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ABSTRAK 

 

Tatag Hendy Pratama, 2018. Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan 

Perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun.  Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad 

Shohibul Itmam, M.,H. 

 

Kata Kunci: Hukum Perkawinan Islam, ‘Urf, dan Ngelewati Segoro Getih 

 

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan 

oleh manusia, hewan, bahkan oleh tetumbuhan. Perkawinan adalah kebutuhan 

dasar bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah 

SWT memberikan jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat beranak, 

berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan. Untuk itu, aturan mengenai perkawinan termaktub dalam Alquran, 

hadis, hukum positif, serta ‘Urf. Dalam praktiknya, masyarakat masih 

menggunakan tradisi dalam melaksanakan perkawinan, salah satunya Ngelewati 

Segoro Getih, yang berarti larangan perkawinan yang terjadi jika rumah calon 

suami melewati rumah kelahiran ibunya. Dalam skripsi ini, calon istri bernama 

Siti Nur Jannah, salah seorang warga desa Dolopo, akan melangsungkan 

perkawinan dengan calon suaminya yang tinggal di Desa Doho, di mana letak 

Desa Doho melewati Dusun Ngrawan, tempat ibu Siti Nur Jannah dilahirkan. 

Sehingga, perkawinan ini harus dibatalkan. 

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan 

‘Urf terhadap mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? 2) Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap 

kepatuhan masyarakat tentang mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih 

di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian menganalisis  data dengan memberikan penafsiran 

terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan. 

Berdasarkan analisis tersebut menghasilkan dua kesimpulan sebagai jawaban dari 

dua pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Pertama, Ngelewati Segoro Getih 

tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘Urf. Perkawinan semacam ini 

dikategorikan ‘urf khashs yang hanya berlaku dalam perkawinan, dan ‘urf fasid 

atau ‘urf yang tertolak. Kedua, bentuk kepatuhan masyarakat tentang mitos 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih termasuk ‘urf khash dan pula ‘urf 

fasid. Hal itu dikarenakan, masyarakat lebih mendahulukan adat daripada 

kemaslahatan dalam perkawinan. Masyarakat berpendapat untuk menghormati 

leluhur dan mencegah terjadinya musibah. 



3 

 

 

  



4 

 

 

  



5 

 

 

 
  



6 

 

 



7 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam yang berjalan secara 

tetap dan otomatis di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, 

bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.
1
 Perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia 

untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah SWT memberikan 

jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat beranak, berkembang biak, 

dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
2
 

Manusia merupakan makhluk sempurna yang berbeda dengan makhluk-

makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Sebagai makhluk yang sempurna, 

Alquran telah mengatur segala sesuatu tentang perkawinan dengan sangat 

baik sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. 

Secara sederhana, perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah akad 

yang menghalalkan pergaulan (hubungan intim) dan membatasi hak dan 

kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan 

mahramnya.
3
 Perintah tentang perkawinan ini tertera dalam Alquran surat 

An-Nisa ayat 3 yang berbunyi: 

                                                           
1
 Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, terj. Drs. H. Agus Salim, SH, Risalah 

Nikah: Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1. 
2
 Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH., Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: 

UII Press, 2011), hlm. 21. 
3
 Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., Fiqh Munakahat (Buku I), (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), hlm. 9. 
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Artinya: “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.”
4
 

 

Pada hakikatnya, dalam melaksanakan perkawinan, umat Islam harus 

melaksanakan akad nikah. Akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat 

dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antar suami-istri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baik pergaulan antara suami 

dan istri, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua 

belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan 

sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan. 

Akad nikah ini penting untuk dilakukan karena termasuk salah satu bagian 

penting dalam rukun perkawinan. 

Dalam praktiknya, perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap daerah 

berbeda-beda. Tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan adat 

kebiasaan (tradisi) dalam melangsungkan perkawinan. Masyarakat merayakan 

pesta perkawinannya menggunakan tradisi setempat. Hal itu dilakukan 

dengan maksud untuk menghormati budaya leluhur secara turun-temurun. 

                                                           
4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 78. 
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Bagi mereka (masyarakat) yang memercayainya, perayaan perkawinan 

dengan menggunakan tradisi setempat dapat mendatangkan peruntungan. 

Misalnya, hubungan suami-istri akan langgeng, terhindar dari malapetaka, 

hidupnya akan sejahtera sampai akhir hayat. 

Selain pesta perkawinan yang diselenggarakan dengan menggunakan 

adat kebiasaan (tradisi), ada juga beberapa mitos larangan perkawinan yang 

berlaku di berbagai tempat. Beberapa contoh mitos larangan perkawinan itu 

seperti Siji karo Telu di daerah Jawa. Maksud dari larangan perkawinan ini 

adalah anak pertama dengan anak ketiga tidak boleh dikawinkan secara 

bersamaan. Sebab, akan mendatangkan malapetaka. Selain itu, ada juga 

larangan perkawinan dengan nama Weton Jodoh. Maksudnya, perkawinan 

antara dua calon mempelai harus dihitung melalui weton.
5
 

Kepercayaan-kepercayaan ini terjadi secara turun-temurun. Ada 

beberapa kelompok masyarakat yang memercayainya dan ada pula yang 

tidak. Sebagian besar masyarakat yang memercayai mitos ini memang 

beragama Islam. Sama halnya dengan temuan penulis di Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Di daerah sana, masyarakat masih 

memercayai mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih. Mitos ini 

merupakan salah satu larangan perkawinan dalam adat kebiasaan (tradisi) di 

Pulau Jawa. Menurut penjelasan Bapak Huda, salah satu tokoh masyarakat 

(modin), mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih merupakan 

larangan perkawinan yang terjadi jika rumah calon suami melewati rumah 

                                                           
5
 Bapak Huda, Hasil Wawancara, 18 September 2018. 
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kelahiran ibunya. Lebih jelasnya—dalam masalah yang penulis temui, calon 

istri bernama Siti Nur Jannah, salah seorang warga yang tinggal di Desa 

Dolopo, akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang 

tinggal di Desa Doho. Letak georgrafis antara Desa Dolopo dengan Desa 

Doho melewati Dusun Ngrawan, yang mana ibunya lahir di dusun tersebut. 

Sehingga, hal itu telah menyalahi kepercayaan masyarakat setempat dan 

perkawinannya harus dibatalkan.
6
 

Akan tetapi, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Siti Nur 

Jannah tidak memercayai adat istiadat tentang mitos larangan perkawinan 

Ngelewati Segoro Getih dan tetap memutuskan untuk menerima lamaran 

calon suaminya. Alhasil, terjadi perselisihan antara Siti Nur Jannah dengan 

orangtuanya. Calon istri bernama Siti Nur Jannah dengan calon suaminya 

mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo untuk 

mengurus surat-surat dan keperluan dokumentasi perkawinan. Tetapi, 

orangtuanya tetap bersikukuh untuk tidak merestui hubungan antara 

keduanya. Terjadilah wali adhal, orangtua yang menolak menjadi wali nikah 

dari mempelai perempuan. Sehingga, kasus ini berujung di Pengadilan 

Agama. Siti Nur Jannah memohon kepada hakim untuk menjadi wali dalam 

perkawinannya (wali hakim). 

Jika ditinjau lebih dalam, ada perbedaan kepercayaan yang terjadi di 

masyarakat Desa Dolopo, antara kepercayaan agama Islam secara syariat 

dengan kepercayaan masyarakat terhadap kejawen (adat kepercayaan Jawa). 

                                                           
6
 Bapak Huda, Hasil Wawancara, 18 September 2018. 
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Sebenarnya, hal ini merupakan sebuah keragaman masyarakat. Namun, 

menjadi sebuah kesenjangan tersendiri dengan bermulanya perselisihan 

seperti yang penulis angkat di atas. Kasus ini menjadi perdebatan yang 

panjang. Meskipun pasangan suami-istri di atas telah melangsungkan 

perkawinan, tentunya masih banyak masyarakat yang dilematik terhadap 

mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih. 

Hukum Islam tidak pernah mengenal larangan perkawinan yang 

penulis sebutkan di atas (Ngelewati Segoro Getih). Tetapi, penjelasan 

mengenai adat kebiasaan (tradisi) masyarakat tertera dalam salah satu hukum 

Islam, yaitu ‘urf. Secara sederhana, ‘urf adalah kebiasaan dari perilaku 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat 

kebiasaan secara turun-temurun, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, 

baik yang umum maupun yang bersifat khusus.
7
 Pada kasus ini, ‘urf yang 

dimaksudkan adalah ‘urf secara perilaku atau perbuatan. 

Menilik dari hal tersebut, maka mitos-mitos yang berlaku di Desa 

Dolopo harus dikaji menggunakan kajian hukum Islam. Dalam perkara ini 

menggunakan kajian ‘urf. Kajian ini nantinya diharapkan memberikan 

penjelasan ataupun keterangan yang tidak kabur. Penjelasan atau keterangan 

semacam ini dibutuhkan bagi masyarakat setempat (Desa Dolopo). Apalagi 

untuk mengurangi berbagai macam masalah yang terus terjadi, seperti halnya 

masalah wali adhal yang penulis paparkan sebelumnya. Hukum Islam, 

                                                           
7
 Yusuf Qardlawi, Keluwesan dan Keluasan Syari’at Islam Menghadapi Perubahan 

Zaman, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.30. 
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melalui ‘urf akan menjelaskan secara rinci terkait dengan adat kebiasaan 

(tradisi) tentang mitos tersebut. 

Oleh sebab itu, penting kiranya untuk dilakukan sebuah pengkajian 

tentang Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Ngelewati 

Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Penulis 

akan menganalisis mitos tersebut menggunakan hukum Islam (‘urf), sehingga 

akan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan mitos tersebut. 

