadi permasalahan apakah adat larangan pasangan pengantin
baru melintasi gunung pegat di masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri tersebut termasuk dalam„urf qouli atau
„urf fi‟li, apakah al-„urf as-sahih atau Al-„urf al-fasid, apakah al-„urf al-„am
atau al-„urf al-khas, serta apakah telah memenuhi syarat-syarat di atas.

4
5

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2012), 71-73.
Chaerul Umam, dkk, Ushul Fiqih 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 160-166.
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Namun demikian apakah adat larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat pada masyarakat Desa Bumiharjo yang mayoritas
beragama Islam bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut.
Adapun faktor pemilihan Desa Bumiharjo dijadikan lokasi penelitian
diantaranya: Pertama, di Desa Bumiharjo mayoritas beragama Islam. Kedua,
masyarakat Desa Bumiharjo hingga saat ini mayoritas 90% masih patuh dan
taat dalam menjalankan adat, dalam artian setiap pihak yang akan menikah
masih diperhitungkan supaya tidak melewati gunung pegat.
Ada

beberapa

alasan

mengapa

desa

Bumiharjo

Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri dipilih sebagai objek dalam penelitian ini,
diantaranya adalah penelitian ini belum pernah diteliti dan mayoritas
masyarakat muslim, jadi perlu dilihat dari sudut pandang Ushul Fiqh dalam
perspektif „urf .
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dan adanya kesenjangan
antara teori dengan praktik di masyarakat yaitu adanya adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat yang tidak sesuai dengan „urf
sehingga perlu meluruskan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, peneliti
tertarik untuk mengangkat judul “Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru
Melintasi Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Wonogiri Perspektif „Urf”.
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B. Penegasan Istilah
Untuk mempermudah pemahaman dalam karya ilmiah ini, istilah yang
perlu ditegaskan adalah:
1. „Urf secara harfiyah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau
ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk
melaksanakannya atau meninggalkannya.6
2. Larangan perkawinan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat
adalah suatu larangan perkawinan terhadap pengantin baru tidak boleh
melintasi gunung pegat ketika temu pengantin.
3. Gunung pegat adalah suatu pegunungan mistik yang di pisah menjadi dua
bagian, jika pengantin baru melintasi gunung ini maka akan terjadi
perpisahan atau perceraian.

C. Rumusan Masalah
Peneliti harus dapat memilih suatu masalah bagi penelitinnya, dan
merumuskan untuk memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut.7 Dengan
demikian, berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi pokok masalah di
atas dalam obyek kajian ini, maka dapat ditarik beberapa masalah, antara lain
sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan „urf terhadap adat larangan pasangan pengantin
baru

melintasi

Gunung

Pegat

di

Desa

Bumiharjo

Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri?
6
7

Chaerul Umam, dkk, Ushul Fiqih 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 160-166.
Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 111.
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2. Bagaimana pandangan „urf

terhadap respon masyarakat pada adat

larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa
Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pandangan „urf

terhadap adat larangan pasangan

pengantin baru melintasi gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui pandangan „urf terhadap respon masyarakat pada adat
larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa
Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.

E. Manfaat Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis
dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat melengkapi ilmu pengetahuan tentang ahwal
syakhshiyah yang sudah ada dan dapat menjadi acuan bagi civitas
akademik dalam mendalami ragam pemahaman tradisi di masyarakat,
khususnya tentang adat larangan pasangan pengantin baru melintasi
gunung pegat di Desa Bumiharjo.

8

Dengan

harapan

kajian

tentang

larangan

perkawinan

mempertemukan pengantin melewati gunung pegat bagi pengantin baru
tidak hanya membahas tentang sejarah, faktor, dampak dan hukumnya
saja, tetapi juga masuk pada wilayah fenomenanya seperti fakta yang
terjadi/ mitos dan sikap/ pemahaman yang ada dibalik sebuah tradisi.
2. Manfaat praktis
a.

Bagi Peneliti
Untuk

menambah

cakrawala

berfikir

dan

memperluas

pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses
penelitian.
b.

Bagi Masyarakat
Sabagai bahan kajian agar dapat memberikan pemahaman
yang benar atau sesuai mengenai pola fikir masyarakat terhadap Adat
larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat, agar tidak
percaya sepenuhnya mengenai hal tersebut yang menjadi akibat
perceraian karena tradisi kepercayaan yang sudah dipatuhi dan ditaati
masyarakat. Dengan demikian, dalam adat larangan ini difahami
bukan merupakan suatu bencana dari akibat tidak menjalankan
kepatuhan tersebut tetapi sudah ketentuan Allah atau tatanan alam.
Dan dapat memperkokoh
Islam.

keyakinan seseorang terhadap hukum
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c.

Bagi Mahasiswa
Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa
Fakultas Syariah.

F. Kajian pustaka
Buku-buku, peneliti sebelumnya, atau literature lainnya yang berkaitan
dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada
buku yang membahas adat larangan pengantin baru melintasi jalan gunung
pegat secara khusus. Penyusun baru menemukan skripsi yang membahas
larangan perkawinan dalam masyarakat adat antara lain:
Nanang Muhammad Hamdani, TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH ANTAR DAERAH (STUDI
KASUS DI DUSUN TUNJANGAN DESA BLEMBEM DAN DUSUN
SAWAHAN DESA PULOSARI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN
PONOROGO).Yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar daerah di
Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari
Kecamatan Jambon? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyebab
larangan nikah antar daerah di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun
Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon?. Tujuan penulis dalam menelitian
ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan kepastian pandangan hukum
Islam tentang pelaksanaan adat larangan nikah dan faktor penyebab larangan
nikah di Dusun Tunjangan Desa Blembem dan Dusun Sawahan Desa Pulosari

10

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, kerangka teori
yang digunakan penulis adalah larangan nikah dan hukum Islam. Sedangkan
hasil yang dapat dipaparkan peneliti dalam penelitian ini adalah adat larangan
nikah antar daerah tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena akan
mengakibatkan syirik. Dan pernikahan di Dusun Tunjangan Desa Blembem
dan Dusun Sawahan Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo
tetap boleh dilaksanakan, selama rukun

dan syarat

sahnya nikah

terpenuhi.Alasan dilarangnya pernikahan di Dusun Tunjangan Desa Blembem
dan Dusun Sawahan Desa Pulosari tidak sesuai dengan hukum Islam.Karena
alasan tersebut tidak dapat membatalkan sahnya suatu pernikahan. Dan
larangan tersebut apabila dilanggar hanya akan menimbulkan sanksi sosial dan
sebagian masyarakat saja.8
Kemudian ada penelitian Riliana Zubaidah, TINJAUAN USHUL
FIQH TENTANG KEBIASAAN („URF) KEPATUTAN MASYARAKAT
TERHADAP ADAT

LARANGAN PERKAWINAN PADA BULAN

MUHARRAMAM (STUDI KASUS DI DESA BABADAN KECAMATAN
BABADAN KABUPATEN PONOROGO). Penelitian ini membahas tentang
bentuk kepatutan masyarakat serta faktor penyebabnya menurut teori „urf.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tinjauan ushul
fiqh menurut teori „urf tentang bentuk kepatutan masyarakat terhadap adat
larangan perkawinan pada bulan muharram di desa Babadan Kec.Babadan,

8

Nanang Muhammad Hamdani ,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah
Antar Daerah (Studi Kasus Di Dusun Tunjangan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Desa
Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Ponorogo, 2006), vii.
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dan untuk mengetahui tinjauan ushul fiqh menurut teori „urf tentang faktor
penyebab kepatutan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada
bulan muharram di desa Babadan Kecamatan Babadan. Kerangka teori yang
digunakan tentang larangan perkawinan dan „urf. Dalam penelitian ini
hasilnya bahwa: Pertama, bahwa bentuk kepatutan masyarakat

terhadap

larangan perkawinan pada bulan Muharram adalah merupakan „urf khas dan
juga „urf fasid karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan
maslahah dari perkawinan. Kedua, bahwa faktor penyebab kepatutan
masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada bulan Muharram tidak
dapat dibenarkan karena bertentangan dengan syara‟ dan termasuk „urf fi‟li
berupa sikap masyarakat yang menghormati sesepuh dan „urf fasid walaupun
ada sebagian yang membawa kemaslahatan serta tidak sesuai dengan syarat
yang ditetapkan para ulama yang mengamalkan „urf itu dalam memahami dan
menginstimbatkan hukum.9
Selanjutnya ada penelitian dengan tema ,“ADAT LARANGAN
PERNIKAHAN WARGA DUSUN MIRAH DESA NAMBANG REJO DAN
DESA GOLAN KECAMATAN SUKOREJO (PERSPEKTIF „URF)”. Hal ini
difokuskan pada adat, faktor yang melatarbelakangi adat tersebut dan dampak
yang terjadi di masyarakat.Tujuannya untuk mengetahui faktor yang
melatarbelakangi adat tersebut berserta dampak yang terjadi di masyarakat.
Kerangka teori yang digunakan , yaitu larangan perkawinan dan teori „urf.
Kesimpulan
9

yang

diperoleh

adalah

permusuhan

dimasa

lampau

Riliana Zubaidah, “Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Kebiasaan („Urf) Kepatutan Masyarakat
Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharramam (Studi Kasus Di Desa Babadan
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”(Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2009), ii.
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dilatarbelakangi perbedaan agama, masyarakat bersifat pasif dan membiarkan
keadaan ini tanpa adanya upaya menghadapi akibat pelanggarn apabila
dihilangkan, dan larangan tersebut terjadi karena perbedaan agama dan
ternyata sekarang mayoritas agama Islam. Maka sepanjang agama sama Islam
serta sekutu dan tidak ada halangan dalam melaksanakan pernikahan. Dari
hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman tentang
agama Islam sehingga menurunnya suatu religious masyarakat.10
Kemudian peneliti juga menemukan sebuah penelitian yang dilakukan
oleh Ita Istiyawati, NIM 06350085, “LARANGAN ADAT KAWIN
SEMISAN PERNA TUWO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
STUDI DI DESA ARGOSARI SEDAYU BANTUL.Yang menjadi titik fokus
bahasan skripsi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat
Argosari meyakini larangan adat kawin semisan perna tuwo serta alasanalasan dari para pelaku tetap melakukan perkawinan semisan perna tuwo, dan
bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena larangan kawin semisan perna
tuwo.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan adanya tradisi
larangan adat kawin semisan perna tuwo, menjelaskan terdapat masyarakat
yang tetap melakukan perkawinan semisan perna tuwo, dan menjelaskan
pandangan hukum Islam terhadap larangan kawin semisan perna tuwo di
masyarakat Desa Argosari. Kerangka teori yang digunakan adalah mengenai
tinjauan umum terhadap perkawinan dan „urf. Hasil yang dicapai dalam
penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat
10

