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ABSTRAK 

Santoso, Rudi.NIM. 210114042. Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif ‘Urf 

(Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo).Skripsi. JurusanHukum Keluarga IslamFakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Niswatul 

Hidayati, M.H.I. 

 

Kata Kunci:Penikahan Adat, Lusan Besan, ‘Urf 

 

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada setiap 

makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh 

setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Suku Jawa dikenal 

sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat budayanya, yang paling 

menonjol yaitu dalam hal pernikahan. Di Desa Wonodadi kecamatan Ngrayun 

kabupaten Ponorogo terdapat larangan nikah/kawin lusan besan, yaitu anak 

keteludengan anak kepisanatau calon laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan 

calon perempuan baru pertama kali (duda dua kali dan perawan) atau sebaliknya. 

Lusan besan merupakan pernikahan antara laki-laki yang dari pihak keluarganya 

sudah pernah menikahkan saudar dua kali dan ketiga kali untuk calon pengantin 

sekarang. 

 

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 2 masalah yang 

membahas tentang larangan pernikahan lusan besan di Desa Wonodadi kecamatan 

Ngrayun kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pandangan ‘Urf  dan syarat-

syarat yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan tersebut. 

 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empirik yaitu 

menggunakan keilmuan sosiologi yang dikhususkan perspektif ‘Urf. Sedangkan 

untuk sumber data primer berupa pandangan masing-masing pelaku dan sebagian 

tokoh masyarakat di Desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model analisis Miles and 

Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama,larangan pernikahan lusan 

besan di Desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam 

perspektif ‘urf  fasid merupakan adat istiadat yang tidak diperbolehkan atau 

nmasuk dalam kategori ‘urf , karena dalam nash tidak ada ketentuan larangan 

tersebut. Kedua syarat-syarat yang membolehkan pernikahan lusan besan  di desa 

Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo sebagian sudah sesuai 

dengan ‘urf, namun ada satu syarat yang tidak sesuai adalah menikah dengan 

meniadakan wali.  



 

 

  



 

 
 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada 

semua mahkluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim 

dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). 

Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin 

yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami-

isteri.1 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar darinakah}a, yang 

artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, 

nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara’ nikah adalah suatu aqad yang 

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang 

bukan muhrim dan menimbulkan hak dan  kewajiban antara keduanya.2 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari 

nakah}a, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. 

Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara’, nikah adalah suatu 

akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan 

yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya3 

.Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu 

                                                      
1 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 30-32. 
2Ibid. 
3Moh. Saifulloh Al Aziz S.,Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 

473-475. 



 

ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama 

dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan  

menurut ketentuan syariat Islam.Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan 

oleh syara’. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT : 

 

 

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja.4 

 

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa :“Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”5 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang 

suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah 

tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak 

cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an dan As-

                                                      
4al-Qur’an, (4:3). 
5Ibid. 



 

sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan 

hukum suatu negara.6 

Para fuqaha dan madzab empat sepakat bahwa makna nikah atau 

zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang 

sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk 

melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.7 

Nikah berarti al-d}ammu wa al-tadakhul(bertindih dan memasukkan). 

Kata nikah diartikan dengan ad̟-d̟ammu wa al-jam’u(bertindih dan 

berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun 

pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana>kah}at al-

asyja>r(rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin menyebabkan 

terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. 

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin 

mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu 

dimaksudkan (syiqaq al-kala>m). Ucapan nakah}a fula>nun fula>nah(si Fulan 

telah mengawini si Fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. 

Akan tetapi, bila kalimatnya adalah nakah}a fula>nun zawjatahu(si Fulan telah 

mengawini si Fulanah), maka artinya adalah melakukan hubungan seksual. 

Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata nikah 

dengan kawin. Nikah dimaksukkan untuk perkawinan manusia, sedangkan 

kawin ditunjukkan untuk binatang. Kadang-kadang kata nikah atau kawin, 

sama-sama ditunjukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang 

                                                      
6Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 35-36. 
7Ibid. 



 

berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual diluar nikah, 

sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara dihadapan petugas 

pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju 

pada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat syariat. Dalam Al-

Qur’an pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad 

perkawinan.8 

Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai 

lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau jima’, sesuai dengan makna liguistiknya, 

berasal dari kata al-wat}’, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah 

akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan 

lafazal-nikahatau al-tazwij, artinya bersetubuh. Dengan pengertian ini, 

menikahi perempuan hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat 

diartikan saling menggauli.9 

Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku pada 

manusia,melainkan berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun 

melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk 

binatang digunakan kata perkawinan, meskipun istilah tersebut tidak mutlak 

karena dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak 

digunakan kata nikah atau pernikahantetapi digunakan kata Perkawinan. Hal 

itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang 

                                                      
8Ibid. 
9Ibid. 



 

merupakan aktivitas persetubuhan. Hal ini karena kata nikah adalah bahasa 

Arab, sedangkan kawin adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia. 

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 

embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja 

merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 

pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu 

menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dan yang lain.10 

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat 

dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan si 

istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada 

semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam 

segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala 

kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari 

kebinasaan hawa nafsu.11 Sabda Rasulullah SAW: 

 , 

 

Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta 

berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena 

sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata 

                                                      
10Ibid. 
11Ibid.  



 

terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan  memeliharanya 

dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, 

hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap 

perempuan akan berkurang.12 

 

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul 

antara laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara 

keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. 

Abu Zahrah  mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang 

menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita, saling 

membantu, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi menurut ketentuan syari’at13. 

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti 

yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, 

seperti yang disebut Al-Qur’an sebagai mitha>qan ghali>zansebagaimana 

terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 21 yang artinya : “Dan bagaimana kamu 

akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain 

(sebagai suami-isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 

perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” 

Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan 

soal perkawinan, misalnya surat Ar-Rum ayat 21 dan surat n-Nisa’ ayat 3, 

dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang diberikan oleh keempat 

mazhab dan fuqaha lainya itu belum dapat menggambarkan nilai-nilai ideal 

                                                      
12Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, juz 7 (Beirut: Dartoq Al-Najah, 1422 H), 3. 
13Ibid. 



 

yang terkandung dalam perkawinan sebagai yang dimaksudkan oleh ayat-

ayat tersebut. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki 

dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu 

memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai 

perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas dua pihak 

yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali 

dari pengertian yang mengandung sesuatu paksaan karena baik pihak laki-

laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan 

mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan untuk menerima atau 

menolaknya. 

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus 

diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang 

bersangkutan, yakni calon suami dan istri, jika kedua-duanya sepenuhnya 

berhak atas dirinya menurut hukum maupun oleh mereka yang dikuasakan 

untuk itu. 

Substansi yang terkandung dalam syari’at perkawinan adalah 

menaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu 

kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi 

pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. 

Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang 

bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan ekternal yang melibatkan banyak 

pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (mitha>qan ghali ̇>zan), perkawinan 



 

dituntut menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar 

penyaluran kebutuhan biologis semata. 

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh 

adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. 

Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang 

bersifat wajib.14 

Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika 

menyepelekan atau bahkan melupakannya.Pantangan menikah berdasarkan 

adat jawa,masih banyak di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat 

Ngrayun terutama di DesaWonodadi,mereka menyakini bahwa barang siapa 

yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya 

akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga 

besarnya15. 

Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

terdapat larangan adat kawin lusan besan yaitu perkawinan yang dilakukan 

oleh kedua calon pasangannya adalah anak ketelu dan anak sepisan atau 

calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istri 

masih pertama kali (duda dua kali dan perawan). Nikahlusan besan 

merupakan topik yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan 

masyarakat Wonodadi karena di satu sisi merupakan larangan adat 

masyarakat Wonodadi yang berlaku turun-temurun tidak boleh dilanggar, 

                                                      
14“Adat Istiadat Suku Jawa” dalam https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa, 

diakses tanggal 15 Februari 2018 pukul 11.35 WIB. 
15Ibid. 

https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa,%20diakses%20tanggal%2015%20Februari%202018
https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa,%20diakses%20tanggal%2015%20Februari%202018


 

karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku 

nikahlusan besan. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang 

kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang 

melanggarnya. Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk mencari 

faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui 

kacamata ‘urf.  

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah penelitian 

lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan 

metode interview dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, pajabat 

pemerintah dan tentunya para kerabat dekat pelaku kawin lusan besan. 

Dalam menganalisis kausu di atas,peneliti menggunakan pendekatan ‘urf  

yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-

hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Wonodadi, 

apakah larangan kawin lusan besan tersebut benar-benar dilarang atau 

dibolehkan. Peneliti akan meliti masalah yang ada di daerah tersebut dengan 

menggunakan pandangan ‘urf, dan yang akan diangkat judul yaitu 

“Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa 

Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perspektif ‘urf  tentanglarangan nikah lusan besandiDesa 

Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 



 

2. Bagaimana perspektif ‘urf  tentang syarat-syarat yang membolehkan praktik 

nikah lusan besandi Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan larangan nikah lusan besan di Desa Wonodadi 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif ‘urf.  