Penjelasan dan pemahaman itulah yang kemudian akan memaparkan tentang 

keabsahan mitos larangan Ngelewati Segoro Getih. Sehingga, masyarakat 

tidak perlu lagi khawatir jika sudah mendapat penjelasan mengenai mitos 

tersebut, serta relevansinya dengan ‘urf. Jika dilihat dari judul yang penulis 

angkat, sangat jarang ada yang meneliti terhadap topik bahasan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

penulis mengambil fokus masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap mitos larangan perkawinan Ngelewati 

Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap kepatuhan masyarakat tentang mitos 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang diungkapkan oleh peneliti di 

rumusan masalah tentang permasalahan mitos larangan perkawinan Ngelewati 

Segoro Getih, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap mitos larangan perkawinan 

Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. 

2. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap kepatuhan masyarakat tentang 

mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat 

penelitian yang penulis angkat ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penulis mengharapkan supaya penelitian ini dapat 

menjadi bahan edukasional (pembelajaran), menambah keilmuan, dan 

wawasan dalam perkembangan tradisi-tradisi dan mitos-mitos 

perkawinan di beberapa wilayah pulau Jawa yang masih memercayai 

kejawen. Sehingga, dapat menjadi sebuah pertimbangan tersendiri ketika 

masyarakat akan melangsungkan perkawinan, khususnya pada mitos 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. 
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2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pemahaman kepada masyarakat ketika akan melangsungkan perkawinan. 

Penelitian ini menjelaskan tentang mitos larangan perkawinan Ngelewati 

Segoro Getih yang masih berlaku di desa Dolopo Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun, sehingga masyarakat dapat menjelaskan mitos ini 

melalui hukum Islam, yaitu ‘urf dan menjadi sebuah pertimbangan 

tersendiri bagi masyarakat ketika akan melangsungkan perkawinan. 

E. Telaah Pustaka 

Skripsi karya Afifatus Sholihah tahun 2008 yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep Telon di 

Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa alasan dipertahankannya adat larangan perkawinan Barep Telon tidak 

memenuhi syarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum. Hal ini 

dikarenakan alasan yang diutarakan oleh masyarakat masih sebatas prasangka 

yang masih sulit diterima oleh akal sehat dan belum tentu kebenarannya. 

Sehingga, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat ‘urf tersebut, menjadikan 

adat ini masuk ke dalam adat yang tertolak/’urf fasid.
8
 

Skripsi karya Subroto tahun 2012 yang berjudul Adat Larangan 

Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan Desa Golan 

Kecamatan Sukorejo (Perspektif ’Urf). Skripsi ini mengulas bahwa larangan 

perkawinan antara warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dan Desa Golan 

                                                           
8
 Afifatus Sholihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan 

Barep Telon di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Skripsi (Ponorogo: IAIN ponorogo 2008). 
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Kecamatan Sukorejo adalah merupakan ‘urf khashs dan juga ‘urf fasid karena 

lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan maslahah dari 

perkawinan. Sikap masyarakat yang mematuhi tidak dapat dibenarkan karena 

segala musibah atau bencana datangnya murni dari Allah SWT yang sudah 

menjadi ketetapan-Nya, bukan karena melanggar larangan adat.
9
 

Skripsi karya Ruliana Zubaidah tahun 2009 dengan judul Tinjauan 

Ushul Fiqh Tentang Kebiasaan (‘Urf) Kepatuhan Masyarakat Terhadap Adat 

Larangan Perkawinan pada Bulan Muharam (Studi Kasus di Desa Babadan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini menghasilkan 

konklusi bahwa bentuk kepatuhan masyarakat terhadap larangan perkawinan 

pada bulan Muharam adalah merupakan ‘urf khashs dan juga ‘urf fasid karena 

lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan maslahah dari 

perkawinan. Faktor penyebabnya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan 

dengan syarak dan termasuk ‘urf fi’li, (penghormatan terhadap sesepuh) dan 

‘urf fasid, walaupun ada sebagian yang membawa kemaslahatan serta tidak 

sesuai dengan syarat yang ditetapkan para ulama yang mengamalkan ‘urf itu 

dalam memahami dan mengistinbatkan hukum. Maka, penting kiranya perihal 

pemahaman dan istinbat hukum ini.
10

 

Skripsi karya Moch. Ibnu Muhajirin tahun 2014 yang berjudul 

Pandangan Ulama Kabupaten Madiun Tentang Adat Larangan Perkawinan 

Njati Ngarang Terhadap Anak Lanang. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan 

                                                           
9
 Subroto, Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan 

Desa Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif’Urf), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012). 
10

 Ruliana Zubaidah, Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Kebiasaan (‘Urf) Kepatuhan 

Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan pada Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa 

Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2009). 
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bahwa pandangan ulama Kecamatan atau Kabupaten Madiun ada yang 

percaya dan ada yang tidak percaya dengan adat tersebut. Salah satu faktor 

ketidaksamaan kepercayaan mereka terdapat dalam pengambilan dasar 

hukum. Istinbat hukum para ulama Kecamatan atau Kabupaten Madiun 

beragam, seperti halnya bapak Untung Sukadar dan Drs. Sujitno, mereka 

mengambil dasar hukum dengan sumber formil (asli) atau dengan dasar nas 

Alquran dan hadis. Sedangkan ketiga ulama lainnya, yakni bapak Mohammad 

Said, Ali Mustofa, Kyai Zaed, mereka mengambil dasar dari sumber assesoir 

(tambahan) dan lebih mementingkan kemaslahatan bersama.
11

 

Skripsi karya Sri Utami tahun 2017 yang berjudul Budaya Larangan 

Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung Pegat di Desa 

Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini berkonklusi 

bahwa dampak terkait mitos budaya larangan perkawinan mempertemukan 

pengantin melewati Gunung Pegat adalah perceraian, gila, adanya cobaan, 

anaknya meninggal dengan tidak normal, keluarga tidak harmonis, banyak hal 

mistik, dan perkembangan kehidupan rumah tangganya bahagia. Sehingga, 

dalam hal ini menjadi sebuah budaya yang turun-temurun dari generasi ke 

generasi masih diyakini adanya (secara historis). Masyarakat meyakini 

budaya ini sebagaimana yang telah diturunkan dari nenek moyang 

(menghargai budaya), meyakini budaya agar tidak terjadi konflik keluarga, 

tidak meyakini karena budaya sudah mulai menghilang begitu saja. Dan tidak 

meyakini karena masyarakat sudah paham ilmu agama. Maka, mengalami 

                                                           
11

 Moch. Ibnu Muhajirin, Pandangan Ulama Kabupaten Madiun Tentang Adat 

Larangan Perkawinan Njati Ngarang Terhadap Anak Lanang, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 

2014). 
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perubahan lambat (evolusi), karena terjadi tanpa direncanakan dan inovasi 

karena adanya faktor yang memengaruhi yang ada di masyarakat desa 

Nambak sendiri.
12

 

Skripsi karya Wahyu Widodo tahun 2018 yang berjudul Makna 

Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

(Perspektif Tujuan Pernikahan dalam Islam). Skripsi ini menghasilkan kesim-

pulan sebagai berikut: Larangan karena faktor biologis pada dasarnya telah 

mengadopsi pemikiran Islam, terbukti dengan informan yang menyatakan 

bahwa, selain larangan tersebut menimbulkan dampak negatif. Masyarakat 

meyakini bahwa nikah sedarah dan sepersusuan dilarang oleh agama, kecuali 

dalam bentuk pernikahan pancer wali Islam memperbolehkan. Dalam faktor 

sosial, Islam memang tidak menjelaskan bentuk-bentuk larangan demikian, 

hanya dalam kepercayaan masyarakat yang menjelaskan. Larangan per-

kawinan karena faktor alam pada dasarnya tidak ada dalam Islam, sementara 

kepercayaan adat telah memberi batasan. Meskipun demikian, tujuan 

keduanya sama; mencari kebaikan dalam berumah tangga.
13

 

Skripsi karya Lia Mufidatul Musarofah tahun 2017 yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini berkesimpulan bahwa tradisi 

pasang sajen, tebus kembar mayang, bubak kawah serta ruwatan merupakan 

                                                           
12

 Sri Utami, Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati 

Gunung Pegat di Desa Nambak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2017). 
13
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adat-adat yang mengiringi perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo. Masyarakat meyakini bahwa adat-adat tersebut 

memiliki nilai-nilai kebaikan. Adat pasang sesajen diyakini untuk menghin-

dari gangguan makhluk gaib yang akan mengganggu perkawinan. Adat 

ruwatan diyakini untuk menghilangkan kesialan yang berasal dari makhluk 

gaib. Tebus kembar mayang dan bubak kawah mengandung harapan baik 

untuk kehidupan pengantin. Adat-adat tersebut dikategorikan ‘urf fasid dan 

‘ur shahih. Adat yang dikategorikan ‘urf fasid di antaranya: pasang sesajen 

dan ruwatan, yakni masyarakat meyakini akan adanya kekuatan dari makhluk 

halus untuk memperlancar perkawinan. Hal ini termasuk ‘urf fasid karena 

mengandung unsur sirik. Tebus kembar mayang dan bubak kawah termasuk 

‘urf shahih, karena tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis.
14

 

Skripsi karya Farida Tias Eka H. tahun 2009 yang berjudul Tradisi 

Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun; 

Studi Tentang Aspek Hukum dan Maslahahnya. Skripsi ini berkonklusi 

sebagai berikut: Pelaksanaan tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang 

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dalam pandangan hukum Islam ialah 

diperbolehkan. Sebab, Mbangun Nikah tidak bertentangan dengan syarat dan 

rukun nikah, serta mempunyai tujuan yang baik, yaitu menghindari pasangan 

dari musibah. Maslahah dalam tradisi ini ialah maslahah al-mursalah atau 

disebut juga al-istislah. Namun, tidak ada petunjuk syarak yang memper-

hitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syarak yang menolaknya. Sedang 
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jika dilihat dari kekuatannya, maka termasuk  maslahah tahsiniyah, karena 

memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.
15

 