Subroto,“Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan
Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif „Urf)” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam
Ponorogo, 2011), vii.
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melestarikan pernikahan semisan perna tuwo di desa Argosari ini adalah (1)
Faktor mitos, (2) Faktor ekonomi. (3) Faktor psikologi, (4) Faktor kesehatan.
Sedangkan alasan-alasan para pelaku tetap berani melakukan perkawinan
semisan perna tuwo sebagai berikut: takut harta warisan jatuh ke tangan
orang lain, alasan rasa cinta,serta alasan tidak direstui orang tua karena
melanggar aturan adat sehingga pelaku melakukan hubungan dan berdampak
hamil di luar nikah. Berdasarkan perspektif hukum Islam larangan perkawinan
semisan perna tuwo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena semisan perna
tuwo tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi sesuai al-Qur‟an
Surat an-Nisa‟ ayat 23. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semisan
perna tuwo sah.11
Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sudah ada kajian
tentang larangan perkawinan namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada
yang membahas Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Jalan
Gunung Pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Wonogiri seperti yang penyusun maksud dengan wilayah penelitian yang
berbeda dan adat tentunya berbeda pula. selain itu juga yang membuat
berbedanya karya tulis ini dengan karya tulis lainnya adalah metode yang
digunakan; mencakup Dalil-dalil hukum syara‟ dalam Ushul Fiqih yaitu „Urf
dan juga Maslahah Mursalah. Oleh karena itu penyusun berinisiatif untuk
menuliskannya dalam sebuah skripsi.

11

Ita Istiyawati, “Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Perspektif Hukum
Islam Studi Di Desa Argosari Sedayu Bantul” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2010), vii.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system aturan
atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanan secara rasional
dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.12
Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan
tahapan-tahapan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun
yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan
data deskriftif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan
perilaku yang dapat diamati.13 Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha
semaksimal mungkin menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil
masalah aktual yang ada di masyarakat tersebut. Adapun data – data itu
diperoleh dengan jalan wawancara.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode
deskriptif. Metode diskriptif mempunyai arti suatu metode yang digunakan
untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu kondisi,
suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang.14 Sehingga subjek penelitian atau kelompok manusia dalam
penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Bumiharjo Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.
12

Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10
Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2000), 3.
14
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186.
13
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2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting
dalam penelitian kualitatif.15 Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan
dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang
menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini
bertindak

sebagai

instrument

kunci,

partisipasi

penuh

sekaligus

pengumpulan data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.
Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat
digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi
sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di
lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena
yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan
informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan.
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah gunung
pegat yang merupakan suatu gunung yang berada di desa Bumiharjo
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Lokasi ini dipilih dengan
beberapa alasan. Pertama, mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam,
jadi perlu dilihat dari sudut pandang Islam dalam perspektif. Kedua,
masyarakat Desa Bumiharjo hingga saat ini masih patuh dan taat dalam
menjalankan adat, dalam artian setiap pihak yang akan menikah masih
diperhitungkan supaya tidak melewati gunung pegat. Sehingga diperlukan
15

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2001), 13.
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meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika
dikaitkan dengan agama dan kehendak Allah. Dan yang terakhir,
masyarakat Desa Bumiharjo masih mempertahankan nilai-nilai budaya
tersebut.
4. Subyek Penelitian
Secara lebih spesifik, subyek penelitian adalah informan. Informan
adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan merupakan orang
yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang situasi dan
kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.16 Dalam penelitian ini yang
menjadi subyek utama penelitian adalah Kepada orang-orang yang terkait
dalam kasus ini, yaitu: Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,
dan pelakunya serta masyarakat yang memungkinkan memberikan
informasi akan adat larangan melewati gunung pegat.
5. Data dan Sumber Data
Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber
informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah
yang akan diteliti.17 Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa
bentuk nyata pemahaman dan kejadian larangan melewati gunung pegat
bagi pengantin baru dan respon masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dari
data tersebut kemudian diinterpretasi guna untuk memperoleh makna
dibalik fenomena kepatuhan larangan ini yang terjadi di masyarakat.

16

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 195.
17
Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2009), 117.
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Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu: data
data primer (primary data) dan sekunder (secondary data).
a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.18 Yaitu masyarakat dari golongan Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama,Tokoh Adat, pelakunya serta masyarakat
yang kemungkinan memberikan informasi akan adat larangan gunung
pegat.
Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara
(interview) dan dokumentasi.
b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, yaitu
1) Lewat dokumen:
a) Kondisi geografis desa Bumiharjo
b) Kondisi sosial masyarakat desa Bumiharjo
c) Kondisi keagamaan masyarakat desa Bumiharjo
d) Kondisi pendidikan masyarakat desa Bumiharjo
e) Kondisi perekonomian masyarakat desa Bumiharjo, dan
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam
penelitian,

karena

ini

seorang

peneliti

harus

terampil

dalam

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data

18

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

18

adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang
diperlukan.19
Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan
pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan
teknik pengumpulan data lebih banyak pada, wawancara bebas terpimpin
dan dokumentasi resmi.20
Maka dalam penelitian ini digunakan ketiga teknik pengumpulan
data tersebut untuk mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan,
meliputi:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara).21
Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara

bebas

terpimpin,22

Artinya

wawancara

tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah
tersedia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan
baru yang ada hubungannya dengan permasalahan.

19

Moh.Nazir.Metode Penelitian,174.
Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, 63.
21
Moh.Nazir.Metode Penelitian, 177-178.
22
Suharsimi Arikunto, Prosesdur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Melton
Putra, t.th.), 128.
20
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Tujuan menggunakan teknik ini adalah bebas menggali data
secara jelas dan konkret tentang adat larang pasangan pengantin baru
di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi terhadap tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku yang mengalami
serta masyarakat yang memungkinkan memberikan informasi akan
adat melewati gunung pegat .
Kebebasan dalam wawancara bertujuan agar tercapai suatu
kewajaran secara maksimal, sehingga dapat memperoleh data secara
mendalam,

tetapi

tetap

menggunakan

unsure

terpimpin

agar

wawancara tidak keluar dari pokok bahasan. Keadaan ini akan
menciptakan suasana dimana reponden merasa adanya kehangatan dan
sikap simpatik.23 Sebagai pencari informasi penyusun mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat hasil jawaban
responden, dan mengadakan prodding (menggali keterangan yang
lebih mendalam).
b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data
yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah
dan bukan berdasarkan perkiraan. Fungsi data yang berasal dari
dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan

23

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2009), 179.
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pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan
wawancara.24
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk
mendapatkan data berupa dokumentasi resmi dan arsip-arsip, letak
geografis desa Bumiharjo, data-data keadaan/ kondisi masyarakat, dan
lain-lain.
7. Analisis Data
Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan,
pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan
memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan
dan mendukung pembuatan keputusan.25
Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada
orang lain.
Teknik analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman,
mengemukakan bahwa: Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sampai jenuh. Komponen dalam analisis data meliputi:
data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion
drawing verifikation (kesimpulan).

24

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

158.
25

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah demi Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarata: Graha Ilmu, 2010), 253.
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a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya dan membuang yang tidak perlu.Berkaitan dengan tema
penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan
dengan masalah kepercayaan melewati gunung pegat bagi pengantin
baru diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan.
b. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan Huberman
menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti
dan bias segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang
telah dipahami.
c. Menarik Kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan

dan

verifikasi.26

Kesimpulan

dalam

penelitian

mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang
sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi
lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk

26

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, 249.
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menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data yang telah
penulis jelaskan diatas.
8. Pengecekan Keabsahan Data
Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan
data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang
digunakan dalam penelitian.Diantara teknik yang dilakukan dengan
pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam
situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari
dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan
kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka
ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.27
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan
data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan
unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu
yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil
wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan
orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.
9. Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

27

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), 329.
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a. Tahap Pra Lapangan
Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian,
memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal,
dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan
informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut
persoalan etika penelitian.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan
Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar penelitian
dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil
mengumpulkan data.
c. Tahap Analisis Data
Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data
yang telah dikumpulkan.Peneliti menggunakan teknik analisis data
yang dikemukakan oleh Milles Huberman, yaitu mereduksi data,
penyajian data, dan menarik kesimpulan.
d. Tahap Penulisan Hasil Laporan
Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang
sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiaptiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk
suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang

24

urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh
maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai
berikut:
Bab pertama : Dalam bab ini akan di bahas tentang latar belakang
masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat
penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian.
Bab ke dua berisi tentang landasan teori tentang „Urf: Pengertian „Urf,
macam-macam „Urf,

syarat-syarat „Urf yang dapat dijadikan penetapan

hukum, dan kehujjahan „Urf..
Bab ke tiga gambaran umum lokasi penelitian seperti halnya tentang:
gambaran umum kondisi masyarakat: letak geografis, kehidupan keagamaan,
keadaan sosial masyarakat, kondisi pendidikan, kondisi perekonomian. Hasil
pengumpulan data di lapangan: Budaya adat larangan pasangan pengantin
baru melintasi gunung pegat dan respon masyarakat terhadap adat larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat.
Bab ke empat pada bab ini merupakan analisa data yang telah diperoleh
dan merupakan pokok dari pembahasan skripsi tentang: adat larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa Bumiharjo
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri perspektif „urf.
Bab kelima, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. ‘Urf
1. Pengertian ‘Urf
Dari segi bahasa, arti „urf adalah mengetahui, sesuatu yang
diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pemikiran yang
sehat.28
Secara terminologis (istilah), para ahli ushul fiqh menjelaskan „urf
dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:
a. Wahbah al-Zuhayl>i berpendapat bahwa „urf adalah:

ِه
ُك ُّلا ْعاَم ا ا الَّن اا ا ِه ِه
اَمْع اقَمَب ْعوٍللاتَمَب َم َماُكَب ْعو ا,اا َمَبْعَبلَمَب ُك ْعا
ااَمْع ا ْع ا ُك ِّلا ْع ٍل ا َم َم
َم َم ُك ُك َم َم ُك ْع َم
ِه
ِه
ااَم اتَمَمااَمَم ا اُّل َم ُكا َم ا َبَم ااا َم َب ِه
.ااْعل َم ا َم ِها ِها
ااَمى َم ْع َم ا َم ٍّص
طْع َمَلقَم ُك َم
ُك
َم َم َم َم ُك ْع َم ُك

Artimya:“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan dijalaninya
dalam setiap perbuatan yang telah populer diantara
mereka. Atau juga suatu kata yang biasa mereka kenal
dengan kata tertentu, bukan dalam pengertian etimologi,
dan ketika mendengar kata itu, mereka memahaminya
dalam pengertian lain.”
b. ‘Abd al-Wahha>b al-Khalla>f mendefinisikan „urf sebagai berikut:

ِه
 ا.ااَمْع ِها َم اِهًب ا ِه ْع اقَمَب ْعوٍللاَمْع ا ِه ْع ٍل اَمْع اتَمَب ْع ٍلا
اا َم َم ْعَب ُك ْع َمن َم
َم اتَمَب َم َمااَم ُكا الَّن ُك

Artinya:“Sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat
dalam kebiasaannya, baik berupa perkataan, perbuatan
maupun bentuk perbuatan positif (meninggalkan).”

28

Chaerul Umam, dkk, Ushul Fiqih 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 160.
Wahbah al-Zuhayl>i, Al-Waji>z Fi al-Us}hu>l al-Fiqh (Syuria: Dar Al-Fikr, 1999), 97.
30
„Abd al-Wahhab al-Khalla>f, ‘ilm al-Us}u>l al-Fiqh (Kairo: al-Haramayn, 2004), 89.
29
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Sedangkan

definisi

adat

secara

terminologi

sebagaimana

diungkapka oleh Muhammad Abu> Zahrah yaitu:

ٍل ِه
اِه ْعاَم َم ا الَّن ِه
 ا.ااَمْع ِها ُكُك ْعوُكاُك ْعا
اا ْع ا ُك َم َم َمَل ا َم ا ْع َمَب َم َم ْع َم
َم
ُك ُك
Artinya:“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya
dan telah diterapkan secara terus-menerus dan menjadi
ketetapan dalam urusan-urusan mereka.”
Ulama juga mendefinisikan adat sebagai berikut:

َمْع َم ا اَم َم َّناا ِه ا َم ِه ٍل
.اا ْع ِهَّنٍلا
ااَم َم َم
ُك ْع ْع َم
ْع ُك
ُك

Artinya: “Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya
hubungan rasional.”32
Definisi diatas memberikan gambaran bahwa pengertian „urf dan
adat oleh sebagian besar ahli Hukum Islam difahami sama dan tidak
berlainan walaupun terdapat sebagian ulama‟ yang membedakan
keduanya, yakni dari segi cakupan, bahwa adat lebih umum daripada
„urf.33
Dari paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa„urf adalah
sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka
baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan untuk melaksanakannya
atau meninggalkannya.
2. Macam-macam ‘Urf.
Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan
hukum syara‟ yang datang kemudian ada tiga macam, yaitu:

31

Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (tp: Dar al Fikr al-Araby, tt), 272.
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Publishing, 1996), 138.
33
Ibid.
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a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena
dianggap baik oleh hukum syara‟ dinyatakan berlaku untuk umat
Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Quran maupun
mendapat pengakuan dari nabi. Umpamanya pembayaran diyat tebusan
darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku ditengah
masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Quran untuk
dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya
diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash AlQuran.34
b. Adat yang berlaku sebelum datangnya islam, namun karena adat
tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan
Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi,
minum khamr dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh
ulama‟ bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.35
c. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap
menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara‟ yang melarangnya.
Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum
syara‟. Untuk itu berlaku kaidah fiqh:

ا اةاحم م

yang berarti adat itu

dapat menetapkan hukum.36
3. Pembagian ‘Urf

34

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh
Group, 2012), 71.
35
Ibid.,72.
36
Ibid.

(Jakarta: Kencana Prenada Media
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„Urf dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada
beberapa segi.
a. Dari segi apa yang dibiasakan, „urf ada dalam dua bentuk:
1. „Urf berupa perkataan atau Al-urf al-Qawl>i, yaitu kebiasaan
masyarakat dalam menggunakan suatu lafal atau ungkapan tertentu
untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga ungkapan itulah yang
dipahami masyarakat. Contohnya adalah ungkapan daging yang
diartikan daging sapi, padahal arti daging mencakup seluruh jenis
daging.37
2. „Urf berupa perbuatan atau Al-‘urf al-‘Amal<i, yaitu kebiasaan
dalam melakukan sesuatu. Contohnya mengangguk berarti
mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan.38
b. Dari segi luas cakupannya„urf terbagi dua:
1. Al-„urf al-„amm, yaitu „urf

yang berlaku secara umum dalam

wilayah yang luas.Contohnya menggunakan kendaraan tanpa perlu
meminta izin kepada pemilik pabrik kendaraan tersebut,39dan
seseorang akan menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa
diamenyetujui suatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan
kepala apabila menolak atau tidak menyetujui suatu hal yang
berlaku di seluruh dunia.

37

Pujiono, Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat (Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2012), 97.
38
Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 73.
39
Toha Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah (Yogyakarta: Teras, 2011), 149.
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2. Al-‘urf al-Khas}s}, yaitu „urf yang berlaku di daerah dan masyarakat
tertentu, seperti larangan perkawinan pada bulan Muharram bagi
masyarakat jawa.40

c. Dari segi keabsahannya menurut shar‟, „urf terbagi menjadi dua:
1. „Urf yang baik atau Al-‘urf as-S{ahi<h, yaitu adat (kebiasaan) yang
berulang-ulang

dilakukan,

diterima

orang

banyak,

tidak

bertentangn dengan agama, sopan santun dan budaya yang
luhur.41Contohnya kebiasaan seorang laki-laki yang melamar
wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai
mahar.42 Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Abd Wahhab
Khallaf dalam kitabnya.

اُيَم اَمفاااِه ًبَلا َم ِهاًّ ا َم َمِه
. احمَمَّنًب ا َمَم ا َبُكْع ِهط ُكا َم ِهجًب
اَي ُّل ُك
اا َمَم ُك ُك َم ْع ْع َم
َم اتَمَب َم َماَم ُكا الَّن ُك

Artinya:“Sesuatu yang telah diketahui manusia, tidak bertentangn
dengan dalil shar‟, tidak menghalalkan yang haram,
serta tidak juga membatalkan perkara wajib.”
2. „Urf

yang buruk atau ‘urf fa<sid, yaitu adat (kebiasaan) yang

berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaan, namun
bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan
santun.44Abd al-Wahha<b al-Khallaf mendefinisikan al-‘urf al-fa<sid
sebagai berikut.

40

Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 149.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Publishing, 1999), 368.
42
Ngainun Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2009),
41

41.
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اُيَم اِهفاااِه ًبَلا َم ِهاًّ اَم َمِه
احمَمَّن ُكماَمْع ا َبُكْع ِهط ُكا
اَي ُّل ُك
اا َم اَم َم لَم ُك ُك ُك َم ْع ْع ْع
َم اتَمَب َم َماَم ُكا الَّن ُك
.اْع َمو ِهج ُكا

Artinya:“Suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat,
tetapi
dalam
pelaksanaannya
menyalahi
atau
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil shar‟,
menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara
wajib.”
Misalnya kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras
pada suatu pesta resmi dan menyampaikan pendapat secara emosional dan
anarkis.46
4. Syarat-syarat ‘Urf
„Urf

bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika

memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
a. „Urf itu tidak bertentangan dengan nass atau melalaikan dalil-dalil
shar‟yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.47
b. „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada
(berlaku) pada saat itu,bukan„urf yang muncul kemudian. Hal ini
berarti, „urf harus telah ada sebelum penetapan hukum.48
c. „Urf

itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan

kepada

umat dan

menghindarkan

umat dari kerusakan

dan

keburukan.49
d. „Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang
berada dalam lingkungan „urf

45

itu, atau sebagian besar warganya.

Khallaf, al-„Ilm, 89.
Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah, 148-149.
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48
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Artinya, „urf itu dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang
terjadi di masyarakat.50

5. Kehujjahan ‘Urf
Jumhur fuqaha< mengatakan bahwa „urf

merupakan h{ujjah dan

dianggap sebagai salah satu sumber hukum shari<at. Bersandar pada dalildalil dan argumen sebagai berikut:
a. Firman Allah surat al-a’ra<f ayat 199.51

ِه ِه
ِه
ِه
)ا١٩٩(نيا
ُك ذا اْع َم ْع َموا َم ْع ُك ْع اِه اْع ُكْعفا َم ْعَما ِه ْع
ض َم
اا ِه ا ْعْلَم َم
Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang
yang bodoh.
Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat
sebab jika tidak wajib, pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah.52
b. Hadith Rasulullah :

اا ا اْعم ِهمو َمنا لًب ا َمَب و ِه
 ا.ااْعل َم ا اِهاَمْع ٌر ا َم َم ٌرا
َم َم َم ُك ُك ْع ُك ْع َم َم ُك َم
Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik
pula di sisi Allah.”