2. Untuk mendeskripsikan syarat-syaratpraktik nikah lusan besan di Desa 

Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif ‘urf. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberi jalan tengah untuk masalah pernikahanlusan besan di 

DesaWonodadi Kecamatan Ngrayun. 

2. Memberikan pengarahan dan mengambil pelajaran dari kejadian yang telah 

berlalu atau yang telah terlaksana. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya  untuk 

mendapatkan gambaran  topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 

yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga 

diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama secara 

mutlak.Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat beberapa 

karya-karya ilmiah yang membahas mengenai larangan nikah lusan yang 

terjadi di masyarakat Jawa. 



 

Pertama, skripsi karya Muhammad Anshoriyang berjudul “Larangan 

Adat Kawin Lusan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan 

Sambungmacan Kabupaten Sragen)”. Permasalahan yang diteliti ialah faktor 

apakah yang mempengaruhi ditaatinya larangan kawin lusan, bagaimana 

pandangan hukum Islam atas larangan kawin lusan di Desa Sambung 

Macan Kabupaten Sragen, permasalahan yang diteliti oleh Muhammad 

Anshori mengenai pandangan hukum Islam secara umum. 16Berdasarkan 

hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa, larangan kawin lusan (anak 

ketelu dan sepisan) kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena 

dalam nash tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan 

larangan kawin lusan juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang 

haram untuk dinikahi. Larangan adat kawin lusan termasuk dalam kategori 

‘urf fasid sehingga hukum kawin antara anak ketelu dan sepisan (lusan) 

adalah boleh (mubah).17 

Kedua, skripsi karya Alfi Amirul Mukminin yang berjudul ”Nikah 

Lusan di Desa Mangun Rejo Kecamatan Kewadenan Kabupaten Magetan 

Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Permasalahan yang 

ditelitiialahbagaimana praktik nikah lusan di Desa Mangunrejo.bagaimana 

hukum nikah lusan di desa Mangunrejo dalam perspektif maslahah 

mursalah, masalah yang diteliti menggunakan maslahah mursalah atau bisa 

disebut juga kebiasaan yang memang sudah menjadi suatu adat di daerah 

                                                      
16Muhammad Anshori, “Larangan Adat Kawin Lusan dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen)”, skripsi (Yogyakarta: 

UIN Sunan Klijaga Yogyakarta, 2008), 32. 
17Ibid. 



 

tersebut.18Hukum nikah lusan di masyarakat Desa Mangunrejo menurut 

maslahah mursalah adalah boleh atau tidak salah dan bisa di jadikan 

pedoman, akan tetapi harus melihat aspek-aspek maslahah yang terkandung 

di balik nikah lusantersebut. Saran pertama seharusnya masyarakat yang 

memagang hukum adat jangan terlalu teguh dalam menyikapi memang 

benar kita hidup di tanah jawa tetap ikut aturan dan tatanan sebagai orang 

Jawa namun sebaiknya ajaran Islam jangan di tinggalkan begitu saja dan 

tetap memperkaya khasanah. Yang kedua, bagi para pemuda sebagai 

generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran agama Islam agar 

tidak taqlid saja, sehingga dapat memilih mana yang harus diikuti,sehingga 

menjadi generasi penerus agama yang bisa membangun kehidupan di 

masyarakat.19 

Ketiga, skripsi karya Moch Ibnu Muhajirinyang berjudul 

“Pandangan Ulama Kabupaten Madiun tentang Adat Larangan Perkawinan 

Njatingarang terhadap Anak Lanang”. Masalah yang dibahas dalam skripsi 

ini adalah bagaimana pandangan ulama terhadap perkawinan Njatingarang 

di Kabupaten Madiun dan bagaimana pelaksanaan perkawinan Njatingarang 

di Kabupaten Madiun. Penelitian yang dilakukan menggunakan pandangan 

para ulama’ di Kabupaten Madiun.20Dari hasil penelitian ini bisa 

disimpulkan bahwa dari beberapa ulama terdapat ketidaksamaan dalam 

                                                      
18Alfi Amirul Mukminin, ”Nikah Lusan di Desa Mangun Rejo Kecamatan 

Kewadenan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo,2017), 54. 
19Ibid. 
20Moch Ibnu Muhajirin, “Pandangan Ulama Kabupaten Madiun tentang Adat 

Larangan Perkawinan Njatingarang terhadap Anak Lanang,” skripsi  (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo,2017), 43. 



 

pendapat. Ada yang membolehkan dengan adat larangan tersebut dan ada 

yang tidak membolehkan. Salah satu faktor ketidaksamaan kepercayaan 

mereka terdapat dalam pengambilan dasar hukum. Disamping itu dalam 

pengambilan hukumnya ada ulama yang mengambil dasar dari sumber 

formil (asli) atau dengan dasar nash Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan 

sebagian ulama mengambil dasar hukum dari sumber assesoir (tambahan) 

dan lebih mementingkan kemaslahatan bersama.21 

Keempat, skripsi karya Epri Lestari yang berjudul  “Pandangan 

Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Tuku Lanang di Desa Ngadirojo 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Skripsi tersebut membahas 

masalah praktik yg terjadi di masyarakat Ngadirojo Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo, yang dimana masalah yang dibahas yaitu bagaimana 

pandangan masyarakat Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

mengenai praktik tuku lanang. Apa larangan-larangan yang membuat 

dilarangnya pernikahan tersebut.22 

Kelima, skripsi karya Ahmad Sutiono yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islamterhadap Larangan Perkawinan Karena Walak (Studi Kasus di 

Desa Tambakagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”. Di dalam 

skripsi ini peneliti meneliti masalah sebagai berikut yaitu bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan karena walak di Desa 

Tambakagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dan apa sebab 

                                                      
21Ibid. 
22Epri Lestari, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Tuku Lanang di 

Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, skripsi  (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo,2016), 34. 



 

dilarangnya perkawinan karena walak di Desa Tambakagung Kecamatan 

Tambakromo Kabupaten Pati. Dengan demikian peneliti bisa mengambil 

kesimpulan bahwa perkawinan tersebut boleh, karna tidak ada alasan yang 

valid untuk melarang pelaksanaan perkawinan tersebut.23Hasil yang dicapai 

dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

masyarakat masih taat terhadap larangan perkawinan karena walak di desa 

Tambahagung adalah faktor mitos, faktor fanatisme, faktor rasa ta'dhim 

terhadap petuah para sesepuh, dan faktor adat dan budaya. Dalam sosiologi 

hukum Islam larangan pernikahan karena walak merupakan gejala sosial 

yang ada di masyarakat yang bertolak belakang dengan hukum Islam. 

Larangan perkawinan karena walak termasuk dalam kategori 'urf fasid dan 

hukum melakukan perkawinan karena walak tersebut adalah mubah 

(boleh).24 

Yang terakhir yaitu skripsi karya Nur Anggraini yang berjudul 

“Larang Perkawaninan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan 

Pakisaji Kabupaten Malang”. Dengan rumusan masalah yang dibahas dalam 

skripsi ini yaitu bagaimana praktik perkawinan nglangkahi di Desa Karang 

Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan bagimana pandangan 

hukum Islam mengenai larangan perkawinan nglangkahiDi Desa Karang 

                                                      
23Ahmad Sutiono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Karena 

Walak (Studi Kasus di Desa Tambakagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati)”, 

skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 32. 
24Ibid. 



 

Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Dengan demikian peneliti 

bisa mengetahui bagaimana hukum perkawinan tersebut.25 

F. Metode Penelitian 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, 

dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alami.26 

2. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian lapangan (fieldreseach), 

yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada 

dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-

bahan pustaka yang relevan.27 Dalam hal ini, peneliti bermaksud menelaah 

tentang larangan nikah lusan besan dalam perspektif ‘Urfdi Desa Wonodadi 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian  

                                                      
25Nur Anggraini, “Larang Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang”, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2010), 33. 
26M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif  

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 26. 
27Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan SkripsiEdisi Revisi (Ponorogo: Jurusan 

Syari’ah dan Muamalah IAIN, 2017), 57. 



 

Dalam sebuah penelitian data merupakan hal yang paling pokok dan 

umum, karena dengan adanya data, penelitian dapat dilakukan. Sedangkan 

untuk mendapatkan data juga diperlukan penggalian sumber-sumber data 

dari para narasumber yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat di desa 

Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dan juga dengan para 

pelaku pernikahan lusan besan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

data dalam menyusun teori-teori sebagai landasan dilakukan dengan 

mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang 

mendukung dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Wawancara 

yang berkaitan dengan pernikahan lusan besan di Desa Wonodadi serta 

kejadian-kejadian yang ada, dengan beberapa tokoh masyarakat dan juga 

pelaku penikahan lusan besan di daerah tersebut. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat 

diperoleh. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 

dua,yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian, atau buku-buku yang dijadikan obyek studi. 

Adapun sumber data primer yang digunakan  dalam penelitian ini adalah: 

1) Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat desa Ngrayun 

2) Wawancara dengan pelaku pernikahan lusan besan 

b. Sumber Data Sekunder 



 

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan 

keterkaitan dengan obyek penelitian serta memiliki akurasi data fokus 

permasalahan yang akan dibahas. Sumber data skunder dalam penelitian ini 

adalah pendapat para ulama, buku buku yang berkaitan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian yang telah ada artikel dari internet dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menggunakan teknik studi 

dokumenter dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi 

dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.28 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari, buku, majalah, 

jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode analisisi pendekatan induktif, yaitu pendekatan dengan melihat 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat setempat.Tahap-

tahap analisis isi adalah: 

1. Menentukan permasalahan. 

                                                      
28Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2007), 141. 