Skripsi karya Siti Mahmudah tahun 2018 yang berjudul Tradisi Per-

hitungan Jawa dalam Pernikahan; Studi Kasus di Desa Tambakromo Ke-

camatan Padas Kabupaten Ngawi. Menghasilkan kesimpulan bahwa 

masyarakat di Desa Tambakromo masih memercayai adat perhitungan Jawa 

dalam pernikahan. Adat ini dijadikan patokan, terutama orangtua yang akan 

menikahkan anaknya. Dalam hukum Islam, alasan masih menggunakan 

perhitungan Jawa ini tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘Urf sebagai 

sumber hukum. Hal ini dikarenakan alasan yang disampaikan oleh masya-

rakat masih sebatas prasangka. Sehingga, adat ini termasuk ‘Urf fasid. Selain 

itu, adat ini tidak ada ketentuan nasnya.
16

 

Skripsi karya Imam Mustofa tahun 2006 yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi Masyarakat 

Desa Tonatan, Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Weton 

bukanlah syarat dalam pernikahan masyarakat Desa Tonatan. Tetapi, hanya 

pertimbangan. Weton sebagai salah satu alasan dilangsungkannya pernikahan 

di masyarakat Desa Tonatan harus segera diluruskan, karena tidak dapat 

dibenarkan dan dikhawatirkan menjerumuskan masyarakat ke syirik.
17
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Skripsi karya Jamilatul Nur Jannah tahun 2017 yang berjudul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam 

Prosesi Perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi Ngelangkahi Pasangan 

Sapi ini dilakukan agar sepasang pengantin dapat hidup rukun, sejalan, dan 

menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat. Menurut Hukum Islam, 

tradisi ini tidak melanggar, karena tidak terdapat hal-hal yang merusak arti 

walimah dan tak ada perbuatan mungkar. Masyarakat memercayai bahwa 

akan datang musibah jika tidak melaksanakan adat tersebut. Musibah itu 

seperti: seret rezeki dan tidak harmonis. Ngelangkahi Pasangan Sapi 

tergolong ‘urf fasid karena dapat memicu kesirikan dan tidak sesuai dengan 

syarat-syarat ‘urf.
18

 

Skripsi karya Mafi Dwi Prambudi tahun 2006 yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongak-ongak dan Da-

dung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa syarat dari adat perkawinan Dandang 

Ongak-ongak dan Dadung Kepuntir dalam masyarakat desa Singgahan 

kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan anjuran yang pelak-

sanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun akibat hukum 

                                                           
18

 Jamilatul Nur Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi 

Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 



21 

 

 

dari keyakinan ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Akan tetapi, lebih 

ditekankan untuk berikhtiar atau berhati-hati dalam menyikapi masalah.
19

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan 

terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud 

mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah 

tersebut.
20

 Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, jenis penelitian dalam 

skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.
21

 Dalam 

penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan kepada 

data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun 

menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian ini lebih menekankan 

terhadap makna daripada generalisasi.
22

  Pada penelitian ini, peneliti 

memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti 

                                                           
19

 Mafi Dwi Pambudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang 

Ongak-ongak dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2006). 
20

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 

12. 
21

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010), 

hlm. 23. 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. 22 (Bandung: 

Alfabet, 2015), hlm. 9. 



22 

 

 

merupakan instrumen kunci. Peneliti masuk dan menghabiskan 

waktu ke masyarakat terkait objek yang akan diteliti (naturalistik).
23

 

Jika ditinjau melalui lokasi perolehan data, maka penelitian 

dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research). 

Penulis meneliti tentang tinjauan ‘urf terhadap mitos larangan 

perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. Dari penelitian ini, penulis terjun 

langsung di lapangan untuk mengamati dan mencari data. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik. Pendekatan kualitatif ini 

dapat menunjukan kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional 

organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman serta 

sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.
24

 

Penulis sebagai pengamat penuh dan observasi yang dilakukan secara 

terang-terangan berdasarkan perizinan. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, yaitu di rumah-rumah 

masyarakat—di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 

yang mana temuan ini dipercayai dan diberlakukan. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam skripsi 

atau tugas akhir studi strata 1 (satu) ini merupakan data-data yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian (sumber data primer).
25

 

Sumber data ini diperoleh dengan observasi langsung di lapangan 

terhadap narasumber dan dengan pustaka hukum Islam sebagai 

sumber/dasar hukum tentang topik yang diangkat oleh peneliti. Serta 

sumber data sekunder yang didapatkan melalui pihak lain atau tidak 

diperoleh secara langsung dari subjek penelitiannya.
26

 Sumber data ini 

merupakan pustaka keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Mengacu pada penelitian lapangan (field research), maka teknik 

mengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan melakukan observasi di 

lapangan, wawancara (interview) secara langsung melalui narasumber 

yang terkait dengan objek penelitian. Tidak luput juga dengan 

mendokumentasikan pustaka-pustaka, sebagai sumber data sekunder 

                                                           
25

 Saifudi Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
26

 Ibid. 



24 

 

 

(pendukung) keilmuan dan hukum Islam yang terkait dengan objek 

penelitian di dalam skripsi ini. Secara jelasnya sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data 

melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah.
27

 Penulis 

menggunakan metode pengumpulan data ini karena penulis ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam.
28

 

b. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam 

observasi ini, penulis menggunakan metode observasi terstruktur. 

Observasi ini adalah observasi yang dirancang secara sistematis, 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.
29

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya mengambil 

foto dari penelitian di lapangan untuk dijadikan arsip, sehingga 

penelitian ini dianggap benar adanya.
30

 Penulis melakukan kegiatan 

dokumentasi untuk memberikan bukti bahwa penelitian ini telah 

dilakukan oleh penulis. 
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6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi. Data yang sudah terhimpun melaui metode-metode 

tersebut, pertama diklasifikasikan secara sistematis. Selanjutnya, data 

tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian, 

saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti 

yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis. Jadi, penelitian dalam 

skripsi ini berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena-

fenomena yang ditemui di lapangan. Tentunya sesuai dengan fokus 

penelitian yang ditentukan. 

Pada penelitian skripsi ini, analisis data cenderung terdiri dari 

analisis teks dan melibatkan pengembangan sebuah deskripsi serta tema-

tema. Sedangkan untuk interpretasinya cenderung berisi pernyataan 

makna temuan yang lebih luas.
31

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan sebuah cara untuk 

mengecek sahnya data-data yang didapat. Kriteria yang digunakan dalam 

pengecekan data atau pemeriksaan data dalam penelitian ini adalah 

pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria 

untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus 

mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian 
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kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh 

responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama 

penelitian berlangsung. 

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik 

Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai  pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang 

digunakan oleh peneliti ada tiga (3), yaitu:
32

 

a. Triangulasi data, yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, 

data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan 

diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh. 

b. Triangulasi metode, yaitu mencari data lain tentang sebuah 

fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda, 

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan 

sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 

c. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan kebenaran suatu 

fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari 

dimensi waktu maupun sumber lain. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar skripsi terarah, teratur, dan mudah dipahami, maka penulis 

membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima (5) bab, di mana setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut: 

Bab I, yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah 

yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang menimbulkan 

dorongan peneliti untuk menganalisis permasalahan ini. Kemudian, disusul 

dengan rumusan masalah yang mengemukakan pertanyaan mendasar dalam 

penelitian ini. Selanjutnya terdapat sub bab tujuan penelitian dan juga sub bab 

manfaat penelitian. Kemudian, telaah pustaka yang memaparkan penelitian-

penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan pembahasan yang diteliti. 

Selanjutnya metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan 

keabsahan data. Terakhir, mengenai sistematika pembahasan. 

Bab II membahas mengenai kajian teori Hukum Islam, yaitu pertama, 

hukum-hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan: pengertian 

perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun 

perkawinan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan, dan mitos-mitos 

tentang perkawinan. Kedua, tentang ‘urf, yaitu: pengertian ‘urf, pembagian 

‘urf, syarat-syarat ‘urf, serta kehujjahan ‘urf.  

Kemudian, Bab III membahas mengenai pokok permasalahan, yakni 

implementasi studi kasus yang terjadi dalam masyarakat Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Lebih jelasnya adalah bagaiamana 
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mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih ini diterapkan di 

masyarakat. Penerapan mitos larangan perkawinan ini akan penulis bahas 

dalam Bab III dan datanya diambil dari narasumber.  

Selanjutnya, Bab IV membahas mengenai analisis penulis dari hasil 

pembahasan pokok permasalahan. Pertama, analisis tentang tinjauan ‘urf 

terhadap mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Kedua, analisis mengenai tinjauan 

‘urf terhadap sanksi pelanggaran mitos larangan perkawinan Ngelewati 

Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Dan yang terakhir, Bab V, yakni penutup. Bab ini memaparkan 

kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah secara ringkas, padat, 

dan jelas. Serta dibubuhi dengan saran atau rekomendasi, bila hal tersebut 

memang diperlukan di dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TEORI PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN KONSEP ‘URF 

 

A. Teori Perkawinan dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam di dunia. Hukum 

(kejadian dan sebagainya) alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. 

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-

tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT 

sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan 

hidupnya.
33

 Perkawinan adalah kebutuhan dasar bagi makhluk hidup 

untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, supaya mereka tetap 

lestari melalui keturunannya, mewariskan gen dan sifat-sifat mulia. Allah 

SWT memberikan jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat 

beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah 

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan.
34

 Jalan melalui perkawinan inilah yang 

harus dipahami oleh manusia, karena pada dasarnya, perkawinan yang 

dilakukan oleh manusia berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh 

makhluk-makhluk Allah SWT lainnya. 
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Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
35

 Bahasa lainnya ialah al-

jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.
36

 Makna nikah (zawâj) bisa 

diartikan dengan aqdu al-tajwîj yang artinya akad nikah. Juga bisa 

diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang 

hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, 

bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikâhun” yang merupakan 

masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il mâdhi) “nakaha” sinonimnya 

“tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan, sebab telah masuk 

dalam Bahasa Indonesia.
37

 

Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata 

“nikah” yang menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan, saling 

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh; berhubungan intim 

(wathi). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan 

antara laki-laki dengan perempuan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
38

 

Manusia merupakan makhluk sempurna yang berbeda dengan 

makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Sebagai makhluk 

yang sempurna, Alquran telah mengatur segala sesuatu tentang 
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perkawinan dengan sangat baik. Secara sederhana, perkawinan ialah akad 

yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.
39

 

Perintah tentang perkawinan ini tertera dalam Alquran, yakni surat An-

Nisa ayat 3 yang berbunyi: 

                             

                             

   

 

Artinya: “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.”
40

 

 

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan Allah 

SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah 

menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan 

aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat 

semaunya. Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, 

seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, 

atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Oleh 
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sebab itu, Alquran menganjurkan kita untuk melangsungkan perkawinan, 

sesuai dengan aturan yang dibentuknya. Alquran menjanjikan kecukupan 

bagi manusia yang kawin.
41

 Allah SWT berfirman: (QS. An-Nur: 32). 