50
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52
Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri‟: Sejarah Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Amzah,
2011), 169.
53
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj, Saefullah Ma‟shum, et.al. (Jakarta: Pustaka
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Hadith

ini

baik

dari

segi

ibarat

maupun

tujuannya

menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan
kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka
perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah.54
c. Hukum Islam memelihara hukum-hukum arab yang baik, seperti
perwalian nikah oleh laki-laki dan menghormati tamu.55 Islam juga
telah membatalkan tradisi buruk yang membahayakan, seperti
mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta
warisan. Semua ini adalah bukti yata bahwa hukum islam mengakui
keberadaan adat istiadat yang baik.56
Secara umum, „urf

itu diamalkan oleh semua ulama fikih

terutama dikalangan ulama madhhab Hanafiyyah dan Malikiyah.
Ulama Hana<fiyyah menggunakan istihsa<n dalam berijtihad, yang salah
satu bentuknya adalah istihsa<n al-‘urf (istihsan yang menyandar pada
„urf). Ulama Hana<fiyyah mendahulukan „urf, yang mana „urf dapat
mengesampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas.57 Ulama
Malikiyah menjadikan „urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli
Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan
„urf dari hadith ahad. Ulama Sha<fi’iyyah menggunakan „urf dalam

54

Ibid.
H. A Djazuli, Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.
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Rasyad, Tarikh, 189.
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hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan-ketentuan batasnya dalam
shar‟ maupun dalam penggunaan bahasa.58
Bermula dari beberapa permasalahan yang dihadapi, ulama

us{ul al-fiqh memformulasikan beberapa kaidah yang berkaitan dengan
„urf, diantaranya adalah ( َا ْل َا َاا ُة ُة َا َّك َا ٌةadat kebiasaan itu bisa menjadi

( َا ْل َا ْل رُةوْل ُةsesuatu yang berlaku secara
hukum)59; ًط شَارْل ط
ِ ف عُةرْل فً َاك ُّشرُةوْل
„urf yaitu seperti sesuatu yang telah disyaratkan)60; dan ف
ِ َا لَّك اِ ُة اِ ْل ُةرْل

ا
ِ ( َاك لَّك اِ ُة اِ لَّكyang ditetapkan melalui „urf

sama dengan yang

ditetapkan melalui nass).61
„Urf yang disepakati untuk dijadikan dalil dalam menetapkan
hukum adalah „urf yang s{hahi<h dan tidak bertentangan dengan dalil

nas{s,{ Bukan ‘urf fa<sid.

58
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BAB III
ADAT LARANGAN PASANGAN PENGANTIN BARU
MELINTASI GUNUNG PEGAT

A. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat
1. Letak Geografis
Secara geografis Desa Bumiharjo terletak pada posisi 110.9626
Lintang Selatan/Lintang Utara dan -7.902527 Bujur Timur/Bujur Barat.
Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa perbukitan yaitu sekitar
200.00 meter di atas permukaan air laut.
Secara administrative, Desa Bumiharjo terletak di wilayah
kecamatan Nguntoronadi kabupaten Wonogiri dengan posisi dibatasi oleh
wilayah Desa-Desa tetangga. Dengan batas-batas daerah:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngadiroyo.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonoharjo.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Beji.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gebang.
Jarak tempuh Desa Bumiharjo ke ibu kota kecamatan adalah 5 km,
yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan
bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km,
yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Luas wilayah Desa
Bumiharjo 610 Ha Terdiri dari:
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NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SDA/ SDM
Lahan Sawah
Lahan Ladang
Lahan Pemukiman
Hutan
Waduk/Danau/Situ
Jumlah Penduduk Laki-Laki
Jumlah Penduduk Perempuan
Jumlah Kepala Keluarga

JUMLAH
134 Ha
132 Ha
87 Ha
119 Ha
33 Ha
1.134 Jiwa
1.088 Jiwa
674 KK

Penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Bumiharjo
sekitar 1.055 jiwa.Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan
tenaga produktif dan SDM.
Tingkat kemiskinan di Desa Bumiharjo termasuk cukup tinggi.
Dari jumlah 674 KK di atas, sejumlah 214 KK tercatat sebagai Pra
Sejahtera; 198 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 107 KK tercatat Keluarga
Sejahtera II; 24 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 0 KK sebagai sejahtera
III plus.62
2. Kondisi Sosial Masyarakat
Masyarakat di Desa Bumiharjo termasuk masyarakat peDesaan
yang jauh dari keramaian kota. Kondisi kehidupannya masih bersifat
peDesaan yaitu selalu bergotong royong dalam setiap kegiatan.Karena
masyarakat Desa Bumiharjo merupakan masyarakat

yang masih

menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Sikap gotong
royong semacam ini sangat tampak sangat dalam beberapa masalah yang
berkaitan dengan:

62
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a. Kelahiran
Bila salah satu anggota masyarakat tersebut ada yang
melahirkan, maka perasaan gembira dan senang bukan saja dirasakan
oleh yang punya bayi, akan tetapi seluruh lingkungan tempat tinggal
yang melahirkan tersebut akan merasakan yang sama dan larut dalam
kegembiraan.
Semangat gotong royong ini ditunjukkan dan diwujudkan
dengan adanya jagong bayi dirumah yang mempunyai bayi dengan
membawa hadiah yang diberikan kepada keluarga si bayi. Ada juga
jama‟ah yasinan secara bersama-sama melihat bayi dengan membawa
uang atau ada juga barang bawaan.
b. Pernikahan
Masyarakat Desa Bumiharjo tergolong masyarakat yang
berpenghasilan sedang, ada yang berpendapatan diatas rata-rata,ada
pula yang berpendapatan dibawah rata-rata. Karena daerahnya
termasuk peDesaan, maka arus perekonomiannya berjalan secara
wajar. Kebanyakan masyarakat berpenghasilan sedang-sedang saja.
Dalam hal pernikahan, adat istiadat di dalam masyarakat masih
sangat diperhatikan dan dipegang kuat. Banyak sekali adat-adat jawa
yang dijadikan kebiasaan yang selalu dipertahankan. Contohnya di
daerah Desa Bumiharjo dan sekitarnya masih melarang anak mereka
menikah ketika temu pengantin melewati gunung pegat. Alasan

37

mereka mempertahankan adat tersebut karena hal tersebut sejak nenek
moyang mereka sudah dilaksanakan, dan apabila melanggar maka
sanksi kehidupan akan didapat kannya, seperti halnya akan berdampak
pada perceraian, kematian dan juga susahnya sandang pangan.63
Sikap gotong royong yang ditunjukkan dalam hal pernikahan
adalah pada waktu ada salah seorang anggota masyarakat yang
mengadakan upacara pernikahan, tetangga kanan kiri akan senang hati
membantu, menyiapkan berbagai keperluan demi terlaksananya
upacara pernikahan tersebut. Para ibu membantu keperluan dapur,
anak-anak muda atau karang taruna dan Bapak-Bapak menyiapakan
perlengkapan

kegiatan

di

depan,

seperti,

meminjam

piring,

menyiapkan meja, memasang terop dan kursi untuk keperluan resepsi
perkawinan dan lain-lain.
c. Kematian
Dalam hal adanya kematian, sikap gotong-royong masyaraka
juga sangat tampak. Apabila salah seorang anggota masyarakat ada
yang meninggal berta‟ziah atau melayat sebagai ungkapan bila
sungkawa terhadap keluarga dengan membawa beras, uang, dan
bahan-bahan yang diperlukan untuk pengurus jenazah. Ada pula yang
langsung pergi ke pemakaman untuk menggali liang kubur tanpa
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diminta akan tetapi biasanya ada salah seorang yang memberi
komando.64
Dirumah dan yang meninggal dipimpin oleh seorang modin.
Dilakukan ritual pengurusan jenazah, mulai dari memandikan,
mengkafani, serta di shalatkan bersama-sama. Setelah semua dirasa
selesai kemudian diberangkatkan ke pemakaman. Sampai disinipun
masyarakat masih menampakkan sikap gotong royongnya, dengan
menggiring jenazah sambil menggantikan memikul keranda jenazah
bila salah satu yang memikul sudah merasakan lelah.Mereka baru
bubar setelah semuanya dirasa cukup.
Namun bukan berarti terhadap si mati berakhir begitu saja,
masih ada membaca yasin Bapak-Bapak sampai hari ke 7, ada
selamatan tahlilan di hari ke 3, 7, 40, 100, dan pada hari ke 1000 dalam
rangka kirim do‟a kepada yang meninggal.Dalam acara selamatan
inipun warga tetap berusaha mengikuti dan membantu meringankan
beban keluarga yang mengalami musibah.
3. Kondisi Seni-Budaya Dan Kegiatan
Kondisi masyarakat Desa Bumiharjo bisa dikatakan masyarakat
agamis dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompokkelompok tahlilan, yasinan, arisan, karang taruna, kelompok tani dan
Rukun tangga (RT). Adapun jumlah organisasi tersebut antara lain:65
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NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAMA KELOMPOK
JUMLAH
Jamaah yasinan dan tahlil
11 Kelompok
Arisan
1 Kelompok
Karang Taruna
1Kelompok
Kelompok Tani
Rukun Tangga (RT) dan Rukun RT 11 Kelompok dan RW
Warga (RW)
4 Kelompok
Ibu-Ibu PKK
1 Kelompok
Mayarakat Desa Bumiharjo masih menggunakan nilai-nilai

persatuan dan gotong royong, nilai tersebut masih menjiwai masyarakat
Desa Bumiharjo dalam kegiatan sosial, keagamaan dan seni budaya.
Seni budaya masyarakat Desa Bumiharjo berupa reog, hadrah,
karawitan, dan elektun. Saat ini seni budaya tersebut masih eksis.
Dalam bidang olahraga masyarakat Desa Bumiharjo mempunyai
kegiatan bola voli dan sepak bola yang dilakukan oleh karang taruna.66
4. Kondisi Keagamaan
Berdasarkan data dilapangan menyebutkan bahwa mayoritas
masyarakat di Desa Bumiharjo menganut agama Islam. Sedangkan
menurut jumlah pemeluk agama yang ada di Desa Bumiharjo yang tertera
dalam profil Desa 2017 adalah sebagai berikut:67