 

2. Menyusun kerangka pemikiran dengan merumuskan permasalahan yang 

akan diteliti. 

3. Menyusun perangkat metodologi, yaitu menentukan metode yang akan 

digunakan, menentukan metode pengumpulan data dan menentukan 

analisis data. 

4. Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti.29 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mengdientifikasi masalah yang penulis paparkan terkait tentang 

pernikahan lusan besan perspektif ‘urf di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo, maka diperlukan pembahsan yang komprehensif dan 

sistematis. Oleh karena itu, penulis menyusunnya atas lima bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN ADAT JAWA 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentangdalam perspektif hukum 

Islam yang di dalamnya berisi pengertian pernikahan, dasar hukum, rukun dan 

syarat sah, hukum, tujuan dan fungsi nikah, serta pernikahan yang dilarang 

dalam Islam. Juga tentang pernikahan adat Jawayang termasuk di dalamnya 

                                                      
29Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004),139. 



 

pembahasan mengenai pernikahan lusan besan.Sedangkan pembahasan 

terakhir terkait ‘urfberikutpengertian, macam-macam, dan kedudukannya 

dalam menentukan hukum. 

BAB III : PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN DI DESA WONODADI 

KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data terkait faktor yang 

melatarbelakangi dilarangnya nikah lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo berikut pandangan para tokoh masyarakat 

terhadap praktik nikah lusan besan di desa tersebut. 

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN DI DESA 

WONODADI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO 

PERSPEKTIF ‘URF 

Dalam bab ini peneliti akan melakukan faktor yang melaratbelakangi 

dilarangnya nikah lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo berikut pandangan para tokoh masyarakat terhadap 

praktik nikah lusan besan di desa tersebut dengan menggunakan pendekatan 

‘Urf.  

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang dikemukakan di depan. Serta beberapa saran yang berhubungan 

dengan topik pembahasan dalam penelitian ini guna untuk perbaikan dalam 

peneliti selanjutnya. 

 



 

BAB II 

‘URF 

A. ‘Urf   

1. Pengertian ‘Urf 

‘Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan 

yang dilakukan berulang-ulang, adalah satu di antara dalil-dalil syara’.‘Urf   

digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu 

fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya 

secara khusus dari nash.30 

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “ sesuatu yang di pandang baik dan 

diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang 

dikemukakan oleh Abdul -karim  Zaidah, istilah ‘Urf berarti : 

Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu  masyarakat karena telah 

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa 

perbuatan atau perkataan.31 

Dalam disiplin atau literatur ilmu ushul fiqih, pengertian adat (al-

‘adah) dan ‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata 

tersebut bersal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf  berasal dari kata 

‘arafa yang mempunyai derivasi kata al-ma’a>ruf yang berarti sesuatu yang 

                                                      
30Wahab Al-Zuairy, Ushul Al-Fiqh Al-Islam (Damaskus: Dar al Fikr, Juz II), 828. 
31A. Rahman, Asjmuni, Qaidah-Qaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang,1976),23. 



 

dikenal dan diketahui.32 Sedangkan kata adat berasal dari kata‘ad yang 

mempunyai derivasi kata al-‘adah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang 

(kebiasaan). 

Arti ‘urf  secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, 

atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi 

untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 

‘urf  ini sering disebut sebagai adat.33 

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, ‘urf adalah apa yang dikenal 

manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-

pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syarak, tidak ada 

perbedaan antara ‘urf dan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat 

manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk 

ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-

Wahab secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan 

kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat 

terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum 

maupun tertentu. Berbeda dengan ijma’ yang terbentuk dari kesepakatan 

para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.34 

Musthafa Ahmad al-Zarqa’, mengatakan bahwa ‘urf merupakan 

bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf, menurutnya 
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34Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung : Pustaka Setia 2007), 128. 



 

harus berlaku kepada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada 

pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami 

sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu 

pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama ushul fikih, dalam 

kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak adalah 

‘urf  bukan adat.35 

2. Macam-macam ‘Urf 

Para ulama’ ushul membagi ‘urf  menjadi tiga: 

a. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut 

ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. 

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-’urf al-lafz}i) kebiasaan 

yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan 

kebiasaan lafzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu36. 

Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. 

Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini wadah umum 

pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu 

diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada 

seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangnya ada tongkat kecil, 

saya berucap “Jika saya bertemu dia maka saya akan membunuhnya dengan 

tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud 

                                                      
35Haroen, Ushul Fiqih 1 (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139. 
36Amir Syaifuddin, Ushul Fiqih, jilid 2 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 2001), 364. 



 

membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini 

merupakan majas bukan ‘urf. 

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-’urf al-‘amali>) kebiasaan 

yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan 

masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti 

kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli 

mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad 

ucapan yang dilakukan keduanya. 

b. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang 

bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. 

1) Kebiasaan yang bersifat umum (al-’urf al-‘a>m) kebiasaan umum 

adalah kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan 

diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana 

sebagian orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad istishna’ 

(perburuhan). 

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (al-’urf al-khash) kebiasaan yang 

bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat 

tertentu. 

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, ‘urf dibagi menjadi dua, 

yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. 

1. Kebiasaan yang dianggap sah (al-’urf al-s}ahih), kebiasaan yang 

dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an atau Hadis) tidak 



 

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat 

kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan 

juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan 

pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini 

tidak dianggap sebagai mas kawin. 

2. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-’urf fasid) kebiasaan yang 

dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil 

syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Misalnya, kebiasaan 

yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti 

peminjaman uang antar pedagang. 

3. Kedudukan ‘Urf  Dalam Menentukan Hukum 

Sumber hukum dalam Islam terbagi menjadi dua, mans}us} 

(berdasarkan nash) dan ghairumans}us} (tidak berdasarkan 

nash).37Mans}us}terbagi menjadi dua yaitu al-Qur’an dan al-Hadis, ghairu 

mans}us}terbagi menjadi dua yakni muttafaq ‘alaih(ijma’ dan qiyas) dan 

mukhtalaf fih(istihsan, ‘urf, istishab, sad ad-dzara’i, masalhah mursalah, 

qaul s}ahabi). 

Pada umumnya ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat 

serta menunjang pembentukan hukumdan penafsiran beberapa nash. Dengan 

‘urf dikhusukan lafal yang ‘a>mm (umum) dan dibatasi yang mutlak38. 

Karena ‘urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Para ulama banyak yang 
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38Ibid. 



 

sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dan mengisthinbatkan hukum, 

selama ia merupakan al-’urf  al-ma’ruf al-‘a>mmatau al-’urf al-khas. 

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu, menurut Imam al-Qarafi, 

harus lebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 

setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau 

menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. 

Seluruh ulama’ madzab, menurut Imam Syatibi dan Ibnu Qayim al-Jauziah, 

menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syarak dalam menetapkan 

hukam, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang 

dihadapi. Ada beberapa alasan ‘urf dapat dijadikan dalil, diantaranya 

yaitu39: 

a. Hadis yang dinukil oleh Djazuli yang artinya: 

 

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi 

Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah.40 

 

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap 

baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak 
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melaksanakan kebiasaan tadi akan menimbulkan kesulitan.Dalam hal ini 

Allah berfirman: 

 

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan.41 

 

b. Hukum Islam di dalam khit}a>b-nya memelihara hukum-hukum Arab yang 

maslahat, seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan 

sebagainya. 

c. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan 

berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila 

dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang bisa 

berlaku pada masyarakat. 

Adat atau ‘urf dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan 

sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum 

Islam kita kenal qa>idah kulliyyah fiqhiyyah yang berbunyi : 

 

a. Maksudnya, adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu 

hukum syarak.42 
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b. Sesuatu yang ditetapkan adat atau ‘urf seperti yang ditetapkan dalil 

syarak.43 

 

c. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.44 

 

d. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan 

tempat.45 

 

e. Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana disyaratkan menjadi syarat.46 

 

Para ulama Ushul fiqih menyatakan bahwa suatu ‘urf baru dapat 

dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. ‘Urf itu berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 

b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan 

ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan 
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dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus 

yang akan ditetapkan hukumnya. 

c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara 

jelas dalam suatu transaksi. 

d. ‘Urf  itu tidak bertentangan dengan nash. 

Para ulama sepakat bahwa ‘urf s}ahih dapat dijadikan dasar hujjah 

selama tidak bertentangan dengan syarak. Ulama Malikiyyah terkenal 

dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan 

hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama 

Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Sya>fi’i terkenal dengan qaul 

qadim dan qaul jadidnya.  

Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda 

pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadi>m) dengan setelah 

beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga 

madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf  fa>sid tidak mereka 

jadikan sebagai dasar hujjah. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syarak 

didasarkan atas argumen-argumen berikut ini berdasarkan firman Allah: 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.47 

 

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu 

                                                      
47al-Qur’an, 7:199. 



 

sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan 

berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, 

yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. 