                        

                

 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 

Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
42

 

 

2. Hukum Perkawinan 

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 

biologis antarjenis dan hak, serta kewajiban yang berhubungan dengan 

akibat perkawinan tersebut.
43

 Hukum perkawinan itu asalnya mubah, 

tetapi dapat berubah menurut ahkamul khamsah (hukum yang lima), 

menurut perubahan keadaannya. Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan 

cara perkawinan yang benar, hukum perkawinan dikategorikan menjadi 

lima kategori, yaitu: wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum 

perkawinan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan 

seseorang untuk menikah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Wajib. Kawin diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan 

menambah takwanya. Kawin juga wajib bagi orang yang telah 

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari 

perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali 

dengan adanya perkawinan. 

b. Haram. Kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak 

mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan 

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 

kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

c. Sunah. Kawin disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu, 

tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram, dalam hal ini, maka kawin lebih baik daripada membujang 

karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. 

d. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk kawin dan 

dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum 

wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.
44

 

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, 

menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan 

mubah, tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

3. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa 

Rasulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan 
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duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang 

tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu, 

yakni rub’al-ibâdât, yang menata hubungan manusia selaku makhluk 

dengan khaliknya, rub’al-muâmalât, yang menata hubungan manusia 

dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat 

hidupnya sehari-hari, rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan 

manusia dalam lingkungan keluarga, serta rub’al-jinayat, yang menata 

pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin 

ketenteramannya.
45

 

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam 

perkawinan, yaitu: 

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 

b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya; 

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan; 

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima 

hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh 

harta kekayaan yang halal; serta 

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.
46
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Selain itu, perkawinan juga bertujuan membentuk perjanjian 

antara seorang pria dan seorang wanita yang memuat: kesukarelaan, 

persetujuan kedua pihak, kebebasan memilih, dan darurat.
47

 

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman 

(sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia 

terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah 

yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan 

berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang 

saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai 

bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan 

kewajibannya.
48

 

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, 

menjelaskan bahwa ada lima belas tujuan perkawinan, yaitu: 

a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nikah 

juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya; 

b. Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsân 

(membentengi diri), dan mubâdho’ah (bisa melakukan hubungan 

intim); 

c. Memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW; 

d. Menyempurnakan agama; 

e. Menikah termasuk sunahnya para utusan Allah SWT; 
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f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah SWT 

untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga; 

g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, 

dan lain sebagainya; 

h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung 

jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan 

nafkah, dan membantu istri di rumah; 

i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkukuh 

lingkaran keluarga; 

j. Saling mengenal dan menyayangi; 

k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri; 

l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai 

dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan 

kalimat Allah SWT, maka tujuan nikahnya akan menyimpang; 

m. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah 

menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, 

tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan, hubungan keduanya 

bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi; 

n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakan bumi 

melalui proses pernikahan; 
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o. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada 

hal-hal yang diharamkan.
49

 

4. Larangan Perkawinan 

Dalam hukum perkawinan Islam, dikenal sebuah asas yang 

disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas tersebut adalah 

seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih dulu 

menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia dilarang 

untuk kawin. Oleh sebab itu, larangan perkawinan dijelaskan dalam 

Alquran maupun hadis, sebagai pedoman bagi umat Islam.
50

 

Larangan perkawinan merupakan sebuah kondisi yang terjadi 

antara pasangan calon suami-istri yang tidak boleh dikawini. 

Keseluruhan mengenai larangan perkawinan ini diatur dalam Alquran. 

Ada yang bersifat mu’abbad (selamanya) dan ghairu mu’abbad/muaqqat 

(sementara).
51

 Larangan perkawinan itu lebih jelasnya akan penulis 

paparkan di bawah ini: 

a. Larangan yang bersifat mu’abbad (selamanya): 

1) Adanya hubungan nasab, dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23: 
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; 

anak-anakmu yang perempuan; saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 

yang perempuan; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 

isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); 

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
52

 

 

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam Alquran 

dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dalam 

pengertiannya dikembangkan secara visual atau horizontal. 

Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara 

lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh 

seorang laki-laki karena nasab itu adalah:
53
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a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis 

lurus ke atas; 

b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, 

dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; 

c) Saudara, baik kandung, seayah atau seibu; 

d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara 

kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, 

seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; 

e) Sudara ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, 

seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau 

seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas; 

f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu 

saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan 

seterusnya dalam garis lurus ke bawah; 

g) Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu 

saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan 

seterusnya dalam garis lurus ke bawah; 

2) Adanya pertalian sesusuan 

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, 

maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan 

pertumbuhan bagi anak sehingga perempuan yang menyusukan 

itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena 

kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; 
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sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu 

yang menyusukan dan suaminya, anak tersebut sudah seperti 

anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti 

saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, 

selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. 

Yang termasuk hubungan persusuan adalah sebagai 

berikut ini: 

a) Wanita yang menyusu seterusnya ke atas; 

b) Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah; 

c) Wanita saudara persusuan dan kemenakan sesusuan ke 

bawah; 

d) Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas; 

e) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya; 

3) Adanya pertalian kerabat semenda 

Pertalian kerabat semenda ini oleh istilah fikih disebut 

sebagai hubungan mushaharah. Perempuan-perempuan yang 

tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya 

karena ada pertalian kerabat semenda sebagai berikut: 

a) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut 

sebagai ibu tiri; 

b) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau 

disebut sebagai menantu; 

c) Ibu istri atau disebut sebagai mertua; 
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d) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli; 

b. Larangan yang bersifat ghairu mu’abbad (sementara): 

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa 

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang 

perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini 

saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan bahwa tidak 

boleh mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali yang telah 

berlalu. Pengertian dua orang bersaudara ialah dua perempuan 

lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan 

ayahnya, atau saudara perempuan ibunya. Dan apabila istrinya 

itu telah diceraikan, boleh dia kawin dengan saudara 

perempuannya atau dengan saudara ayahnya atau boleh juga 

dengan saudara ibunya. 

2) Poligami di luar batas 

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling 

banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. 

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 

3, yang berbunyi: 
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1 

Artinya: 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang 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.”
54

 

3) Larangan karena ikatan perkawinan 

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan 

haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang 

dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam 

ucapan terus terang, maupun secara sindiran meskipun dengan 

janji akan dikawini setelah cerai dan habis masa idahnya. 

Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau belum 

dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia 

diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani idah, ia 

boleh dikawini oleh siapa saja. Hal ini berdasarkan firman Allah 

SWT dalam QS. An-Nisa ayat 24: 
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Artinya: “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 isteri-

isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri 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.”
55

 

 

4) Larangan karena talak tiga 

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan 

tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram 

mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki 

lain dan habis pula idahnya. Larangan kawin dengan mantan 

istri ini berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu 

dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi 

setelah istri itu bergaul (hubungan badan) secara sah dengan 

suami yang keduanya itu. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah 

ayat 230: 
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Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah 

Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi 

halal baginya hingga Dia kawin dengan suami 

yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi 

keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk 

kawin kembali jika keduanya berpendapat akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 

yang (mau) mengetahui.”
56

 

 

5) Larangan karena ihram 

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun 

ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki 

tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak 

berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya. 

6) Larangan karena perzinaan 

Bahasan berkenaan dengan perzinaan ini menyangkut 

dua hal, yaitu kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina 

yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina. lebih 

jelasnya, yaitu sebagai berikut: 

a) Kawin dengan pezina 

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki, 

baik (bukan pezina). Hal ini berdasarkan QS. An-Nur ayat 3 

yang berbunyi: 
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Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini 

melainkan perempuan yang berzina, atau 

perempuan yang musyrik; dan perempuan yang 

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki 

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 

mukmin.”
57

 

 

b) Kawin dengan perempuan hamil karena zina 

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina, 

ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. 

Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa 

perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia 

melahirkan anaknya; sebagaimana tidak boleh mengawini 

perempuan pada masa idah hamil. Ulama Syafi’iyah, 

Hanafiyah, dan Zahiriyah mengatakan bahwa perempuan 

yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa 

menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. 

Dalam hal apakah perempuan tersebut boleh digauli 

oleh suaminya sewaktu masih hamil itu berbeda pula 

pendapat mereka. Menurut Hanafiyah, perempuan itu tidak 

boleh digauli oleh suaminya sebelum ia melahirkan dan 

habis masa nifasnya. Alasannya adalah karena ada hadis 

Nabi yang melarang menumpahkan bibit di ladang orang 

lain. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Zahiriyah. 

Ulama Syafi’iyah berbeda pendapat dengan ini. Menurut 
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mereka, suami yang telah mengawini perempuan hamil itu 

boleh menggauli istrinya itu tanpa menunggu kelahiran 

anaknya. Alasannya ialah karena dengan telah menjadi 

istrinya sudah halal ia menggaulinya.
58

 

7) Larangan karena beda agama 

Larangan ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 221: 

                         

                            

                               

                            

 

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 

baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran.”
59

 

 

5. Mitos-mitos Larangan Perkawinan 

Dalam melaksanakan sebuah perkawinan, ada beberapa faktor 

yang harus dipertimbangkan bagi calon mempelai suami-istri. Tidak 
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hanya merujuk pada larangan perkawinan perspektif hukum Islam 

semata, melainkan juga dengan adanya mitos-mitos yang berkembang di 

masing-masing daerah. Mitos-mitos perihal larangan perkawinan itu 

merupakan sebuah keyakinan yang dibawa oleh nenek moyang mereka. 