NO.
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 1.1
PEMELUK AGAMA
JUMLAH
Islam
1984 Orang
Kristen
- Orang
Katholik
4 Orang
Hindu
-Orang
Budha
-Orang

Kondisi keagamaan di Desa Bumiharjo mulai berkembang. Hal ini
sejalan dengan kehidupan perekonomianDesa yang sudah mapan. Hal ini
66
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terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan dalam masyarakat
sangat di kedepankan.68
Tokoh-tokoh agama sudah berusaha dengan baik dalam membina
mental dan spiritual masyarakat yang dibantu oleh dukungan pemerintah
setempat. Dari upaya tersebut telah banyak kegiatan-kegiatan keagamaan
yang dilakukan masyarakat seperti: kegiatan keagamaan tingkat Desa
sawalan hampir 8 tahun, mengundang mubalig. Istighosah putra putri,
lingkungan juga berjalan sendiri-sendiri. Tadarus di masjid pada bulan
ramadhan. MemperingatiMaulid Nabi setiap rumah nyembelih ayam
dibawa ke masjid.69
Dan adanya sarana prasaran ibadah seperti yang tertera dibawah
ini:70

NO.
1.
2.
3.
4.
5.

TEMPAT IBADAH
Masjid:
Mushola/ Langgar
Gereja
Wihara
Pura

JUMLAH
6 Buah
- Buah
-Buah
-Buah
-Buah

5. Kondisi Pendidikan
Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa, masyarakat Desa
Bumiharjo

68

kecamatan
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kabupaten

Wonogiri
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masyarakat terpelajar. Bukti-bukti tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah
ini:
Tabel
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PENDIDIKAN
Buta Huruf/ Tidak Sekolah
Tidak Tamat SD/ Sederajat
Tamat SD/ MI Sederajat
Tamat SLTP/ Sederajat
Tamat SLTA/ Sederajat
Tamat S-1

JUMLAH
9 Orang
7 Orang
693 Orang
436 Orang
367 Orang
11 Orang

6. Kondisi Perekonomian
Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bumiharjo Nguntoronadi
Wonogiri, tergolong kelas menengah ke bawah. Masih banyak juga yang
masih ada yang hidup dalam kekurangan. Dan dapat dilihat dari mata
pencaharian sebagian penduduk masyarakat Desa Bumiharjo seperti tabel
berikit ini:71

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

71

Tabel
MATA PENCAHARIAN
Pertanian
Perikanan
Perkebunan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Perdagangan
Angkutan
POLRI
PNS
TNI
Guru
Bidan

Profil Desa Bumiharjo tahun 2017.

JUMLAH
- Ton
- Ton
- Rit
- Biji
39 Orang
3 Kendaraan
2 Orang
17 Orang
2 Orang
14 Orang
- Orang
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Masyarakat Desa Bumiharjo juga bisa dikatakan masyarakat
agraris karena mayoritas penduduknya petani walaupun ada yang
dikatakan stabilitas buruh tani.

B. Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung pegat Di
Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri
Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pandangan „Urf
terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di
Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, peneliti
terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto, beliau adalah
Kepala Desa di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten
Wonogiri, beliau mengatakan bahwa:
“Sejarahnya gunung pegat saya tidak begitu paham mas, cuma setau
saya warga sini melarang jika ada pasangan pengantin baru lewat
gunung pegat, tetapi saya percaya tentang itu, karena banyak
buktinya.Semua tergantung masing-orang, ada yang percaya ada yang
tidak. Itu dari nenek moyang dahulu. Mitosnya dalam waktu yang
tidak lama mengalami percerain atau keluarganya akan terkena mala
petaka. Dikatakan pasangan pengantin itu masih baru kalau belum
melewati sepasaran”.72
Dari wawancara dengan Bapak Sugianto dapat diambil kesimpulan
bahwa beliau percaya danmengetahui adanya adat larangan pasangan
pengantin baru melewati gunung pegat. Beliau tidak begitu paham mengenai
sejarah adat tersebut. Beliau menuturkan bahwa mitosnya dalam waktu yang
tidak lama mengalami perceraianatau keluarganya akan terkena mala petaka.
Dan pasangan pengantin dikatakan baru jika masih belum sepasaran.
72
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Peneliti mewawancarai Bapak Supan selaku modin Desa Bumiharjo
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. Hasil wawancara sebagai
berikut:
“Itu sebenarnya mitosnya orang jaman dulu mas, sampai sekarang
masih ada yang percaya da nada yang tidak percaya, tetapi warga sini
kebanyakan banyak yang percaya. Katanya jika ada pasangan
pengantin baru yang melewati gunung tersebut akan bercerai atau
mendapatkan petaka, entah pasangan pengantin itu sendiri atau orang
tuanya. Kalau saya sendiri tidak begitu percaya mas”.73
Dari informasi yang di dapat dari Bapak Supan selaku Modin Desa
Bumiharjo, menurut pendapat beliau bahwasanya adat tersebut hanya mitos
orang dahulu, ada yang percaya ada yang tidak, tetapi masyarakat Bumiharjo
banyak yang percaya akan adat tersebut. Bapak Supan sendiri tidak percaya
akan mitos tersebut, hanya katanya mitosnya akan terjadi perceraian atau
mendapatkan mala petaka baik dari pasangan atau keluarganya.
Kemudian peneliti melakukan sebuah wawancara dengan Bapak
Suratselaku orang yang dianggap sebagai tokoh adat Desa Bumiharjo, beliau
adalah juru kunci gunung pegat, seperti yang di katakan oleh Bapak Surat:
“Gunung pegat ini termasuk gunung mistik mas, yang mempunyai
sebuah keyakinan mitos tersendiri bagi masyarakat Desa Bumiharjo.
Saya percaya dengan adat itu, warga Desa setempat banyak yang
mempercayai jika ada pasangan pengantin baru yang melewati
gunung tersebut akan pegatan. Keyakinan tersebut sudah ada sejak
nenek moyang terdahulu sehingga turun-temurun menjadi sebuah
budaya, dan kepercayaan tersebut sangat dipercaya oleh para
penduduk di masyarakat Desa Bumiharjo, bahkan desa lain yang tau
akan mitos gunung tersebut enggan lewat situ”.74
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Supan, wawancara, tanggal 20 November 2017.
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Menurut Bapak Surat bahwa gunung pegat itu adalah gunung mistik
yang menyimpan mitos bagi warga Desa setempat.Menurutnya keyakinan itu
sudah ada pada zaman nenek moyang dahulu yang turun temurun dipercayai.
Beliau sangat percaya akan mitos adat tersebut dan hingga saat ini masyarakat
setempat bayak yang meyakini, bahkan Desa lain yang tau tidak akan berani
melewati gunung tersebut.
Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Katiran selaku orang yang
dianggap paham tentang agama di Desa Bumiharjo, berikut penuturannya:
“Saya tidak tau jelasnya tentang asal usul adat larangan tersebut mas,
itu kan tradisi orang dahulu, yang saya tau kalau pasangan pengantin
baru itu dilarang lewat gunung pegat, tidak tau apa sebabnya.Kalau
menurut saya itu bukan pemahamannya orang Islam.Oleh sebab itu
yang menganggap itu kan orang-orang yang gak punya dasar. Kalau
orang yang punya dasar Qur‟an, Hadist, fiqh seperti itu kan tidak
dibuat tradisi karena kan menyimpang. Jadi yang percaya itukan bisa
musyrik. Seharusnya faham-faham yang seperti itu di hilangkan”.75
Menurut Bapak Katiran adat larangan pasangan pengantin baru
melewati gunung pegat itu adalah tradisinya orang dahulu. Beliau juga tidak
mengetahui secara jelas apa penyebab dari larangan tersebut. Menurutnya,
tradisi seperti itu bukan pahamnya orang Islam , yang punya paham tersebut
adalah orang-orang yang tidak faham dasar, dan orang yang percaya seperti itu
termasuk musyrik. Beliau juga mengatakan bahwa tradisi tersebut harus di
hilangkan, agar tidak terjadi kesalah-pahaman.
Selanjutnya peneliti mewancarai warga masyarakat Desa Bumiharjo
yaitu Bapak Katenu, berikut pendapatnya:
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“Saya hanya dengar dari orang dahulu tradisi itu, dengar-dengar
memang tidak boleh pasangan pengantin baru melewati gunung
pegat.Saya mau tidak percaya itu bagaimanaya, karena itu adatnya
orang dulu.Orang sekarang yang mengabaikan adat itu banyak yang
tidak benar. Daripada ada apa-apa lebih baik menurut
saja.Ucapannya orang dulu itu tidak bisa dilawan. Semisal anak cucu
saya akan menikah trus mau lewat gunung pegat ya saya larang, saya
suruh ambil alternatif jalan lain”.76
Dari penjelasan Bapak Katenu di atas, bahwa beliau mengetahui
tentang adat larangan pasangan pengantin baru melewati gunung pegat, karena
tradisi tersebut merupakan adat leluhur yang harus di patuhi masyarakat.
Menurut tutur beliau orang sekarang yang tidak menggunakan adat itu
hidupnya banyak yang tidak benar. Dari pada terjadi apa-apa karena tidak
mematuhi adat leluhur beliau lebih memilih untuk mempercayai tradisi
tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bapak Katenu selaku warga
masyarakat beliau sangat mempercayai tentang tradisi larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat.
Dari kelima informan yang sudah penulis wawancarai diatas,
bahwasanya dua informan tidak mempercayai adanya tradisi larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat sedangkan tiga informan lagi
sangat mempercayai adanya tradisi larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat mengingat tradisi tersebut adat dari nenek moyang
yang tidak boleh dilanggar.
Sebagai penguat dari pendapat tokoh-tokoh di atas, penulis juga
mewawancarai dari pelaku tradisi larangan pasangan pengantin baru melewati
gunung pegat yaitu:
76
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Bapak Janto, beliau menikah dengan istrinya ibu Widya Astuti pada
tahun 2001 dan sudah dikaruniai 1 orang anak, berikut penuturannya:
“Gunung pegat itu yang tidak boleh lewat bagi pasangan pengantin
baru itu kan mas, yang katanya kalau melanggar akan cerai atau akan
terjadi apa-apa yang menimpa keluarganya. Ini saya cerita sediki yam
mas, dulu waktu saya menikah dengan orang Ngadiroyo, saya dituturi
orang tua saya dan juga tetangga bahwa sebelum sepasaran manten
pasangan pengantin baru tidak boleh melewati gunung pegat, dan
besok ketika melaksanakan unduh temanten mohon agar tidak
melewati gunung pegat terlebih dahulu, dan pada waktu unduh
temanten akhirnya saya mengambil rute jalan lain yang tentunya lebih
jauh. Ya dari pada menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan
akhirnya”.77
Dapat disimpulkan bahwa Bapak Janto percaya akan mitos adat
larangan pasangan pengantin baru melewati