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas’ud: 

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi 

Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi 

Allah.48 

 

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi 

maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang 

berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum 

syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. 

Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan 

dalam kehidupan sehari-hari.49Didalam al-Qur’an Allah SWT berfirman 

yang berbunyi: 
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Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 

supaya kamu bersyukur.50 

 

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum 

syarak dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini 

dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan 

hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan 

dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan 

ada kemaslahatannya. 

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena 

memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara’ atau 

membatalkan hukum syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan 

berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa 

berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal 

perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: Perbedaan itu adalah pada 

waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.51 

B. Perkawinan dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Pernikahan 

Bila dilihat dari asal kata, nikah berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan masdar dari kata kerja . Sinonimnya  kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.52 

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu, seperti 

perkataan: tana>kahat al-asyjar artinya ketika pohon-pohon itu condong dan 
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satu sama lain saling menyatu. Kata al-nikah} juga bisa bermakna al-zawaj, 

seperti perkataan berikut:nakah}tu al-mar’ata nika>h}an, artinya aku telah 

memperistri wanita itu.53 

Menurut terminologi syarak, nikah adalah suatu akad yang 

mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami 

istri (istimta’) sesuai dengan prosedur yang diajarkan syarak. Orang Arab 

menggunakan lafaz al-nika>h}dengan arti berikut: al-aqdu (ijab dan kabul), 

atau bermakna al-wat}’u (coitus), dan atau istimta’.54 

Terdapat beberapa tujuan dari pernikahan, di antaranya adalah 

sebagai berikut: a. beribadah kepada Allah SWT;55 b. menenteramkan 

jiwa;c. mewujudkan atau melestarikan keturunan; d. memenuhi kebutuhan 

biologis; e. latihan memikul tanggung jawab;56 dan f. mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.57 

 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Pada dasarnya pernikahan itu diperintah oleh syarak. Sebagaimana 

ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut. 
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Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 

menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.  

 

 Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku 

pada semua mahkluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Hal ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur’an 

surat Adz-Dzariat yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah.59 

 

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah 

jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul, antara wanita 

yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang 

menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya 

semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama 

mazdab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan 
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menggunakan redaksi  (aku mengawinkan) atau  (aku 

menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan 

redaksi qabiltu (aku menerima) atau rad}itu (aku setuju) dari pihak yang 

melamar atau orang yang mewakilinya.  

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 

Ima>m al-Sha>fi’i> menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu 

calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan s}i>ghat. Menurut Ima>m 

Ma>lik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, s}i>ghat. 

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu 

baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:  

b. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah berakal dan dewasa (‘a>kil 

ba>ligh); 

c. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan; 

d. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang 

diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya; 

e. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan 

laki-laki Islam merdeka; 

f. Harus ada upacara ijab kabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon 

istri atau walinya atau wakilnya dan kabul penerimaan oleh calon 

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang 

diberikan;  

                                                      
60Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2002), 

309. 



 

g. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) 

maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan); dan 

h. Sebagai bukti autentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi 

surat AliImran ayat 282 harus diadakan i’la>n al-nika>h} (pendaftaran 

nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 

TTahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat 

juga Pasal 7 KHI/Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).61 

 

4. Hukum Nikah 

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi 

yang lima yaitu: 

a. Wajib bagi orang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah 

mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan 

terjerumus dalam praktik perzinahan. 

b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir 

dan batin kepada calon istrinya,sedangkan nafsunta belum mendesak. 

c. Sunah bagi orang yang nafsunya mendesak dan mempunyai kemampuan 

untuk menikah, tetapi ia masih sanggup menahan diri dari perbuatan 

haram. 

d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi 

belanja kepada calon istrinya. 
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e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang 

mewajibkan segera untuk menikah, atau alasan-alasan yang 

mengharamkan untuk nikah. 

5. Tujuan Nikah 

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk 

menunaikan syahwatnya semata, sebagaiman tujuan kebanyakan manusia 

pada hari ini: pertama, melaksanakan anjuran Nabi SAW dalam sabdanya: 

Wahai para pemuda!siapa diantara kalian yang telah mampu untuk 

menikah maka hendaknya ia menikah. 

Kedua, memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi SAW 

bersabda: 

Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena 

(pada hari kiamat nanti) aku membangakan banyaknya jumlah kalian 

di hadapan umat-umat yang lain. 

Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan 

pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah 

SWT memerintahkan : 

Katakan (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman! Hendaklah 

mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara 

kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. 

Sesunguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan 

katakan kepada wanita-wanita yang beriman: hendaklah mereka 

menahan sebagian pandanganmata mereka dan memelihara kemaluan 

mereka.  

 

 

6. Tujuan dan Fungsi Nikah 

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan 

keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu 
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Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin 

agar pernikahan itu bias dicapai oleh setiap orang. Al-Qur’an menunjukkan 

bahwa cara riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam 

hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa 

yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan 

juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. 

Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian 

dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam 

diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama 

dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-

pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan 

hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.63 

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. 

Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan yaitu, 

agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah 

ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap 

kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang 

terhormat. Pernikahan adalahsebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan 

suami istriterhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang 

dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istriini bertujuan untuk 

mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (mutual 

fullfilment) dan realisasi diri(self realisation) atas nama cinta dan 
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kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam 

Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang 

sempurna. 

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang 

tidak dianjurkan dalamIslam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal 

ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan 

perempuan itu sama-sama logis dan sah. Sesungguhnya Islam memandang 

pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi 

perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar 

memandang bahwa pernikahan ituhanya memberikan beberapa bentuk 

jaminan ekonomis bagi perempuan.  

Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama 

sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah 

transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek 

yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan 

kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangansuami istri tersebut64. 

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur’an, 

sumber ajarannya yang pertama.  

Al-Qur’an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan 

Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis 

mereka sendiri,agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah 

menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawadahdan 
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rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-

tanda(pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.65 Dalam bagian lain, al-

Qur’an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (liba>s) bagi para suami, 

demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.66 

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta 

kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri karena baik 

istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi 

pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama 

disyari’atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju 

oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri 

ada sekufu (kafa>’ah). Kafa’ah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding 

(al-musa>wat wa al-muma>salat), misalnya yang paling penting, seagama atau 

sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-

lain. Sebagai konsekuensi kafa>’ah adalah soal agama,seorang wanita 

muslimah haram kawin dengan pria kafir. 

Dalam hal kafa’ah, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 

asy-Syafi’i maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai 

unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi’i dan Imam 

Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.67 

Pentingnya kafa>’ah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan 
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pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan 

bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu 

mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada 

gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang 

akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (li al-muttaqi>na 

ima>man).68 

Melestarikan keturunan (nasl) merupakan tujuan disyariatkan 

pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang 

baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih 

sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi 

collaboration of feeling antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada 

perbedaancita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-

lain.69 Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar 

memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang 

berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. 

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan 

pendidikan Islam yang benar. 

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, 

baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya 

pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (mashlahah) yang dihasilkan 

olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan(mad}arat). Dilihat dari 
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titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah 

meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak 

secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat 

penerusan keturunan tersebutakan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar 

dan semrawut.  

Sedang ditinjau dari segi agama khusus,memiliki anak itu berarti 

melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, 

memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah 

pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari do’a anaknya nantinya. 

Kaum muslimin percaya bahwa ketika orang tua itu meninggal dan 

memiliki anak (laki-laki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna 

baginya. Di samping itu, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih 

dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi 

perantara yang membantu orang tuanya.70 

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling 

agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan 

menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh 

kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam. Memenuhi hasrat 

seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam 

sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan 

menyalurkannya di tempat yang benar.71 
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Dan fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah preventif 

(mani’) terhadap terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama,yaitu 

perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari 

kenyataan tabi’at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan 

kemuliaannya.72 Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap 

manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa 

yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual 

adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan 

oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin.  

Oleh karena ituulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan 

merupakansatu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri 

seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan 

akibatnya.73 Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya QS. 

Ar-Rum ayat 21. Selain dari itu Haifa A. Jawad menambahkan bahwa 

pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa 

serta menanamkan cinta dankasih sayang pada pasangan suami istri. Ini 

adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada 

Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai katalisator bagi 

perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra 

yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban 

                                                      
72Abu al-‘Ainain Badran, Ahkam Az-Zawaj wa Ath-Thalaq fi Al-Islam, (Kairo: Dar al-

Ta’lif, 2002), 20-21. 
73Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga 

Sakinah ), (Yogyakarta: Ombak 2013), 59. 



 

psikis serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih 

baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT.74 

Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang 

indah, yaitu: manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah membuat hati 

menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk 

berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketentraman ini kemudian menjadi 

sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang 

menimbulkan rasa lelah, dan hati-pun menjadi berkerut. Namun, rasa 

tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.75 

Islam juga melihat pernikahan sebagai sebuah media (sarana) yang 

menciptakan rumah tangga bisa menyenangkan bagi pasangan suami istri. 