Di daerah pulau Jawa sendiri, setidaknya ada lima mitos larangan 

perkawinan yang berhasil penulis rangkum, yaitu: 

a. Larangan Menikah pada Bulan Muharam 

Masyarakat di pulau Jawa dilarang menikah pada bulan 

Muharam. Kebanyakan masyarakat Jawa memercayai bahwa bulan 

Muharam adalah bulan yang sakral (suci/keramat), sehingga 

masyarakat Jawa dilarang untuk menggelar hajatan di bulan ini, 

termasuk melangsungkan perkawinan. Jika ada yang melanggar, 

maka malapetaka akan mendatanginya dan hidupnya tidak akan 

tenang, pula keberlangsungan dua mempelai dipercaya tidak akan 

berlangsung harmonis. 

b. Posisi Rumah Berhadapan 

Masyarakat Jawa, terutama di Jawa bagian Timur, melarang 

perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai 

perempuan yang posisi rumahnya berhadapan. Jika kedua calon tetap 

menikah, dikhawatirkan akan mendatangkan berbagai masalah di 

kehidupan rumah tangga mereka. Kalaupun kedua calon tetap ingin 

menikah, solusinya ialah dengan cara salah satu rumah calon 

mempelai direnovasi, sehingga posisinya tidak lagi berhadapan. 
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Atau, salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan 

diangkat oleh kerabat mereka yang posisi rumahnya tidak 

berhadapan dengan calon mempelai lainnya. 

c. Perkawinan Jilu/Lusan 

Sebagian besar masyarakat Jawa menilai bahwa perkawinan 

Jilu atau Siji karo Telu (satu dan tiga) adalah perkawinan antara anak 

nomor satu dengan anak nomor tiga seharusnya dihindari. Beberapa 

masyarakat percaya bahwa perkawinan ini akan mendatangkan 

banyak cobaan dan masalah di dalamnya jika tetap dilangsungkan. 

Perbedaan karakter yang terlalu jauh antara anak nomor satu dengan 

anak nomor tiga juga menjadi pertimbangan penuh mengapa 

perkawinan ini sebaiknya dihindari. Perbedaan ini juga logis adanya, 

apalagi terkait dengan kematangan atau kedewasaan. Anak nomor 

satu dipastikan lebih matang (dewasa) bila dibandingkan dengan 

anak nomor tiga. 

d. Perkawinan Siji Jejer Telu 

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan Siji Jejer Telu 

adalah kedua calon mempelai sama-sama anak nomor satu dan salah 

satu orangtua mereka juga anak nomor satu di keluarganya. Jika 

perkawinan ini tetap dilangsungkan, sebagian masyarakat di Pulau 

Jawa percaya bahwa perkawinan ini akan mendatangkan sial dan 

malapetaka bagi kedua calon mempelai. 
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e. Weton Jodoh 

Di Jawa, ketika salah satu masyarakat akan melangsungkan 

perkawinan, sebagian dari mereka akan menghitung weton jodoh. 

Akan ada beberapa weton yang nantinya tidak cocok atau tidak 

berjodoh. Karena tidak cocok, maka sebagian masyarakat percaya 

bahwa perkawinan ini harus dibatalkan atau tidak dilangsungkan
60

 

B. Konsep ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

‘Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari yang kemudian menjadi adat kebiasaan (tradisi) secara turun-

temurun, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum 

maupun yang khusus.
61

 ‘Urf perbuatan misalnya, akad jual beli cukup 

dengan barter (mu’athah) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau 

lisan (shighah lafdhiyyah). Dan contoh ‘urf ucapan adalah penggunaan 

istilah walad untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan. 

2. Pembagian ‘Urf 

Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga sudut pandang, yaitu 

dari segi objeknya, dari segi cakupannya, dan dari segi keabsahannya 

dalam syarak. Dari segi objeknya, ‘urf terdiri dari ‘urf lafdhi/qauli dan 

‘urf amali. ‘Urf lafdhi/qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam 

menggunakan lafal tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. Sehingga, 
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makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, ungkapan 

daging yang diartikan daging sapi, padahal arti daging mencangkup 

seluruh jenis daging. Sedangkan ‘urf amali adalah kebiasaan masyarakat 

yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Misalnya, kebiasaan masyarakat 

dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa 

adanya akad secara jelas, seperti yang terjadi di pasar swalayan.
62

 

Dari segi cakupannya, ‘urf terdiri dari ‘urf amm dan ‘urf khashs. 

‘Urf amm adalah tradisi yang dipakai oleh semua orang dan di semua 

daerah sesuai dengan tingkat sosial dan tempat masing-masing. 

Misalnya, dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan 

untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad 

tersendiri. Sedangkan ‘urf khashs adalah tradisi yang dipakai oleh 

sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, norma-

norma perdagangan hanya berlaku di antara para pedagang, atau norma-

norma pertanian hanya berlaku di antara para petani. 

Dari segi keabsahannya, ‘Abd al-Wahab Khallaf membagi ‘urf 

menjadi dua bagian, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih adalah 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan 

dengan nas. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberi 

hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai 

mahar. Adapun ‘urf fasid yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan 

dengan dalil syarak, seperti kebiasaan sogok-menyogok untuk 
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memenangkan perkaranya, di mana seseorang memberikan sejumlah 

uang kepada hakim. Abdul al-Wahab Khallaf menegaskan bahwa ‘urf 

shahih harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dan keputusan, 

karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi 

kebutuhan dan kebaikan atau kemaslahatan di antara mereka.
63

 

Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi ‘urf itu memerlukan 

penjelasan, karena Tuhan tidak menurunkan syariat yang serba terperinci. 

Perincian hal-hal yang tidak jelas itu disesuaikan dengan tradisi ‘urf. Hal 

ini dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dan ahli fikih mazhab Hambali 

lainnya. Berkaitan dengan hal ini, salah satu kaidah fikih yang terkenal 

adalah al-‘adah muhakkamah
64

 (adat menjadi landasan hukum). Dalam 

ungkapan lain, ulama mengatakan “al-‘adah syari’ah ,uhakkamah” 

(adat/kebiasaan itu merupakan syariat yang menjadi landasan hukum). 

3. Syarat-syarat ‘Urf 

‘Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan 

hukum syarak apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini 

merupakan kelaziman bagi ‘urf yang sahih, sebagai persyaratan 

untuk dapat diterima. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang 

ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran 
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jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa 

agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. 

b. ‘Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan ‘urf itu, atau sebagian besar warganya. 

Artinya, ‘urf itu dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang 

terjadi di masyarakat.
65

 

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

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

berarti, ‘urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. 

d. ‘Urf tidak bertentangan dengan nas atau melalaikan dalil-dalil syarak 

yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. 

4. Kehujahan ‘Urf 

Ulama ushul fikih sepakat bahwa ‘urf yang tidak bertentangan 

dengan syarak, baik itu ‘urf amm dan ‘urf khashs maupun ‘urf lafdhi dan 

‘urf amali, dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syarak. 

Menurut al-Qarafi (ahli fikih mazhab Maliki), seorang mujtahid dalam 

menetapkan hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu 

tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut. 

Imam Malik telah membuat banyak keputusan hukum 

berdasarkan pada perilaku masyarakat Madinah. Abu Hanifah berbeda 

pendapat tentang persoalan hukum dengan para pengikutnya disebabkan 
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perbedaan adat atau kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Selain itu, 

Imam Syafi’i, ketika pindah ke Mesir, beliau merubah beberapa 

keputusan hukum yang sebelumnya telah dia tetapkan di Baghdad, 

karena adanya perbedaan antara kedua tempat tersebut. Dari sinilah 

dikatakan bahwa Imam Syafi’i mempunyai qawl qadim dan qawl jadid. 

Secara umum, ‘urf itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama 

di kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah 

menggunakan istihsan dalam berijtihad, yang salah satu bentuknya 

adalah istihsan al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Ulama 

Hanafiyah mendahulukan ‘urf, yang mana ‘urf dapat mengesampingkan 

hukum yang didasarkan atas kias.
66

 Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf 

atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam 

menetapkan hukum dan mendahulukan ‘urf dari hadis ahad. Ulama 

Syafi’iyah menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak ditemukan 

ketentuan-ketentuan batasnya dalam syarak maupun dalam penggunaan 

bahasa. Sehingga, menurut jumhur ulama di atas, ‘urf yang disepakati 

untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum adalah ‘urf yang sahih 

dan tidak bertentangan dengan dalil nas, atau bukan ‘urf fasid. 
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BAB III 

PELAKSANAAN MITOS LARANGAN PERKAWINAN 

NGELEWATI SEGORO GETIH DI DESA DOLOPO KECAMATAN 

DOLOPO KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Desa Dolopo 

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, penulis akan memaparkan 

tentang pelaksanaan mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di 

Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sebelum penulis 

memaparkan tentang mitos ini, terlebih dulu penulis akan memaparkan 

gambaran umum Desa Dolopo, sebagai tempat di mana mitos ini dilakukan. 

1. Keadaan Geografis 

Secara geografis, desa Dolopo terletak di kawasan Madiun bagian 

selatan, tepatnya di kecamatan Dolopo, kabupaten Madiun dengan luas 

sekitar 377.114 Ha. Terletak di koordinat bujur 111.527978, koordinat 

lintang -7.756046, ketinggian 166 M DPL. Kode PUM 3519022009. 