gunung pegat. Beliau

menjelaskan bahwasanya dahulu beliau ketika menikah beliau diberi tahu oleh
orang tuanya dan juga tetangga nya jika pasangan pengantin baru kalau belum
sepasaran dan pada unduh pengantin dilarang melintasi gunung pegat,
akhirnya ketika acara unduh temanten beliau mengambil rute jalan lain yang
tentunya lebih jauh demi menjauhi hal-hal yang tidak di inginkan.
Setelah

mewawancarai

Bapak

Janto,

kemudian

peneliti

juga

mewawancarai Bapak Abdul Rifai, yang juga termasuk pelaku tradisi larangan
gunung pegat, berikut pendapatnya:
“Saya sebenarnya tidak begitu mengerti dengan tradisi itu, sebelum
dulu menikah tidak ada yang memberi tahu kalau tidak boleh menikah
lewat gunung pegat, apa memang keluarga saya tidak ada yang tau
mengenai tradisi larangan pasangan pengantin lewat gunung pegat
atau memang tidak percaya, makanya saya tetap lewat”.
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Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah beliau mengalami
dampak negatif

akibat dari melanggar larangan melewati gunung pegat

tersebut, kemudian beliau menjelaskan:
“Saya tidak faham mengenai kebenarannya itu seperti apa, tapu
mungkin sudah takdirnya ibu saya dari kuasa Allah, setelah dua bulan
atau tiga bulan pernikahan ibu saya sakit, tidak lama kemudian
meninggal dunia. Kalau kata orang-orang ada yang bilang karena
saya melanggar melewati gunung pegat, tapi tidak tahu apa sebabnya,
karena saya bukan asli orang Bumiharjo, saya pindahan dulu dari
Baturetno”.78
Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rifai, selaku pelaku tradisi
larangan pasanagn pengantin baru melintasi gunung pegat, dapat disimpulkan
bahwasanya beliau tidak mengetahui tentang tradisi tersebut, dikarenakan
beliau bukan asli orang Bumiharjo. Sehingga beliau tetap melintasi gunung
pegat.
Berikut ini pandangan masyarakat Desa Bumiharjo terhadap tradisi
larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat penulis sajikan
dalam bentuk tabel:

Kepercayaan tokoh masyarakat
No
Nama Warga
1 Bapak Sugianto

2

78

Bapak Supan

Argument Terhadap Mitos
Bapak
Sugianto
percaya
dan
mengetahui adanya adat larangan
pasangan pengantin baru melewati
gunung pegat. Beliau tidak begitu
paham mengenai sejarah adat tersebut.
Mitosnya dalam waktu yang tidak lama
mengalami perceraianatau keluarganya
akan terkena mala petaka
Bahwasanya adat tersebut hanya mitos
orang dahulu, ada yang percaya ada

Abdul Rifa‟i, Wawancara, tanggal 22 November 2017.
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No

Nama Warga

3

Bapak Surat

4

Bapak Katiran

5

Bapak Katenu

6

Bapak Janto

7

Bapak Abdul
Rifai

Argument Terhadap Mitos
yang
tidak,
tetapi
masyarakat
Bumiharjo banyak yang percaya.
Bapak Supan sendiri tidak percaya
akan mitos tersebut, hanya katanya
mitosnya akan terjadi perceraian atau
mendapatkan mala petaka baik dari
pasangan atau keluarganya
Gunung pegat itu adalah gunung
mistik yang menyimpan mitos bagi
warga Desa setempat.Menurutnya
keyakinan itu sudah ada pada zaman
nenek moyang dahulu yang turun
temurun dipercayai. Beliau sangat
percaya akan mitos adat tersebut
Bapak Katiran mengatakan bahwa
tradisi larangan pasangan pengantin
baru melewati gunung pegat itu bukan
paham orang islam. Orang yang
mempercayai tradisi tersebut termasuk
musyrik
Bahwa beliau mengetahui tentang adat
larangan pasangan pengantin baru
melewati gunung pegat, karena tradisi
tersebut merupakan adat leluhur yang
harus di patuhi masyarakat. Menurut
tutur beliau orang sekarang yang tidak
menggunakan adat itu hidupnya
banyak yang tidak benar
Dahulu beliau ketika menikah beliau
diberi tahu oleh orang tuanya dan juga
tetangga nya jika pasangan pengantin
baru kalau belum sepasaran dan pada
unduh pengantin dilarang melintasi
gunung pegat, akhirnya ketika acara
unduh temanten beliau mengambil rute
jalan lain yang tentunya lebih jauh
demi menjauhi hal-hal yang tidak di
inginkan
Beliau
tidak mengetahui tentang
tradisi tersebut, dikarenakan beliau
bukan asli orang Bumiharjo. Sehingga
beliau tetap melintasi gunung pegat

Kategori

Percaya

Tidak

Percaya

Percaya

Percaya
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Setelah melihat dan memahami data di atas dapat diketahui bahwa
tidak ada yang mengetahui asal usul yang jelas mengenai mitos gunung
pegat, meskipun ada hanya penjelasan bahwa itu sudah merupakan
peninggalan nenek moyang yang merupakan adat dan harus dipatuhi.
Kemudian mengenai pandangan serta keyakinan masyarakat Desa
Bumiharjo terhadap tradisi adat larangan pasangan pengantin baru
melewati gunung pegat masih banyak yang mempercayai.
Sebagian kecil masyarakat Desa Bumiharjo yang tidak meyakini
tentang adat tersebut, tetapi sebagian besar masyarakat Desa Bumiharjo
meyakini mitos adat larangan pasangan pengantin baru melewati gunung
pegat dan tidak berani melanggar tradisi tersebut.

C. Respon Masyarakat Terhadap Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru
Melintasi Gunung pegat Di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Wonogiri
Menurut sebagian masyarakat dan para tokoh di Desa Bumiharjo,
selain mereka mayoritas begitu taat dengan adat gunung pegat, mereka juga
mempunyai respon dan tindakan yang berbeda-berbeda terhadap adanya adat
tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan beberapa wawancara atau diskusi
mengenai respon dan tindakan masyarakat terhadap adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan
Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri.
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Seperti yang peneliti diskusikan dengan beberapa kalangan masyarakat
di

Desa

Bumiharjo

Kecamatan

Nguntoronadi

Kabupaten

Wonogiri

diantaranya Bapak Sugianto beliau merupakan tokoh masyarakat yang
menjabat sebagai Kepala Desa Bumiharjo, beliau mengatakan bahwa:
“Bagaimana mas ya, kalau saya taat saja karena buktinya masyarakat
mematuhi adat itu. Dan sadar dengan adanya kepercayaan tersebut
jika di langgar akan menimbulkan suatu perceraian atau bencana
yang menimpanya. Barulah mereka mencari solusi mas, ada yang
lewat tetapi pengantin laki-lakinya saja dan diantara solusi itu yang
sering masyarakat lakukan yaitu tidak lewat situ melainkan memilih
lewat jalan lain yang tentunya lebih jauh mas demi menghindari
dampak negatif adat tersebut”.79
Dari wawancara dengan Bapak Sugianto dapat diambil kesimpulan
bahwa beliau taat dengan adanya adat tersebut. Beliau menuturkan bahwa
masyarakat sadar dengan adanya adat kepercayaan tersebut jika di langgar
akan menimbulkan dampak perceraian danlain sebagainya. Oleh karena itu
masyarakat mencari solusi ada yang lewat tetapi salah satu dari pengantin itu
saja dan yang sering masyarakat lakukan yaitu memilih melewati jalan lain.
Di kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan
seorang yang bernama Bapak Supan beliau merupakan tokoh agama yang
menjabat sebagai Modin Desa Bumiharjo beliau mengatakan bahwa:
“Saya tidak begitu percaya mas dengan adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat itu, tapi memang kebanyakan
masyarakat Desa Bumiharjo ini banyak yang meyakini. Respon
masyarakat sendiri berbeda-beda mas tergantung mereka percaya
adat itu atau tidak. Kalau saya ya responnya tetap lewat gunung situ
karena kan saya tidak begitu percaya. Karena terjadinya sesuatu itu
bukan karena lewat situ, tetapi mungkin karena adanya kelalaian
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orang tersebut dan semua itu tidak terlepas dari kehendak Allah
SWT”.80
Dari informasi yang di dapat dari Bapak Supan selaku Modin Desa
Bumiharjo, menurut beliau bahwasanya respon masyarakat sendiri berbedabeda tergantung mereka percaya adat itu atau tidak. Bapak Supan sendiri
responnya tetap lewat gunung itu karena beliau tidak begitu taat. Karena
terjadinya sesuatu itu bukan karena melintasi gunung tersebut, tetapi mungkin
karena adanya kelalaian orang tersebut dan semua itu tidak terlepas dari
kehendak Allah SWT.
Sebagian dijelaskan oleh Bapak Surat beliau adalah salah satu tokoh
adat Desa Bumiharjo sekaligus Juru Kunci gunung pegat tersebut, beliau
mengatakan bahwa:
“Saya taat dan percaya, karena sudah banyak buktinya yang
melanggar adat tersebut cerai. Kalau tindakan masyarakat ya pada
mencari jalan lain mas, gak mau melintasi gunung pegat tersebut,
walaupun mengambil jalan lain itu semakin jauh tidak apa-apa
asalkan terhindar dari pegatan dan musibah”.81