Ikatan pernikahan membantu suami istri untuk saling bekerja sama dan 

gotong royong secara damai dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga 

mereka, dengan begitu akan ada waktu yag cukup untuk melaksanakan 

perintah-perintah Allah. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW pernah 

memberikan nasehat kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan 

yang benar yang dapat membantu mereka memperoleh berkah AllahSWT. 

Di samping itu, pernikahan dipandang sebagai suatu peluang untuk 

membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari 

tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami 

istri selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan 

membawa komitmen-komitmen keluarga (yang dinilai setara dengan 
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kewajiban-kewajiban dari Allah) akan disediakan pahala oleh Allah. 

Dengan demikian, pernikahan merupakan jaminan stabilitas sosial dan 

bentuk kehidupan yang bermartabat bagimasing-masing pasangan (suami 

istri), bahkan fungsi ini mungkin akan lebih terasa bagi perempuan, sebab 

pernikahan itu merupakan jaminan bagi hak-hak mereka,baik dalam 

kehidupannya sebagai istri maupun sebagai ibu (tentu juga di samping yang 

mereka terima sebagaisatu individu).76 

Pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari 

praktik prostitusi (perzinaan) danperbuatan-perbuatan fisik lainnya, 

sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang 

sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan 

itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang 

yang telah terjangkit penyakit perusak kekebalan tubuh itu. Bagi mereka 

yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik 

fisik, mental, ekonomi maupun sosial. Tujuan dan fungsi pernikahan yang 

lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan 

mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang 

untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab bagi 

pasangan suami istri tersebut. Membagi rasa tanggung jawab antara suami 

atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.77 

 

7. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam 
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Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. 

Bahkan dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan 

berbagai pernikahan yang dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi 

seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya.78 Berikut beberapa pernikahan 

yang dilarang oleh agama Islam, diantaranya sebagai berikut. 

a. Nikah S}ighar 

Definisi nikah s}igharsebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah 

SAW: 

 

Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, 

‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku 

dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara 

perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan 

dirimu.79 

Dalam hadis lain, beliau SAW bersabda: 

 

Tidak ada nikah s}ighardalam Islam. 

                                                      
78“Jenis-jenis Pernikahan yang Dilarang dalam Islam” dalam 

https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam.html, tanggal 

20-08-2018 pukul 10:50. 
79Jenis-jenis Pernikahan yang Dilarang dalam Islam” dalam 

https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam.html, tanggal 

20-08-2018 pukul 10:50. 
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Hadis-hadis sahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya 

nikah s}ighar. Nabi SAW tidak membedakan, apakah nikah tersebut 

disebutkan mas kawin ataukah tidak. 

 

b. Nikah Muh}allil 

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang 

sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut 

mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali 

oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa idah 

wanita itu selesai.80Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk 

dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda: 

. 

Rasulullah SAW melaknat muh}allil dan muh}allala lahu.81 

c. Nikah Mut}’ah 

Nikah mut}’ahdisebut juga nikah sementara atau nikah terputus. 

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka 

waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih.82Para ulama 

kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut}’ah. 

                                                      
80Moh. Saifulloh Al-Aziz S. Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 
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81Ibid. 
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Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal. Telah diriwayatkan dari Sabrah 

al-Juhani r.a, ia berkata. 

. 

Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah 

mut}’ahpada saat Fath} al-Makkah ketika memasuki kota Makkah. 

Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah 

melarang kami darinya (melakukan nikah mut}’ah). 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 

Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengijinkan 

kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut}’ahselama 

tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut 

(nikah mut}’ah) selama-lamanya hingga hari kiamat.83 

 

d. Nikah dalam Masa Idah 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

 

Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 

idahnya.84 
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e. Nikah dengan wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

 

Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 

daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan 

perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba 

sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik 

meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan 

Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil 

pelajaran.85 

 

f. Nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab atau 

hubungan kekeluargaan karena pernikahan 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala: 
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Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara 

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

perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari 

saudara perem-puanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara 

perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), 

anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa 

atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.86 

 

g. Nikah dengan wanita yang haram dinikahi disebabkan sepersusuan. 

h. Nikah yang mengumpulkan wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya 

maupun dari pihak ibunya 

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 

 

Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak 

ayah), tidak juga antara wanitadengan bibinya (dari pihak ibu).87 

i. Nikah dengan isteri yang telah ditalak tiga 
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Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak tiga. Tidak 

dihalalkan bagi suami untuk menikahinya hingga wanitu itu menikah 

dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar (bukan nikah muh}allil), 

lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya dibolehkan 

menikahi wanita itu kembali setelah masa idahnya selesai.88 Berdasarkan 

firman Allah Ta’ala: 

 

Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan 

suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 

maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) 

untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah 

yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.89 

Wanita yang telah ditalak tiga kemudian menikah dengan laki-laki 

lain dan ingin kembali kepada suaminya yang pertama, maka ketentuannya 

adalah keduanya harus sudah bercampur (bersetubuh) kemudian terjadi 

perceraian, maka setelah idah ia boleh kembali kepada suaminya yang 

pertama.90 Dasar harus dicampuri adalah sabda Nabi SAW berikut. 
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Tidak, hingga engkau merasakan madunya (bersetubuh) dan ia 

merasakan madumu.91 

j. Nikah pada saat melaksanakan ibadah ihram 

Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh 

menikah, berdasarkan sabda Nabi SAW: 

. 

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.92 

k. Nikah dengan wanita yang masih bersuami 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

 

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu 

untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu 

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.93 
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l. Nikah dengan wanita pezina/pelacur 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

 

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan 

tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-

laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang 

mukmin.94 

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah 

dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga kehormatannya 

tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini berdasarkan firman 

Allah Ta’ala: 

 

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-

laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), 

sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang 

baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik 

(pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka 

memperoleh ampunan dan rizki yang mulia (surga).95 

Namun apabila keduanya telah bertaubat dengan taubat yang nas}uh}a 

(benar, jujur dan ikhlas) dan masing-masing memperbaiki diri, maka boleh 

dinikahi.Ibnu ‘Abbas r.a pernah berkata mengenai laki-laki yang berzina 

kemudian hendak menikah dengan wanita yang dizinainya, beliau berkata, 

                                                      
94al-Qur’an, 24: 3. 
95al-Qur’an, 24: 26. 



 

“Yang pertama adalah zina dan yang terakhir adalah nikah. Yang pertama 

adalah haram sedangkan yang terakhir halal.”96 

m. Nikah dengan lebih dari empat wanita 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala: 

 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.97 

Ketika ada seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah masuk 

Islam dengan istri-istrinya, sedangkan ia memiliki sepuluh orang istri. Maka 

Nabi SAW memerintahkan untuk memilih empat orang istri, beliau 

bersabda. 

 

Tetaplah engkau bersama keempat isterimu dan ceraikanlah 

selebihnya. 
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Juga ketika ada seorang sahabat bernama Qais bin al-Harits 

mengatakan bahwa ia akan masuk Islam sedangkan ia memiliki delapan 

orang istri. Maka ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan keadaannya.98 

 

BAB III 

PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN DI DESA WONODADI KECAMATAN 

NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo 

1. Letak Geografis Desa Wonodadi 

Desa Wonodadi adalah salah satu desa di Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat Kota 

Ponorogo, atau bisa lebih detailnya di perbatasan antara Kabupaten 

Ponorogo dengan Kabupaten Trenggalek. Jarak Desa Wonodadi dengan 

ibukota kecamatan kurang lebih 10 km dan jarak dengan ibukota Ponorogo 

kurang lebih 50 km. Desa Wonodadi secara administratif terdiri dari 3 

dusun, 9 RW dan 26 RT.99 Mempunyai luas wilayah 1.141,96 Ha yang 

terletak antara 600,00 meter diatas permukaan laut dengan batas-batas 

wilayah yaitu: 

Sebelah Utara  :Desa Selur 
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Sebelah Selatan :Desa Depok 

Sebelah Timur  :Desa Sidomulyo 

Sebelah Barat  :Desa Sendang-Gedangan 

Dilihatdarikeadaangeografisnya, DesaWonodadiKecamatanNgrayun  

terletak di daerahdataran tinggi. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri 

dari area persawahan, pekarangan, dan tegal (ladang). Desa Wonodadi  

Kecamatan Ngrayun  mempunyai duaiklim yaitu penghujan dan kemarau.100 

1. Kondisi Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Wonodadi  pada tahun 2017 mencapai 4.258 

jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 2.135 orang dan 

perempuan 2.123 orang dan terbagi dalam 1.357 Kepala Keluarga.101 

2. Kondisi Sosial Keagamaan 

Masyarakat Desa Wonodadi  mayoritas penduduknya memeluk 

agama Islam, Jumlah pemeluk agama Islam 4.256 jiwa dan 2 jiwa pemeluk 

agama lain. Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat 

desa Wonodadi  sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-

kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan 

hidup dalam masyarakatnya dan agamanya.102 

3. Kondisi Pendidikan 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik 

formal maupun non formal di desa Wonodadi sedikit demi sedikit telah 

banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga 

keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak juga mengalami 

peningkatan, dalam artian masyarakat di desa Wonodadi dapat menerima 

pembaharuan tersebut sehingga desa tersebut telah mengalami kemajuan 

terutama dalam bidang pendidikan. 