Adapun desa Dolopo ini mempunyai batas-batas wilayah 

pemerintahan sebagai berikut:
67

 

a. Sebelah Utara : Desa Slambur Kecamatan Geger 

b. Sebelah Timur : Desa Candimulyo 

c. Sebelah Selatan : Desa Glonggong 

d. Sebelah Barat : Kelurahan Bangunsari, Desa Doho 
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2. Kondisi Penduduk 

Berdasarkan profil Desa Dolopo yang terbaru (tahun 2017) 

disebutkan bahwa jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal di daerah 

ini terdapat 2.926 kk. Rinciannya sebagai berikut: 

a. Jumlah laki-laki 4.466 orang 

b. Jumlah perempuan 4.532 orang 

c. Jumlah total (a+b) 8.998 orang 

d. Jumlah kepala keluarga 2.926 KK 

e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) 238 Orang / km 

 

3. Kondisi Keagamaan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skala mayoritas 

penduduk desa Dolopo kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ialah 

pemeluk agama Islam. Apabila ada yang bergama selain Islam, mereka 

itu hanyalah sebagai pendatang dan sedikit sekali yang sebagai penduduk 

asli yang menetap. Meskipun ada beberapa non Islam yang menetap, 

tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kerukunan antarwarga. Desa 

Dolopo Kecamatan Dolopo Kebupaten Madiun tetap menjaga kerukunan 

antar umat beragama. Di sisi lain, adanya keragaman agama juga sedikit 

banyak mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Di dalam agama Islam 

sendiri pula tidak terlepas dari beberapa golongan organisasi keagamaan. 

Berikut ini data kepercayaan (agama) masyarakat di Desa 

Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun: 
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Agama 
Laki-laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

1. Islam 4.428 4.492 

2. Kristen 31 32 

3. Katholik 7 8 

4. Hindu 0 0 

5. Budha 0 0 

6. Khonghucu 0 0 

7. Kepercayaan Kepada Tuhan 

YME 
0 0 

8. Aliran Kepercayaan lainnya 0 0 

Jumlah 4.466 4.532 

 

4. Kondisi Pendidikan 

Sebagian besar pendidikan masyarakat desa Dolopo ialah lulusan 

SLTA/Sederajat, karena menurut masyarakat pendidikan merupakan 

sebuah kebutuhan yang penting bgai kehidupan di masa depan. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya bangunan sekolah yang didirikan di desa 

Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Pendidikan dirasa penting bagi masyarakat Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Hal ini terbukti dengan seiring 

berkembangnya zaman, mulai banyak masyarakat yang menempuh 

pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Tapi, tidak menutup 

kemungkinan pula masih banyak yang belum mengenyam pendidikan. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Dolopo ini 

diperoleh data tentang tingkat pendidikan masyarakat di desa Dolopo 

kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai berikut: 

Status Pendidikan L P Jumlah Persentase 

Tidak/Belum Sekolah 805 769 1574 16,67% 

Tidak Tamat SD/Sederajat 981 1161 2142 22,69% 

Tamat SD/Sederajat 482 544 1026 10,87% 

SLTP/Sederajat 880 854 1734 18,37% 

SLTA/Sederajat 1258 1146 2404 25,47% 

Diploma I/II 11 16 27 0,28% 

Akademi/Diploma III 46 64 110 1,16% 

Diploma IV/Strata I 184 215 399 4,22% 

Strata II 17 4 21 0,22% 

 

5. Kondisi Ekonomi 

Secara umum, sebagian besar penduduk desa Dolopo dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-sehari dengan bertumpu pada 

bidang pekerjaan swasta. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis 

pekerjaannya ialah sebagai berikut:
68

 

Jenis Pekerjaan 
Laki-laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

1. Petani 491 449 

2. Buruh tani 5 3 

3. Buruh migran perempuan 0 174 
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4. Buruh migran laki-laki 73 0 

5. Pegawai Negeri Sipil 93 61 

6. Pengrajin industri rumah tangga 1 0 

7. Pedagang keliling 37 71 

8. Peternak 2 1 

9. Dokter swasta 1 2 

10. Bidan swasta 0 3 

11. Pensiunan TNI/POLRI 55 27 

12. Wiraswasta 1.996 1.698 

13. TNI 28 0 

14. Pedagang 42 79 

15. Kepolisian 21 0 

Jumlah 2845 2568 

Jumlah Total Penduduk ............................. orang 8.998 

 

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Mitos Larangan Perkawinan 

Ngelewati Segoro Getih di Ds. Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun 

Mitos yang berlaku di Pulau Jawa, khususnya di Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini merupakan mitos larangan 

perkawinan yang disebut masyarakat dengan nama Ngelewati Seogoro Getih. 

Meskipun dengan seiringnya berkembangnya zaman dan jarak daerah yang 

berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, masyarakat ada juga yang 

menamainya berbeda, seperti Ngelangkahi Segoro Getih atau Nyeberangi 

Segoro Getih. Biarpun penamaannya berbeda, akan tetapi yang lebih sering 

disebut ialah kata “ngelewati” dan memiliki makna yang sama. 
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Secara bahasa, mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih ini 

terdiri dari tiga kata berbahasa Jawa. Tiga kata berbahasa Jawa itu ialah 

ngelewati, seogoro, dan getih. Bahasa Indonesia menafsirkan kata 

“ngelewati” ialah kata dalam bahasa Jawa yang artinya “melewati.” Kata 

“segoro” dalam bahasa Indonesia berarti “samudra” dan kata “getih” 

memiliki arti “darah.” Sehingga, apabila kalimat tersebut diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia, maka artinya: “melewati samudra darah.” 

Masyarakat Desa Dolopo memaknai mitos tersebut sebagai larangan 

perkawinan yang mana secara definitif ialah ketika sebuah perkawinan akan 

dilangsungkan, maka rumah calon mempelai laki-laki tidak boleh melewati 

rumah kelahiran orangtua calon mempelai perempuan. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara yang penulis kutip dari beberapa narasumber. Narasumber-

narasumber tersebut menjelaskan demikian: 

 

“Ngelangkahi utawa Ngelewati Segoro Getih kui artine omahe calon 

bojone sing wedok ngelewati omahe kelahiran ibuke sing wedok. 

Misale, omahe sampean neng dusun Sidorejo, terus omah kelahiran 

ibuke sampean neng Asem Payung, gek omahe calone sampean neng 

Sumber Soko. Kui diarani Ngelewati Segoro Getih. Omahe calonne 

sampean ngelewati getihe wongtuomu, ngelewati ari-arine, ngelewati 

leluhure, ngelewati mbah-mbahe biyen sing ngelahirke wongtuomu 

neng kunu, Le. Dadi, menurute wong Jowo, ngunu kui dilarang. Gak 

oleh. Amargo garai kenek bencana. Nah, kui ibarate koyok ringkel. 

Wis kedaden neng omah-omah.”
69

 

 

Dari hasil wawancara ini bisa penulis simpulkan bahwa mitos 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih itu terjadi jika rumah calon 

mempelai laki-laki melewati tempat kelahiran orangtua calon mempelai 
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perempuan. Menurut masyarakat Desa Dolopo hal tersebut dilarang, karena 

dapat mendatangkan berbagai macam bencana. Bencana yang sering terjadi 

adalah kematian anggota keluarga dari pasangan perempuan. Mitos ini 

tumbuh karena kepercayaan dari para leluhur atau nenek moyang masyarakat 

Jawa yang sering menemui seseorang yang meninggal. Setelah diamati, 

ternyata penyebab meninggalnya seseorang tersebut karena rumah 

pasangannya melewati tempat kelahiran orangtuanya. Hal itu berjalan terus-

menerus dan secara turun-temurun. Karena banyaknya kejadian, maka 

masyarakat percaya bahwa perkawinan semacam itu merupakan sebuah 

perkawinan yang harus dijauhi demi kelanggengan dan kebahagiaan pasangan 

dan keluarganya pasca menikah kelak. 

Pengertian mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih yang 

dipaparkan oleh Bapak Kadimin juga sama dengan pengertian yang 

disampaikan oleh Bapak Huda. 

 

“Ngelewati Segoro Getih kui larangan perkawinan sing ora ngolehi 

pasangan setri nikah karo pasangan jaler sing omahe pasangan jaler 

ngelewati omah kelahiranne ibune sing setri.”
70

 

 

Bapak Wawan, selaku masyarakat setempat juga menyampaikan hal 

yang sama terkait dengan pengertian mitos larangan perkawinan ini. 

 

“Adat sing ngelarang perkawinan antara pasangan wedok kambek 

pasangan lanang sing omahe nyeberangi panggon kelahiranne ibune 

sing wedok. Menurut masyarakat kui gak oleh.”
71
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Jadi, dari tiga pemaparan yang disampaikan oleh tiga narasumber 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengertian. Semuanya 

sepakat bahwa pengertian mitos larangan perkawinan tersebut terjadi karena 

rumah pasangan calon mempelai laki-laki melewati tempat kelahiran dari ibu 

calon mempelai perempuan. Bahkan, Bapak Kadimin, sesepuh, juga mem-

berikan contoh yang kongkrit. 

Menurut sejarahnya, mitos larangan perkawinan ini bermula dari 

kepercayaan nenek moyang masyarakat di tanah Jawa yang menyelidiki 

secara tidak langsung terkait penyebab kematian masyarakat. Banyaknya 

masyarakat yang meninggal diselidiki oleh para sesepuh dan menghasilkan 

kesimpulan bahwa pada zaman dahulu, banyak perkawinan yang diadakan 

antara pasangan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan 

yang mana rumah calon mempelai laki-laki melewati tempat kelahiran ibu 

calon mempelai perempuan. 

 

“Biyen, poro sesepuh kui kaget, amargo akeh dulur-dulure sing 

ninggal. Terus, sesepuh-sesepuh, para leluhur kui ngamati nek tibake, 

wong-wong sing ninggal kui akeh-akeh sing ngelakoni larangan 

kawin Ngelewati Segoro Getih. Yo mergo kui mau, Le. Gon lahire 

wongtuone ibarate dilewati, iso kedaden molo. Akhire wong-wong 

podo percoyo nek kui dadi penyebabe.”
72

 

 

Perihal batasan daerah yang tergolong mitos larangan perkawinan ini, 

Bapak Kadimin dengan Bapak Huda menyampaikan pendapat yang sama. 