Menurut Bapak Surat bahwa beliau taat dan percaya karena sudah
banyak buktinya yang melanggar adat tersebut cerai. Beliau menjelaskan
tindakan masyrakat terhadap adanya adat tersebut masyarakat mencari solusi
dengan cara mencari jalan lain.
Pada kesempatan hari yang lain peneliti juga mewawancarai salah
seorang penduduk warga Desa Bumiharjo yaitu Bapak Suwardi, Beliau

80

Supan, Wawancara, tanggal 20 November 2017.
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termasuk warga masyarakat Bumiharjo yang taat dengan adanya adat gunung
pegat tersebut, beliau beranggapan bahwa:
“Harus bagaimana lagi saya taat dan percaya saja mas, karena sudah
jadi adat turun temurun kok. Saya menyadari dengan adanya
kepercayaan adat itu jika di langgar akan mendatangkan kesusahan
atau cerai. Kalau tindakan saya dengan adanya adat tersebut ya di
cari jalan keluarnya, dengan cara putar balik, lewat jalan lain saja”.82
Menurut Bapak Suwardi beliau percaya dan taat akan adat tersebut,
mau bagaimanan lagi karena sudah menjadi adat turun temurun dari leluhur.
Beliau menyadari dengan adanya kepercayaan adat itu jika di langgar akan
mendatangkan kesusahan atau cerai. Dan tindakan beliau dengan adanya adat
tersebut beliau mencari jalan keluarnya, dengan cara putar balik melewati
jalan lain.
Sebagaimana yang di katakan Bapak

Imam Rofi‟i, beliau adalah

warga Desa Bumiharjo yang menjabat sebagai Kamituwo Dusun Ngasem
beliau mengatakan:
“Saya menyadari saja mas kalau adanya adat tersebut jika di langgar
menimbulkan mala petaka. Tindakan saya ya putar arah saja, mencari
jalan lain. Kalau saya ya percaya dan taat saja mas, nurut apa yang di
katakan sesepuh”.83
Dari penjelasan Bapak Imam Rofi‟i di atas, bahwa beliau menyadari
kalau adanya adat tersebut jika di hiraukan akan menimbulkan mala petaka.
Solusi beliau menanggapi adat larangan melintasi gunung pegat tersebut
dengan putar arah mencari jalan lain.
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Ibu Sumiati, beliau seorang warga Desa Bumiharjo yang menjabat
sebagai Ketua ibu-ibu PKK Desa Bumiharjo juga mengatakan:
“Respon saya dengan adanya adat larangan tersebut ya apa boleh
buat mas demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan ya cari aja
jalan lain, jangan lewat gunung tersebut”.84
Menurut Ibu Sumiati, tindakan beliau menanggapi adat larangan
tersebut yaitu apa boleh buat demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan
beliau mencari jalan lain.
Peneliti juga mewawancarai seorang warga Desa Bumiharjo yaitu
Bapak Hermawan, beliau adalah ketua Karang Taruna Desa Bumiharjo,
berikut pendapatnya:
“Tindakan yang sering saya jumpai masyarakat mencari jalan lain,
gitu aja yang saya tau mas”.85
Dari penjelasan Bapak Hermawan di atas, beliau mengungkapkan
respon tindakan terkait adanya larangan melintasi gunung pegat yaitu
masyarakat mencari jalan lain.
Dari ketujuh informan yang sudah penulis wawancarai diatas,
bahwasanya satu informan tidak mempercayai atau tidak mentaati dengan
adanya tradisi adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat
sedangkan enam informan lagi taat akan adat larangan tersebut. Karena
mereka menyadari dengan adanya kepercayaan itu mendatangkan keburukan
bagi yang melanggarnya, barulah mereka mencari solusi diantara solusi yang
umum di lakukan masyarakat yaitu mencari jalan lain.
84

Sumiati, Wawancara, tanggal 25 November 2017.
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Berikut ini respon dan tindakan masyarakat Desa Bumiharjo terhadap
tradisi adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat penulis
sajikan dalam bentuk tabel:

Respon dan Tindakan Masyarakat
NO Nama Warga
1

Sugianto

2

Supan

3

Surat

Respon/Tindakan Masyarakat Terhadap
Adat

Keterangan

Kalau beliau percaya dan taat karena
buktinya masyarakat mematuhi adat itu.
Dan mereka sadar dengan adanya
kepercayaan tersebut jika di langgar
akan menimbulkan suatu perceraian
atau bencana yang menimpanya.
Barulah mereka mencari solusi, di
antara solusi itu masyrakat tidak lewat
situ melainkan memilih lewat jalan lain
yang tentunya
lebih jauh demi
menghindari dampak buruk adat
tersebut
Beliau tidak begitu percaya dan taat
dengan adat
larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat
itu,
tapi
memang
kebanyakan
masyarakat Desa Bumiharjo ini banyak
yang meyakini. Tindakan masyarakat
sendiri berbeda-beda tergantung mereka
percaya adat itu atau tidak. Kalau beliau
tindakannya tetap lewat gunung situ
karena beliau tidak begitu taat. Karena
terjadinya sesuatu itu bukan karena
lewat situ, tetapi mungkin karena
adanya kelalaian orang tersebut dan
semua itu tidak terlepas dari kehendak
Allah SWT
Bapak Surat percaya dan taat, karena
sudah banyak buktinya yang melanggar
adat tersebut cerai. Kalau tindakan
masyarakat terhadap adanya adat
tersebut pada mencari jalan lain, tidak
mau melintasi gunung pegat tersebut,
walaupun mengambil jalan lain itu
semakin jauh tidak apa-apa asalkan

Taat

Tidak Taat

Taat
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4

Suwardi

5

Imam Rofi‟i

6

Sumiati

7

Hermawan

terhindar dari musibah
Beliau taat, karena sudah jadi adat turun
temurun. Harus bagaimana lagi beliau
menyadari dengan adanya kepercayaan
adat itu jika di langgar akan
mendatangkan kesusahan atau cerai.
tindakan beliau dengan adanya adat
tersebut mencari jalan keluarnya,
dengan cara putar balik, lewat jalan
Beliau menyadari kalau adanya adat
tersebut jika di langgar menimbulkan
dampak yang buruk. tindakan beliau
dengan putar arah mencari jalan lain.
Kalau taat saja, nurut apa yang di
katakan sesepuh
Tindakan beliau dengan adanya adat
larangan tersebut apa boleh buat demi
menghindari hal-hal yang tidak di
inginkan dengan mencari jalan lain
Tindakan yang sering Ibu Sumiati
jumpai masyarakat mencari jalan lain

Taat

Taat

Taat

Taat

Setelah melihat dan memahami data diatas dapat di katakan bahwa
respon masyarakat sebagian besar mentaati adanya adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat alasannya bahwa mereka menyadari
adanya adat tersebut, dan mereka meyakini jika melanggar adat tersebut akan
menyebabkan keburukan.
Sedangkan respon masyarakat yang sebagian kecil tidak mentaati
adanya adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat yaitu
masyarakat yang paham tentang agama, alasannya bahwa semua itu bukan
karena dampak dari mengingkari adat larangan tersebut melainkan kehendak
dari Allah SWT.
Tindakan masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat berbeda-beda, bagi mereka yang mentaati mereka
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sadar bagaimana lagi itu adalah adat turun-temurun sejak nenek moyang jika
melanggarnya menimbulkan perceraian dan mala petaka, dengan adanya
dampak kepercayaan tersebut mereka mencari solusi diantaranya yang sering
masyarakat lakukan adalah dengan mencari jalan lain.
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BAB IV
PANDANGAN „URF TERHADAP ADAT LARANGAN PASANGAN
PENGANTIN BARU MELINTASI GUNUNG PEGAT

A. Analisa Pandangan „Urf Terhadap Adat Larangan Pasangan Pengantin
Baru Melintasi Gunung Pegat
Setelah mengetahui pandangan masyarakat terhadap adat larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa Bumiharjo
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri dikarenakan mempunyai
pandangan yang berbeda-beda terkait ada yang percaya dan sebagian ada yang
tidak, maka disini peneliti akan mengaitkan adat larangan pasangan pengantin
baru melintasi gunung pegat tersebut dengan kajian „urf.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat merupakan adat istiadat masyarakat Desa Bumiharjo
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri yang sudah berlangsung lama
dan turun temurun bahkan sampai sekarang. Adat istiadat yang tumbuh di
masyarakat dalam konteks ushul fiqh dikenal dengan „urf, karena secara
definisinya bahwa “urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh
masyarakat dalam kebiasaannya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun
bentuk perbuatan positif (meninggalkan).86 Arti tradisi jika dikaitkan dengan