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isian Profil 

Desa/Kelurahan Wonodadi tahun 2017, masyarakat di desa Wonodadi 

secara kuantitatif masih tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan 

terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju ataupun rendah akan 

tetapi masih dalam yang sedang dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung 

mulai tahun 2017 sebagai berikut. 

Nomor Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Belum/tidak sekolah 2.117 

2 Tidak tamat Sekolah Dasar 317 

3 Tamat Sekolah Dasar sederajat 1.041 

4 Tamat Sekolah Menengah Pertama sederajat 258 

5 Tamat Sekolah Menengah Atas sederajat 62 

6 Tamat D3 7 

7 Tamat S1 25 



 

8 Tamat S2 - 

9 Tamat S3 - 

 

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Wonodadi 

Kecamatan Ngrayun  Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini 

nampak dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu: 

 

Nomor Sarana dan Prasarana Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak 4 

2 Sekolah Dasar 3 

3 Sekolah Menengah Pertama 1 

 

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasanya masyarakat yang 

menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di 

Desa Wonodadi  Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo banyak yang tidak 

menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih banyak penduduk 

yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya 

agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) 

maupun non formal.103 

B. PernikahanLusan Besan 

1. Pengertian Pernikahan Adat Jawa 

                                                      
103Buku Profil Desa/Kelurahan Wonodadi Tahun 2017. 



 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, adat  mempunyai  beberapa  

makna di antaranya, adat diartikan sebagai cara (kelakuan) yang sudah 

menjadi kebiasaan.Yang kedua adat diartikan sebagai wujud gagasan  

kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilaibudaya, norma, hukum, dan  aturan-

aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadisatu sistem. 

Sedangkan berikutnya adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan 

turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga  kuat 

integrasinya  dengan  pola-pola  perilaku  masyarakat. Sinonim  dari  istilah  

adat  adalah tradisi, arti  tradisi  yang  paling  mendasar  adalah traditum  

yaitu sesuatu yang diteruskan (transmitted)  dari masa lalu ke masa  

sekarang, bisa berupa benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan  

atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita.104 Dalam hal ini tidak 

dipermasalahkan berapa lama unsur-unsur tersebut dibawa dari satu  

generasi kegenerasi berikutnya.  Kriteria yang paling menentukan bagi  

konsepsi tradisi  itu  adalah  bahwa tradisi  diciptakan  melalui  tindakan dan 

kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imajinasi orang-orang yang 

diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.105 

Dikarenakan alam adalah ungkapan kekuasaan yang menentukan 

manusia maka dalam masyarakat Jawa untuk melangsungkan suatu 

pernikahan harus ditetapkan tradisi tertentu yang diyakini akan ikut 

memberikan keberuntungan serta menghindari yang akan dapat berakibat 

                                                      
104https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa 15-02-2018 11.35 
105Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”, Jurnal 

Khasanah Ilmu, Vol. V No. 2, (September 2014), 36. 

https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa%2015-02-2018


 

kerugian. Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah sesuatu yang sakral, 

agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan 

bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur 

untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara 

pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan 

luasbagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga 

seperti yang dicita-citakan.106 

2. Pernikahan yang dilarang dalam adat Jawa 

Menikah merupakan impian dari hampir semua orang. Pernikahan 

dengan orang tercinta, atas restu orang tua dan semesta setidaknya akan 

membuat seseorang merasa begitu bahagia dan bersyukur. Tapi sayangnya, 

tidak semua orang bisa menikah dengan orang tercinta dengan hati bahagia 

dan berbunga-bunga.107 

Beberapa orang harus tabah karena harus menelan kekecewaan atas 

gagalnya pernikahannya dengan orang tercinta. Gagalnya pernikahan yang 

terjadi karena larangan-larangan yang ada mulai dari larangan orang tua 

hingga larangan adat yang menjadi kepercayaannya serta keluarga besarnya. 

Didalam tradisi adat Jawa sendiri ada beberapa larangan pernikahan yang 

berdasarkan adat dan masih banyak dipercaya hingga saat ini.Salah satu 

pernikahan yang dilarang dalam adat Jawa adalah pernikahan Lusan 

                                                      
106Artatati Agus, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), cet. ke-1, 1. 
107https://www.vemale.com/ragam/111838-5-mitos-larangan-pernikahan-

berdasarkan-adat-jawa-percaya-nggak-sih.html 25-10-2018 09:58. 

https://www.vemale.com/ragam/111838-5-mitos-larangan-pernikahan-berdasarkan-adat-jawa-percaya-nggak-sih.html%2025-10-2018
https://www.vemale.com/ragam/111838-5-mitos-larangan-pernikahan-berdasarkan-adat-jawa-percaya-nggak-sih.html%2025-10-2018


 

Besan.Pernikahan tersebut sangat dihindari oleh masyarakat Jawa, 

dikarenakan sangat membahayakan bagi pelaku dan juga keluarga pelaku 

tersebut. Nikah lusan besan merupakan pernikahan antara besanan pertama 

dengan besanan ke tiga. Dari salah satu keluarga calon pengantin sudah 

pernah menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ke tiga, sedangkan 

keluarga pengantin yang satunya baru mau menikahkan pertama kali. 

C. Praktik Nikah Lusan Besan di Desa Wonodadi 

1. Praktik larangan nikah Lusan Besan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo  

Pernikahan lusan besan bukanlah fenomena baru dalam kehidupan 

masyarakat terutama masyarakat Islam di Indonesia khususnya di desa 

Wonodadi. Dan dalamhalini, penelitimengambil empat keluarganikahlusan 

besanyaitu empat laki-lakidan empat 

perempuanpelakudalampernikahantersebut. 

Larangan nikah lusan besan merupakan adat yang turun temurun 

yang telah ada pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Desa 

Wonodadi. Terdapat beberapa pandangan tokoh masyarakat terkait 

dilarangnya pernikahan lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Mbah 

modin desa setempat, beliau mengatakan:  

“Nikah lusan besan kuwi dilarang mergoora becik. Ora becike 

kerono nungkuli wong tuwo mergo poro wali biyen kuwi tirakatane 

luweh sengsoro tinimbang wong saiki, mulane sabdone luweh 



 

mustajab ketimbang kyai saiki. Contone kyai yo ora wani mantokne 

anake sing nomer telu karo calon bojone sing nomer siji. 

Dan contoh lain bagi pasangan yang sudahmemutuskan untuk 

menikah lusan besan itu sudah banyak tapi mayoritas hidupnya sengsara. 

Seperti perekonomiannya sulit, keluarganya tidak harmonis (sering cekcok), 

sering mendapatkan musibah bahkan bisa sampai terjadi kematian di antara 

salah satu keluarga para pelaku pernikahan lusan besan.”108 

 

Sedangkan informan kedua yaitu Mbah Dukut, beliau juga melarang 

adanya pernikahan lusan besan karena beberapa penyebab lain, berikut 

penjelasannya: 

 “Lusan besan kuwi ora oleh awit jamane sak durunge mbah-mbahe 

dewe. Nek miturute wong biyen, ngekarne kembar mayang kuwi 

nyepisan mbukak lawang rejeki kanggo kabeh. Dene sing ngekarne 

kembar mayang kaping telu kuwi podo karo nutup kamulyan marang 

leliyan.”109 

Dan penyebab terakhir mengapa pernikahan lusan besan itu dilarang 

menurut salah satu tokoh masyarakat setempat karena beberapa alasan, 

berikut penjelasannya: 

 “Lusan besan kuwi nek miturute wong biyen soko danyangan kene 

(Mbah Sentono)wis dijanji nek enek wong kang ngerabekne 

(menikahkan)anake nomer siji karo nomer telu utowo sewalike 

bakale ciloko uripe, mergo podo karo njodokne (menjodohkan) tutup 

dandhang karo lambe pawon. Mulane teko seprene lusan besan kuwi 

ora oleh oleh tenan neng daerah kene.”110 

Dari beberapa pernyataan yang dikemukkan oleh para tokoh 

masyarakat tersebut di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa faktor 

                                                      
108Senen, Hasil Wawancara, 3 Agustus 2018. 
109Dukut, Hasil Wawancara, 3 Agustus 2018. 
110Toirun, Hasil Wawancara, 3 Agustus 2018. 



 

yang melatarbelakangidilarangnya nikah lusan besan di Desa Wonodadi 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terutamabagi para pelaku 

pernikahan itu mayoritas hidupnya sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, 

akan menutup pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, 

keluarganya tidak harmonis (sering cekcok), sering mendapatkan musibah, 

akan mencelakakan kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai 

menimbulkan kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan 

lusan besan tersebutatau salah satu keluarga pengantin. 