Menurut Bapak Kadimin, batasan daerah yang dapat digolongkan ngelewati 

(melewati) tempat kelahiran ibu hanya sampai pada antar desa. 
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“Batasane yo antar deso. Misale deso Dolopo karo Glonggong, utowo 

Doho. Nek biyen, kan, wong-wong ora dolan adoh-adoh, amergo sik 

numpak sepeda unto. Cah-cah enom dolane sik cidek-cidekan. Gak 

enek pagelaran musik lan liyane. Wong biyen urung pati kenal 

hiburan, paling kenale gur dangdutan. Opo maneh saiki soyo akeh 

perayaan. Paling-paling metu yo mergo enek dangdutan opo 

wayangan. Nek ngopi, paling yo sik cedak, disambi macul. Dadi 

batesane mung neng deso.”
73

 

 

Bapak Huda menanggapi dengan argumen bahwa larangan 

perkawinan ini hanya sampai antar desa. Alasannya karena sangat sedikit 

masyarakat yang mengalami Ngelewati Segoro Getih di antar kota. Hal itu 

menjadi kepercayaan turun-temurun bahwa larangan ini hanya antar desa, 

bukan antar kota maupun kabupaten. 

 

“Batasan larangan Ngelewati Segoro Getih kui antar deso. Amergo 

kebanyakan masyarakat sing ngalami Ngelewati Segoro Getih niku 

geh antar deso. Gak ono sing kedaden antar kuto utawa antar 

kabupaten. Nek antar dusun yo biso.”
74

 

 

Berdasarkan pemaparan kedua narasumber di atas, dapat kita pahami 

bahwa batasan larangan yang termasuk Ngelewati Segoro Getih hanya sampai 

pada antar desa, misalnya desa Dolopo dengan desa Doho, desa Doho dengan 

desa Golonggong, dan lain-lain. Alasannya karena musibah yang ditimbulkan 

akibat melanggar pada zaman dahulu hanya terjadi antar desa. 
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C. Kepatuhan Masyarakat Tentang Mitos Larangan Perkawinan Ngelewati 

Segoro Getih di Ds. Dolopo. Kec. Dolopo Kab. Madiun 

Selayaknya sebuah adat, tentu masyarakat memberikan penjabaran 

perihal kepatuhannya terhadap adat tersebut, tak terkecuali dengan adat 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. Dari sini, penulis berupaya untuk mencari 

informasi tentang alasan mengapa masyarakat mematuhi larangan per-

kawinan Ngelewati Segoro Getih tersebut. 

Ternyata, masyarakat menganggap bahwa larangan perkawinan 

Ngelewati Segoro Getih ini dipatuhi karena beberapa sebab, salah satunya 

untuk menghormati kepercayaan leluhur terdahulu, sebagaimana yang penulis 

kutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak H. Jauhari. 

 

“Ya, patuh. Lha wong iku warisan leluhur. Sopo sing arep ngurpi 

adat Jowo, Ngelewati Segoro Getih nek ora wong-wonge dewe. 

Masyarakat iku pancen ngewanti-wanti yen arep nyelenggaraake 

nikahan. Ngelewati Segoro Getih sak mestine dadi adat sing ora bakal 

dilalekake. Tetap dipatuhe. Amergi kui bagian dari adat istiadat, ciri 

khas kepercayaan neng kene.”
75

 

 

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Wawan. Menurutnya, adat 

istiadat (kebiasaan) ini dipatuhi untuk menghormati leluhur (nenek moyang). 

Sebab, merekalah yang lebih dulu memercayai kebiasaan yang sering 

dilakukan ini; adat istiadat. Sehingga, mereka (nenek moyang) menurunkan 

kepercayaan ini kepada anak cucunya. 
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“Iku, kan, wis dadi kebiasaan poro sesepuh-pini sepuh, leluhur. 

Wongtuo sing luwih ngerti. Sing ngelahirake awake dewe. Wis 

semestine adewe ngelakoni dawuhe. Kebiasaan taat dumateng 

dawuhe lan kebiasaan wongtuo-wongtuo pancen wis enek awit 

mbiyen. Podo karo adat Ngelewati Segoro getih iki.”
76

 

 

Selain itu, keluarga bapak H. Jauhari—dalam sesi wawancara yang 

dilakukan oleh penulis, beliau menuturkan bahwa alasan utama memercayai 

tradisi tersebut hanya sebagai pencegahan terhadap bencana atau malapetaka 

yang terjadi—selain menghormati ada istiadat. 

 

“Mergo wedi ae, nek kenek molo. Senajan ge ngurupi tradisi. Adat 

istiadat neng Jowo, kan, akeh. Koyok Weton Jodoh, Nikah Siji karo 

Telu, Nikah neng wulan Suro. Eneke adat ngunu ket zaman wongtuo. 

Lan ora mung siji, ora gur keluargaku tok sing percoyo, keluarga 

liyane pun yo ngunu wi. Dadi, sak jane mung nyegah molo. Piye ben 

ora kenek bencana.”
77

 

 

Dari sini dapat kita pahami bahwa salah satu alasan keluarga bapak H. 

Jauhari yang masih mempertahankan adat istiadat (kebiasaan) dari larangan 

perkawinan Ngelewati Segoro Getih ialah untuk mencegah bencana, musibah, 

malapetaka atau hal-hal buruk yang dipercayai bakal terjadi. 

Bapak Huda juga mengungkapkan hal yang sama. Masyarakat takut 

ditimpa bencana yang terjadi tatkala melanggar mitos larangan perkawinan 

Ngelewati Segoro Getih di desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun tersebut. 
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“Wedi molo bencana. Mbak Siti Nur Jannah pernah ngelanggar mitos 

niku. Rong tahun selanjute, ibune ninggal. Masyarakat percados nek 

larangan niku dilanggar, salah sijine keluarga mesti ninggal. Lan 

biasane ibune. Koyok almarhummah ibune mbak Siti. 
78

 

 

Dengan kejadian meninggalnya ibu dari pelanggar, maka masyarakat 

semakin memercayai mitos tersebut, di luar mereka yang tidak percaya. Hal 

senada juga dijelaskan oleh Bapak Wawan berdasarkan hasil wawancara. 

 

“Biasane wongtuone sing ninggal. Akeh-akeh ibune. Soale, omahe 

calon sing lanang ngelangkahi kelahirane ibune calone sing wedok. 

Dadi masyarakat percoyo nek molone ngunu kui.”
79

 

 

Jika disangkut-pautkan dengan agama Islam, agama masyarakat yang 

memercayai adat tersebut, menurut penuturan bapak K.H. Abdul Aziz dan 

bapak Huda (modin), menyatakan: 

 

“Syariat kui gak kenal karo adat Jowo. Kejobo adat sing enek 

maslahahe lan dadi peraturan bersama. Dadi, kui gur sesuai pora 

karo nilai-nilai maslahah. Lewat ‘urf, syariat ngehalalke adat atas 

dasar sing tak sebutne kui mau. Tapi, ngunu kui yo enek syarat-

syarate. Ora sekabehe adat sing iso didadekne hukum.”
80

 

 

Hal senada juga dipaparkan oleh modin di desa Dolopo. Bapak Huda, 

melalui wawancara yang penulis lakukan, menjelaskan beberapa hal di bawah 

ini terkait dengan hubungan agama Islam dengan adat tersebut: 
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“Neng agomo larangan ngunu kui gak enek. Soale, aturan agomo 

Islam kui sifate umum, ora gur ngatur neng siji daerah tok, tapi 

kabeh, kabeh dunyo. Dadi, gak enek aturane neng Islam. Kui gur 

kepercayaan masyarakat tok. Neng masyarakat pun yo gak enek 

hukumane.”
81

 

 

Adanya kepercayaan terhadap sanksi pelanggaran itulah yang 

membuat masyarakat semakin mematuhi adat istiadat (kebiasaan) tentang 

mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih. Masyarakat mengaku 

takut dengan musibah yang melanda tatkala melanggar kepercayaan. 

 

“Aku wedi nek kedaden, wongtuoku ninggal. Kui koyo pagebluk cilik. 

Sing ngelanggar, ibune bakal ninggal.”
82

 

 

Pemaparan dari Bapak H. Jauhari, yang putrinya melanggar, juga 

senada. Bapak H. Jauhari mematuhi adat istiadat (kebiasaan) Ngelewati 

Segoro Getih sedangkan putrinya, Siti Nur Jannah tidak. Adanya kesenjangan 

itu membuat putrinya membawa perselisihan ini ke pengadilan agama untuk 

memohon wali adhal. Pihak bapak Siti Nur Jannah, Bapak H. Jauhari 

menjelaskan bahwa kejadian itu memang menimpa putrinya. Ia mengaku 

tidak tega melihat putrinya mengalami hal demikian. Tetapi, ia juga takut 

akan mitos tersebut benar-benar menimpa keluarganya. Pada keadaan 

tersebut, terjadilah dilematik. Di sisi lain, Bapak Jauhari juga memarahi 

kelakuan putrinya yang tidak memercayai adat kebiasaan (tradisi) terkait 
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dengan mitos perkawinan Ngelewati Segoro Getih. Bahkan, ibunya pernah 

stres gara-gara keputusan putrinya ini. Bpk. H. Jauhari menjelaskan: 

 

“Sak jane yo mangkel. Ibuke wis ngelarang goro-goro kenek adat 

Ngelewati Segoro Getih. Siti karo Ibuke sempet padu. Malah, pernah 

satru, ora omong-omongan. Tapi, yo piye maneh? anakku wis tresno. 