86

Muhammad Abu Zahrah, 272.
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„urf adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum
yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.87
Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat bisa di katakana atau
dikategorikan masuk pada „urf Fi‟liyah,(perbuatan) yaitu kebiasaan dalam
melakukan sesuatu.88 Dikarenakan larangan ini merupakan kepercayaan
masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan pasangan pengantin
baru melintasi gunung pegat.
Dari sisi jangkauannya tradisi larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat ini sesuai dengan “urf al-khas (tradisi yang khusus)
yaitu „urf

yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.89 Larangan

pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat masuk dalam jenis ini
dengan argument tradisi larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung
pegat tidak akan pernah ditemui di daerah lain, oleh karenanya adat larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat tidak bisa dimasukkan pada
jenis Al-„urf al-„amm (tradisi yang umum), yaitu „urf yang berlaku secara
umum dalam wilayah yang luas.90
Untuk mengetahui „urf

bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita

ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan „urf
antara lain:

َماْع َم َماةُك ُك
احمَم َّن َمم اُك
87

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh,(Jakarta: Kencana, 2006), 80.
Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 73.
89
Suwarjin, Ushul Fiqh, 149.
90
Toha Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah, 149.
88
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“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.
Terdapat beberapa syarat-syarat „urf yang bisa diterima oleh hukum
Islam, yaitu:
e. „Urf itu tidak bertentangan dengan nass atau melalaikan dalil-dalil
shar‟yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.91
f. „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada
(berlaku) pada saat itu,bukan „urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti,
„urf harus telah ada sebelum penetapan hukum.92
g. „Urf itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada
umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.93
h. „Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada
dalam lingkungan „urf itu, atau sebagian besar warganya. Artinya, „urf itu
dapat

diberlakukan

untuk

mayoritas

persoalan

yang

terjadi

di

masyarakat.94
Dilihat dari segi kemadharatannya tradisi ini mempersempit dalam
kebebasan melintasi gunung pegat dan juga meresahkan masyarakat dengan
akibat-akibat negatif yang timbul dari mitos adat tersebut.
Membuat larangan jika tidak bertentangan dengan hukum syara‟
tidak bermasalah, akan tetapi membuat larangan yang di dalamnya memuat
akidah yang bertentangan oleh syara‟ maka tidak diperbolehkan.

91

Syarifuddin, Ushul, 377.
Ibid.
93
Syarifuddin, Garis-garis Besar USHUL FIQH, 74.
94
H. Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, 238.
92

60

Dilihat dari aspek „urf

adat larangan pasangan pengantin baru

melintasi gunung pegat tersebut boleh-boleh saja, tetapi keyakinan bahwa jika
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat akan mengalami perceraian
atau mengalami dampak yang buruk maka adat tersebut tidak diperbolehkan.
Kemudian dengan melihat dari beberapa persyaratan yang dapat
dijadikan sandaran hukum, maka tradisi adat larangan pasangan pengantin
baru melintasi gunung pegat itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum,
dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di atas, suatu sandaran
hukum itu berlaku sebagai hujjah bila tidak bertentangan dengan apa yang
sudah dipersyaratkan diatas dan juga tidak bertentangan dengan ajaran
syariah.
Dari berbagai penjelasan yang sudah disampaikan di atas bahwa
adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat bukan
termasuk ke dalam „urf shahih, karena bertentangan dengan dalil syara‟ dan
kaidah-kaidah dasar dalam syara‟. Sehingga mitos adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat tidak bisa dijadikan hujjah dalam
hukum Islam.

B. Analisa Pandangan ‘Urf Terhadap Respon Masyarakat pada Adat
Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat Di Desa
Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri
Setelah mengetahui respon masyarakat terhadap adat larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa Bumiharjo
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Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri yang mayoritas masyarakat
begitu taat dengan adat gunung pegat, dan juga mempunyai respon dan
tindakan yang berbeda-beda terhadap adat tersebut, maka disini peneliti juga
akan mengaitkan respon masyarakat terhadap adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat tersebut dengan kajian „urf.
Melihat hasil wawancara yang peneliti telah lakukan bahwa
Berdasarkan hasil penelitian bahwa larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat merupakan adat istiadat masyarakat Bumiharjo yang
sudah berlangsung lama dan turun temurun bahkan sampai sekarang. Adat ini
termasuk „urf. Arti tradisi jika dikaitkan dengan „urf adalah apa-apa yang
dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara
berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.95
Ditinjau dari macam-macamnya, maka respon masyarakat yang
masih mentaati terhadap larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung
pegat

bisa

di

katakana

atau

dikategorikan

masuk

pada

„urf

Fi‟liyah,(perbuatan) yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu.96 Di karenakan
merupakan ketaatan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat.
Tindakan masyarakat yang taat terhadap adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat masuk pada „urf fi‟liyah, yaitu
kebiasaan dengan memutar arah melewati jalan lain.
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh,(Jakarta: Kencana, 2006), 80.
Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 73.

96

62

Dari sisi jangkauannya respon akan ketaatan masyarakat terhadap
tradisi larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat ini sesuai
dengan “urf al-khas (tradisi yang khusus) yaitu „urf yang berlaku di daerah
dan masyarakat tertentu.97 Larangan pasangan pengantin baru melintasi
gunung pegat masuk dalam jenis ini dengan argument tradisi larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat tidak akan pernah ditemui di
daerah lain, oleh karenanya adat larangan pasangan pengantin baru melintasi
gunung pegat tidak bisa dimasukkan pada jenis Al-„urf al-„amm (tradisi yang
umum), yaitu „urf yang berlaku secara umum dalam wilayah yang luas.98
Untuk mengetahui „urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita
ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan „urf
antara lain:

َماْع َم َماةُك ُك
احمَم َّن َمم اُك

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.
Terdapat beberapa syarat-syarat „urf

yang bisa diterima oleh

hukum Islam, yaitu:
a. „Urf itu tidak bertentangan dengan nass atau melalaikan dalil-dalil
shar‟yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.99
b. „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada
(berlaku) pada saat itu,bukan „urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti,
„urf harus telah ada sebelum penetapan hukum.100
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Suwarjin, Ushul Fiqh, 149.
Toha Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah, 149.
99
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100
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c. „Urf itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada
umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.101
d. „Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada
dalam lingkungan „urf itu, atau sebagian besar warganya. Artinya, „urf itu
dapat

diberlakukan

untuk

mayoritas

persoalan

yang

terjadi

di

masyarakat.102
Dilihat dari segi kemadharatannya tradisi ini mempersempit
dalam kebebasan melintasi gunung pegat dan juga meresahkan masyarakat
dengan akibat-akibat negatif yang timbul dari adat tersebut.
Melihat hasil wawancara yangpeneliti telah lakukan bahwa
respon masyarakat Desa Bumiharjo terhadap adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat di kaitkan dengan „urf adalah termasik
„urf fasid yang bertentangan dengan dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar
dalam syara‟, karena respon masyarakat sebagian besar mentaati adanya adat
larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat.

101

Syarifuddin, Garis-garis Besar USHUL FIQH, 74.
H. Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, 238.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah paparan, penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang
adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat perspektif „urf,
maka dapat di simpulkan bahwa:
1. Pandangan masyarakat Bumiharjo tentang adat larangan pasangan
pengantin baru melintasi gunung pegat menurut „urf, adalah tradisi adat
yang masuk dalam kategori„urf fasid yang tidak boleh di praktekkan
maupun di pelihara karena dapat menjerumuskan kepada suatu keyakinan
yang lain dari Allah SWT, dan dapat menyebabkan syirik, jadi hukum
melintasi gunung pegat oleh pasangan pengantin baru adalah boleh
(mubah). Dilihat dari aspek „urf adat larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat tersebut boleh-boleh saja, tetapi keyakinan bahwa
jika pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat akan mengalami
perceraian atau mengalami dampak yang buruk maka adat tersebut tidak
diperbolehkan.
2. Respon masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat menurut tinjauan „urf dapat di tarik kesimpulan
bahwa masyarakat sebagian besar mentaati dan ada yang tidak. Alasan
mereka yang mentaati adat tersebut adalah bahwa mereka menyadari
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adanya adat tersebut, dan mereka meyakini jika melanggar adat larangan
pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat akan menyebabkan
keburukan. Sedangkan masyarakat yang sebagian kecil tidak mentaati
adanya adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat
yaitu masyarakat yang paham tentang agama, alasannya bahwa semua itu
bukan karena dampak dari mengingkari adat larangan tersebut melainkan
kehendak dari Allah SWT. Respon masyarakat tersebut jika di kaitkan
dengan „urf adalah termasuk „urf fasid yang bertentangan dengan dalil
syara‟ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara‟. Tindakan masyarakat
terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat
berbeda-beda, bagi mereka yang mentaati mereka mencari solusi
diantaranya yang sering masyarakat lakukan adalah dengan mencari jalan
lain. Bagi yang tidak mentaati mereka tetap akan melewati gunung pegat.

B. Saran
Seyogyanya bagi ulama maupun tokoh masyarakat setempat
mengadakan kajian ulang mengenai adat larangan pasangan pengantin baru
melintasi gunung pegat, yang sudah melekat dalam pandangan masyarakat.
Hal itu diharapkan bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah salah
dan mentradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan pemuka
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masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan
lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Bagi para pemuda pemudi dan masyarakat umum hendaknya lebih
memperkaya pengetahuan keagamaan dan berfikir logis, dengan tidak hanya
mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga pada hal-hal yang sudah mentradisi
dan ada di sekitar mereka, sehingga akan dapat lebih kritis dan tidak hanya
mengikuti suatu tatanan yang sudah mentradisi tanpa mengetahui dasar
hukumnya.
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