2. Syarat-syarat yang membolehkan praktik Nikah Lusan Besan di Desa 

Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Di antarabeberapapasangansuami istri yang 

melangsungkanpernikahanlusan besan tersebut, terdapat beragam praktik 

nikah tersebut, di antaranya seperti hasil wawancara dengan bapak Tuji, 

beliau mengatakan: 

“Pas saya nikah dulu, bapak mantoknesaya setelah mbak-mbak saya 

nikah duluan. Begitu juga dengan Partiyah, istri saya yang saat itu 

juga dimantokne oleh bapaknya baru mantu pertama. Karena nikah 

lusan besan itunggakboleh menurut para sesepuh di daerah saya, 

maka dari kedua pihak keluarga menyiasati dengan cara ngguwak 

manten kepada keluarga istri saya. Karena ditakutkan akan terjadi 

kematian dari salah satu pihak keluarga entah itu dari pihak manten 

perempuan ataupun dari pihak manten laki-laki.”111 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Partiyah istri dari 

bapak Tuji,  beliau mengatakan: “Bapak saya menikahkan saya dengan mas 

                                                      
111Tuji, Hasil Wawancara, 2 Agustus 2018. 



 

Tuji sebagai anak temon manten dari keluarga manten laki-laki. Jadi, kami 

tetep nekad nikah walaupun adat mencoba untuk menghalangi pernikahan 

kami karena nikah lusan besan.112 

Sedangkan menurut Bapak Kamin, beliau menjelaskan tentang 

pernikahan lusan besan-nya yang berbeda dengan informan sebelumnya. 

Bapak Kamin menuturkan: 

“Ngene mas, awalnya saya tidak boleh menikahi istri karena lusan 

besan. Saya tetap bersikukuh untuk menikah karena piye maneh mas 

namanya juga sudah cinta jadi saya manut sama sesepuh sini untuk 

dapat menikahi istri dengan cara mengadakan pesta pernikahan 

(temu manten) di rumah pakde saya di desa Sidomulyo.”113 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yatemi, beliau 

mengatakan: 

“Dulu pas saya mau dinikahi sama mas Kamin, saya dipenggak oleh 

bapak karena bapak saya akan besanan yang ketiga. Sedangkan mas 

Kamin itu anak pertama dan baru akan mantu sepisan. Saya ngotot 

nikah sama suami karena wis kadung tresno mas, akhirnya saya 

nekad menikah sama suami walaupun resepsinya di rumah saudara 

suami di desa tetangga.”114 

Dan informan selanjutnya yaitu pasangan Bapak Sarwan dan Ibu 

Katiyem yang mengaku melaksanakan pernikahan lusan besan. Bapak 

Sarwan menjelaskan: 

“Dulu pernikahan saya dengan istri sebenarnya dilarang oleh kedua 

keluarga kami lantaran lusan besan dimana pihak keluarga istri akan 

mantu pertama sedangkan pihak keluarga saya masih akan mantu 
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pertama. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kami memutuskan 

untuk tetap melangsungkan pernikahan ini dengan meniadakan bapak 

mertuasaya selaku wali nikah dari pihak istri. Sehingga istri saya tidak 

mendapat perwalian dari bapak kandungnya. Kedua keluarga sepakat dan 

pernikahan pun berlangsung dengan lancar.”115 

 

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Ibu Katiyem sebagai istri 

dari Bapak Sarwan beliau menambahkan: 

 “Saya memang dinikahi oleh mas Sarwan tanpa diwaleni oleh bapak 

saya. Awalnya saya keberatan, tapi jika memang hal itu demi 

terwujudnya pernikahan yang kami inginkan jadi apa boleh buat, 

akhirnya saya menikah tanpa wali kandung.”116 

 

Dan pasangan informan kami yang terakhir ialah Bapak 

Sarwan dan Ibu Katiyem. Keduanya menikah lusan besan karena 

Bapak Sarwan merupakan anak pertama, sedangkan Ibu Katiyem 

adalah anak ketiga. Berikut pernyataan Bapak Sarwan: 

“Sebelum saya menikah, memang pihak keluarga istri tidak 

memperbolehkan istri untuk saya nikahi karena alasan lusan besan 

katanya. Kemudian saya bercerita kepada Mbah modin terkait 

rencana pernikahan saya yang dipenggak oleh calon mertua. Dan 

beliau memberikan saran yaitu dengan cara ngguwak manten. 

Awalnya saya ragu tapi bismillah saya memutuskan untuk tetap 

menikahi istri walaupun saya jadi mantutemon, Mas. Sampai 

sekarang, alhamdulillah pernikahan kami tetap langgeng dan 

damai.”117 
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Pernyataan yang sama juga dibenarkan oleh istri dari Bapak Nodi 

yaitu Ibu Jemitri yang mengakui telah berlangsungnya pernikahan lusan 

besan-nya tersebut. Berikut penjelasannya:  

“Iya memang awalnya saya takut dan sedih pas hubungan saya 

dengan mas Nodi tidak direstui bapak lantaran saya anak ketiga dan 

mas itu anak pertama. Tapi setelah mendapat jalan keluar, akhirnya 

kami memberanikan diri untuk tetap menikah dengan jalan ngguwak 

manten seperti kata suami tadi.”118 

Menurut MbahSenen sebagai modin desa setempat di daerah 

tersebut, beliau mengatakan: 

“Nikah lusan besan bisa dikatakan sebagai salahnikah yang sangat 

terlarang bahkan terlihat sumbangjikaterjadi dalam masyarakat, 

sehinga akan menjadi bahan pembicaraan orang.Nasib baik dan 

nasib kurang baik sebenarnya bukanlah masalah adat,itu sebenarnya 

adalah masalah takdir. Akan tetapi karena kebiasaan yangterjadi di 

dalam kehidupan seolah-olah takdir dapat dikatakan sebagai 

adatistiadat. Sebab dalam kehidupan selalu diikuti oleh garis hidup 

dan takdir.”119 

 

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh mbah Dukut selaku tokoh 

masyarakat di daerah tersebut, beliau mengatakan: 

“Dalam pernikahan lusan besan tersebut dalam ukuran adat hal 

inidipandang sebagai suatu perbuatan yang tabu dimata masyarakat, 

karenanantinya akan diikuti oleh ketentuan-ketentuan takdir yang 

tidak diinginkan.Bagi anak yang tetap melakukan pernikahan 

lusanbesan maka mau tidak mausalah satu harus terima orang tuanya 

dari pihak perempuan tidak menjadi walidan harus menikah di luar 
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tempat tinggalnya di dalam perlaksanaanpernikahannya untuk 

menghindari kualat yang akan menimpanya.”120 

 

Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Mbah Toirun selaku 

salah satu tokoh masyarakat, beliau menyatakan: 

“Nikah lusan besan itu dilarang karenaakan menimbulkan hal-hal 

yang negatif dimata masyarakat. Selainmenimbulkan dampak negatif 

bagi kedua belah pihak tersebut masyarakatakan memandang hal 

tersebut sebagai peristiwa misterius karena hal itu jarangterjadi di 

kalangan masyarakat. Kemudian mereka tidak akan 

mendapatkankebahagian meskipun ia telah berusaha keras dalam 

membina kehidupanrumah tangga.Namun menurutnya pernikahan 

yang dilakukan semacam itu bukanberarti telah merusak pernikahan 

sehingga menjadi tidak sah. Menurutnyapernikahan tetap sah hanya 

saja akan memberi dampak buruk kepada keluarga itu sendiri.”121 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebolehan praktik nikah lusan besan 

di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat 

dilaksanakan dengan beberapa syarat yang dianggap tidak wajar, yaitu: 

a. Melaksanakan pernikahan dengan ngguwak manten lanang 

(membuang calon pengantin laki-laki). 

b. Melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah desa Wonodadi. 

c. Meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya. 
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BAB IV 

ANALISIS PRAKTIK NIKAH LUSAN BESAN DI DESA WONODADI 

KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF 

‘URF 

A. Larangan Nikah Lusan Besan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘Urf 

Dari sekian banyak mitos masyarakat Jawa, ada sebuah kepercayaan 

aneh yang menyangkut soal pernikahan, dimana anak pertama dilarang 

menikah dengan anak ketiga dari masing-masing keluarga. Tradisi ini 

disebut lusan, yang merupakan akronim dari ketelu lan kepisan (ketiga dan 

pertama), tradisi lusan begitu mengerikan, karena kalau sampai ada 

pasangan yang melanggarnya maka mereka akan mengalami empat hal 

buruk berikut ini : 

a. Konflik karakter yang berkelanjutan  

Anak pertama cenderung bersikap pengatur, merasa paling dewasa, 

dan selalu ingin menjadi panutan. Sedangkan anak ketiga, biasanya 

memiliki sikap yang manja, susah diatur dan sering melakukan apapun 

dengan semaunya sendiri. Keduanya merupakan karakter yang saling 

bertolak belakang sehingga pertengkaran demi pertengkaran kerap 

terjadi. 

b. Rumah tangga selalu diselimuti masalah 

Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena perang 

karakter, namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan 



 

dari berbagai bidang. Setelah berhasil menyelesaikan satu masalah, 

mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang tak kalah 

beratnya. Lebih dari itu, pasangan lusan juga akan sering mengalami 

banyak masalah dalam satu waktu.  

c. Ekonomi yang selalu sulit 

Dalam ilmu agama (khususnya Islam), sebuah keluarga yang 

dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin 

diajuhkan dari rejeki. Mereka akan selalu kesulitan mencari nafkah untuk 

menunjang perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta pekerjaan 

yang susah didapatkan. 

d. Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya 

Ini adalah ancaman paling mengerikan dari tradisi lusan yang 

membuat pasangan mana pun pasti akan berpikir seribu kali sebelum 

melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ancaman dimana salah satu 

mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan kalaupun bukan mereka, 

maka salah satu dari anggota keluarga yang akan menjadi korban. Mau 

sampai kapan pun, tradisi tetaplah tradisi.122 

Sedangkan dari data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat 

adat dilaranganya nikah lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo terutama bagi para pelaku pernikahan itu 

mayoritas hidupnya sengsara. Seperti perekonomiannya sulit, akan menutup 

pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, keluarganya tidak 
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harmonis (sering cekcok), sering mendapatkan musibah, akan mencelakakan 

kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai menimbulkan 

kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan lusan besan 

tersebut atau salah satu keluarga pengantin. 

Dari data dan teori yang dikaji oleh peneliti, maka nikah lusan besan 

di Desa Wonodadi dilarang karena keyakinan kuat yang dipegang oleh 

masyarakat di desa tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa apabila terjadi 

pernikahan lusan besan di daerahnya, dikhawatirkan akan terjadi 

kemudharatan yang lebih banyak seperti sulitnya kehidupan pasangan 

terutama dalam hal finansial dan yang paling parah bisa menyebabkan 

kematian pada salah satu pasangan atau anggota keluarganya.  

Sedangkan nikah lusan besan tersebut di atas termasuk dalam salah 

satu adat kebiasaan masyarakat Jawa. Dalam kajian ushul fikih, adat istiadat 

yang diyakini oleh sekelompok masyarakat ini disebut dengan ‘urf. 

Arti ‘urf  secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, 

atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi 

untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 

‘urf ini sering disebut sebagai adat.123Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf,‘urf 

adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, 

perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.124 
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Oleh sebab itu, dalam hukum Islam mengakui adanya ‘urf sebagai 

salah satu sumber hukum yang digunakan dan diyakini oleh masyarakat 

terutama para tokoh agama di Desa Wonodadi. Walaupun praktik nikah 

lusan besan dilarang dan dijauhi oleh masyarakat Jawa namun terdapat jalan 

lain atau siasat untuk memperbolehkan dilakukannya nikah tersebut. 

Dari paparan analisis di atas, pernikahan lusan besan di desa 

Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo termasuk ‘urf  fasid, 

karena dalam nash tidak ada ketentuan larangan tersebut. 

B. Syarat yang membolehkanterlaksanakannyaPraktik Nikah Lusan 

Besan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

Perspektif ‘Urf 

Secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang mengandung 

kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri 

(istimta’) sesuai dengan prosedur yang diajarkan syarak.125Pernikahan 

merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua mahkluk 

Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini 

mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Adz-Dzariat 

yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah.126 

                                                      
125Muhammad Kholison, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam 

Perspektif Madzab Syafi’i (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2013), 16. 
126al-Qur’an, 51:49. 



 

 

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan 

keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu 

Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin 

agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.127 

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. 

Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan yaitu, 

agama, moral dan sosial.128 Jadi, pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua 

pasangan suami istri bukan hanya didasarkan pada aspek religius saja, akan 

tetapi juga terdapat aspek lain seperti aspek sosial masyarakat yang dalam 

fikih biasa disebut dengan h}abl min al-na>s. 

Kebolehan praktik nikah lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat 

yang dianggap tidak wajar, yaitu: melaksanakan pernikahan dengan 

ngguwak manten lanang (membuang calon pengantin laki-laki), 

melaksanakan resepsi pernikahan di luar daerah desa Wonodadi dan 

meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali nasabnya. 

Dalam Islam terdapat beberapa pernikahan yang dilarang dan juga 

akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya larangan pernikahan tersebut. 

Begitu juga dengan larangan pernikahan adat Jawa, salah satunya adalah 

nikah lusan besan. Sedangkan larangan-larangan tersebut sudah diyakini 

                                                      
127Haifa A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas 

Kesetaraan Jender, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar 

Pustaka Baru, 2002), 221. 
128Ibid., 103. 



 

dan ditaati oleh masyarakat. Jika pernikahan tersebut tetap dilakukan, maka 

akan menimbulkan kemadharatan yang tidak ringan. 

Oleh sebab itu, masyarakat di Desa Wonodadi mempunyai siasat dan 

jalan lain agar terhindar dari kemadharatan yang akan ditimbulkan dari 

pernikahan yang jelas dilarang tersebut seperti yang dijelaskan di atasnya.  

Untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, 

maka para sesepuh di daerah tersebut memberikan solusi untuk menikahkan 

dengan jalan yang dijelaskan di atas. Tetapi tidak semua masyarakat 

mengetahui dengan syarat-syarat yang diberlakukan di daeh tersebut. Untuk 

itu kita memberikan sosialisasi kepada masyrakat supaya tidak takut akan 

pernikahan lusan besan tersebut. Dalam pernikahan lusan besan sudah 

sesuai dengan ‘urf , karena tidak ada indikasi penyelewengan dalam 

pelaksanaannya. ‘urf  yang dipakai peniliti adalah ‘urf fasid, yaitu hukum  

tersebut dapat dijadikan hujjah yang sebagian bertentangan dengan syarak, 

atau bisa disebut juga dengan kebolehan dalam islam itu sendiri. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat kesimpulan 

terkait larangan praktik nikah lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo perspektif ‘urf, yaitu sebagai berikut: 

1. Larangan nikah lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo yang masih berlaku keberadaannya untuk saat ini, dan 

sangat di larang oleh masyarakat di daerah tersebut, terutama bagi para 

pelaku pernikahan itu mayoritas hidupnya sengsara. Seperti perekonomiannya 

sulit, akan menutup pintu-pintu rezeki bagi para pelaku pernikahan tersebut, 

keluarganya tidak harmonis (sering cekcok), sering mendapatkan musibah, 

akan mencelakakan kehidupan keluarga para pelaku, bahkan bisa sampai 

menimbulkan kematian di antara pasangan suami istri dalam pernikahan 

lusan besan tersebut atau salah satu keluarga pengantin. Dalam hukum Islam 

mengakui adanya ‘urf sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan dan 

diyakini oleh masyarakat terutama para tokoh agama di Desa Wonodadi. 

Walaupun praktik nikah lusan besan dilarang dan dijauhi oleh masyarakat 

Jawa namun terdapat jalan lain atau siasat untuk memperbolehkan 

dilakukannya nikah tersebut. Pernikahan lusan besan sudah sesuai dengan 

‘urf fasid, yaitu hukum adat yang berlaku dalam masyarkat yang sebagian 

tidak bertentangan dengan hukum islam. 



 

Di dalam masyarakat desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten 

Ponorogo belum pernah melakukan pernikahan tanpa wali, jadi 

kesimpulannya hukum adat yang berlaku masih bisa diterima oleh masyarakat 

terutama orang-orang muslim di daerah tersebut, dan juga hukum yang 

berlaku tidak bertentanangan dengan hukum islam. 

2. Syarat kebolehan praktik nikah lusan besan di Desa Wonodadi Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai 

berikut, diantaranya yaitu : Melaksanakan pernikahan dengan ngguwak 

manten lanang (membuang calon pengantin laki-laki), melaksanakan resepsi 

pernikahan di luar daerah desa Wonodadi dan meniadakan perwalian dari 

pengantin wanita oleh wali nasabnya.Pernikahan yang dilangsungkan oleh 

kedua pasangan suami istri bukan hanya didasarkan pada aspek religius saja, 

akan tetapi juga terdapat aspek lain seperti aspek sosial masyarakat yang 

dalam fikih biasa disebut dengan h}abl min al-na>s. Pernikahan tersebut sudah 

sesui dengan ‘urf , dimana ‘urf  tersebut dapat dijadikan hujjah yang tidak 

bertentangan dengan syarak, atau bisa disebut juga dengan kebolehan dalam 

islam itu sendiri. Tetapi ada salah satu syarat yang bertentangan dengan 

hukum islam yaitu meniadakan wali. Untuk syarat-syarat yang lain masih 

sesuai dengan ‘urf  fasid. 

 

 

 

 



 

B. SARAN 

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait 

nikah lusan besan tersebut di atas, diantaranya sebagai berikut: 

1.  Hukum yang diyakini oleh manusia ada 2 (dua) yaitu hukum yang 

diciptakan oleh Allah SWT dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum 

Allah disampaikan melalui nash-Nya, sedangkan hukum yang dibuat oleh 

manusia salah satunya adalah hukum adat (‘urf) dan diyakini keberadaan 

keduanya oleh masyarakat. 

2.  Walaupun terdapat pernikahan yang dilarang oleh hukum adat seperti 

nikah lusan besan, namun terdapat peluang untuk tetap melaksanakan 

pernikahan tersebut dengan cara atau siasat yang dianggap tidak wajar 

seperti melaksanakan pernikahan dengan ngguwak manten lanang 

(membuang calon pengantin laki-laki), melaksanakan resepsi pernikahan di 

luar daerah dan meniadakan perwalian dari pengantin wanita oleh wali 

nasabnya. Adapun syarat-syarat yang membolehkan pernikahan lusan besan  

di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo sebagian sudah 

sesuai dengan ‘urf, namun ada satu syarat yang tidak sesuai adalah menikah 

dengan meniadakan wali. 
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