Sakjane ibuke mung wedi nek kenek molo. Urung maneh, tonggo-

tonggo yo podo ngerasani. Kan, dadi pekewuh. Akhire, Siti gowo 

perkoro iki neng pengadilan. Diurus dadi wali hakim.”
83

 

 

Akhirnya, karena keputusannya ini, Siti Nur Jannah tetap kawin 

dengan perantara wali hakim. Perkawinannya berjalan lancar tanpa ada 

halangan apa pun. Tetapi, selama dua tahun kemudian, ibu Siti Nur Jannah 

meninggal karena sakit. Hal ini membuat pikiran Siti Nur Jannah merasa 

terbebani, selain pandangan buruk yang diterima dari beberapa tetangganya—

sebab, keluarga mereka tidak harmonis karena kontradiktif terhadap adat. 

Dua faktor yang penulis sebutkan di ataslah yang mendasari 

kepatuhan masyarakat terhadap mitos ini—menghormati adat istiadat 

(kebiasaan) dari leluhur (nenek moyang) dan ketakutan jika hal tersebut—

Ngelewati Segoro Getih dan musibah—menimpa keluarganya. Masyarakat 

kini telah menggunakan beberapa cara supaya kejadian tersebut tidak terulang 

lagi. Salah satunya yang disampaikan oleh Bapak H. Jauhari. 

 

“Ngewanti-wanti sak durunge nikah. Koyo piye calonne; bebet, bibit, 

bobot. Wongtuo kudu ngontrol anakke. Sopo ae sing cedak karo 

anakke. Ojo diumbar ora karuwan.”
84
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Beberapa masyarakat memang tak ingin kejadian yang dialami oleh 

keluarga Bapak H. Jauhari menimpa diri mereka. Jikalaupun hal itu terjadi, 

masyarakat tetap memercayai akan adanya musibah. Sebagian memang 

melakukan aturan ketat terhadap keluarganya sendiri. Meninggalnya Ibu dari 

Siti Nur Jannah kian meyakinkan kebenaran musibah tersebut. Lantas, 

masyarakat memiliki caranya tersendiri untuk menghindari musibah. Seperti 

yang disampaikan oleh Bapak H. Jauhari, yaitu dengan memerhatikan 

anaknya, mempertimbangkan calonnya pasangan anaknya sebelum menikah, 

bahkan selama mengenal anaknya. 
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BAB IV 

TINJAUAN ‘URF TERHADAP MITOS LARANGAN 

PERKAWINAN NGELEWATI SEGORO GETIH DI DESA DOLOPO 

KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN 

 

A. Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Ngelewati Segoro 

Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Pada bab ini, penulis akan menganalisis tentang adat istiadat 

masyarakat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang masih 

memercayai mitos larangan perkawian Ngelewati Segoro Getih. Sebagai 

pertimbangan, penulis akan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam ‘urf 

yang telah disepakati oleh jumhur ulama dan disahkan untuk menjadi hukum 

adat sesuai dengan nilai kemaslahatannya. 

Agama Islam merupakan agama yang agung lagi suci. Islam mengatur 

segala aspek kehidupan termasuk ihwal perkawinan. Umat Islam diharuskan 

selektif dalam memilih pasangan hidupnya. Perintah ini sebagaimana 

termaktub dalam Kitab Suci, Alquran Surat An-Nisa: 4:3. 

Dalam ajaran agama Islam, larangan perkawinan sudah dijelaskan 

melalui beberapa ayat yang termaktub di dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang 

mengharamkan atas perkawinan dengan ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 
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saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Masa Penyayang. 

Di tempat lain, Alquran telah memberikan pedoman bahwa laki-laki 

pezina dilarang mengawini perempuan baik-baik. Laki-laki pezina hanya 

pantas mengawini perempuan yang berzina, perempuan musyrik; dan 

perempuan pezina dilarang mengawini laki-laki baik-baik. Perempuan pezina 

hanya boleh mengawini laki-laki yang juga seorang pezina atau laki-laki 

musyrik. Hal itu disebutkan dalam Alquran: 

                                

           

 

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina 

perempuan tidak boleh menikah kecuali pezina laki-laki atau 

dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan 

bagi orang-orang mukmin.” 
85
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Petunjuk yang termaktub dalam surat An-Nur tersebut kemudian 

diperkuat lagi dengan petunjuk yang serupa. Yakni, wanita-wanita yang keji 

untuk laki-laki yang keji, dan berlaku sebaliknya; wanita-wanita yang baik 

untuk laki-laki yang baik pula. 

Lebih lanjut, Islam membagi larangan perkawinan ke dalam dua 

bagian, yakni larangan yang yang bersifat mu’abbad (selamanya) dan 

larangan yang bersifat ghairu mu’abbad/muaqqat (sementara).
86

 Oleh sebab 

itu, jika dilihat sekilas, larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih 

termasuk ke dalam larangan perkawinan yang bersifat mu’abbad (selamanya). 

Lima hukum perkawinan (ahkamul khamsah) juga menjadi landasan 

terhadap larangan perkawinan. Sesuai dengan suatu kondisinya, seorang 

mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan diharamkan menikah 

jikalau keduanya belum mampu melaksanakan hidup berumah tangga, 

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat 

tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

Berbeda dengan beberapa dasar larangan perkawinan di atas, mitos 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih hanya berdasarkan keyakinan 

masyarakat bahwa barangsiapa yang melanggar kepercayaan tersebut, maka 

akan mendatangkan malapetaka seperti meninggalnya anggota keluarga dari 

salah satu pihak, terkhusus keluarga dari pihak mempelai perempuan. Dasar 

larangan perkawinan yang digunakan oleh masyarakat Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini hanyalah dasar yang bersifat 
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asumsi atau prasangka. Sehingga, tidak ada dasar yang memperkuatnya, 

seperti dasar larangan perkawinan yang telah disebutkan di dalam Alquran 

maupun Hadis. Dasar larangan perkawinan ini masih sebatas asumsi atau 

prasangka seperti yang penulis sebutkan di atas. 

‘Urf menurut jumhur ulama ialah sah bila menjadi dasar dari hukum 

adat. Tetapi, ‘urf di sini harus sesuai dengan beberapa syarat yang ditentukan 

oleh jumhur ulama itu sendiri. Syarat-syarat dari ‘urf telah melakukan 

berbagai macam pertimbangan, salah satunya dengan melihat nilai 

kemaslahatan yang ada. Ihwal ‘urf sendiri memiliki dasar hukumnya, seperti 

yang penulis sebutkan di bawah ini: 

ُ  ُمَحكََّمة    العَادَة

Artinya: 
Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

87
 

 

Jika ditinjau menggunakan ‘urf, maka mitos larangan perkawinan 

Ngelewati Segoro Getih termasuk ke dalam ‘urf khashs yang mana ‘urf ini 

memiliki arti sebuah tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok 

masyarakat tertentu. Jadi, tidak semua masyarakat Indonesia memercayai 

mitos ini. Selain itu, mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih 

hanya berlaku di bidang perkawinan saja dan tidak berlaku di bidang yang 

lain seperti bidang perdagangan maupun bidang politik. 
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Selain termasuk ke dalam ‘urf khashs, mitos larangan perkawinan ini, 

menurut Abd al-Wahab Khallaf juga masuk ke dalam kategori ‘urf fasid, 

yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syarak. Bentuk 

ketidaksesuaiannya dapat kita cermati dalam Alquran dan Hadis. Kedua dasar 

hukum Islam tersebut tidak mengenal tentang adanya larangan perkawinan 

berdasarkan kepercayaan masyarakat yang sifatnya hanya asumsi. Larangan 

perkawinan ini secara otomatis juga dapat mempersulit pasangan calon 

mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dalam melangsungkan 

perkawinannya. Sehingga, terdapat nilai maslahat yang dilanggar. Kedua poin 

ini—maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, termasuk dua syarat ‘urf 

shahih yang mana ‘urf ini dapat menjadi sumber hukum. Tetapi, dalam hal di 

atas, dua syarat ini tidak terpenuhi. 

 

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Kepatuhan Masyarakat Tentang Mitos 

Larangan Perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Sebagai adat kebiasaan (tradisi) yang berlaku, tentu adanya hukum 

adat harus memuat berbagai macam kepastian. Sebab, hukum yang 

berkembang merupakan sarana untuk mendisiplinkan masyarakat setempat. 

Oleh karena itu, adanya hukum kebiasaan harus didukung dengan kepatuhan 

masyarakatnya. Bentuk kepatuhan inilah yang memperkuat eksistensi dari 

adat istiadat yang ada. Maka, di sini, penulis berupaya meninjau bentuk 

kepatuhan masyarakat menggunakan teori ‘urf. 
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Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelum bab ini, ada dua 

alasan yang menyebabkan masyarakat mematuhi adat istiadat (kebiasaan) 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih ini. Dua alasan atau penyebab 

tersebut ialah karena bentuk penghormatan terhadap leluhur dan karena takut 

tertimpa musibah, bencana, atau malapetaka. 

Karena sebab menghormati atau mewariskan adat istiadat dari leluhur 

(nenek moyang), maka kita dapat mengacu pada firman Allah di dalam 

Alquran, surat Al-An’am ayat 116 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa 

muslim dilarang untuk menuruti kebanyakan orang di muka bumi yang mana 

mereka hanya berdasarkan prasangka belaka. Dari sini dapat kita cermati 

bahwa Alquran (Islam) melarang pemeluknya untuk mengikuti kebiasaan 

kebanyakan orang yang tidak jelas ajarannya. Dan tidak pula termaktub 

ajaran tersebut dalam Alquran maupun Hadis. 

Mengikuti ajaran yang tidak bersumber dari dasar hukum Islam dapat 

berpotensi menjadikan muslim syirik. Siapa saja yang mengikut kebanyakan 

orang tanpa ada dalil yang jelas, maka boleh jadi hal itu ialah perintah dari 

setan. Karena hal ini merupakan perbuatan yang sangat riskan. Dan oleh 

karena perbuatan, adat istiadat (kebiasaan) ini termasuk dalam ‘urf fi’li yaitu 

kebiasaan yang berlaku. Sama halnya dengan perbuatan (kebiasaan) meng-

ikuti kebanyakan orang (sesepuh). ‘Urf tersebut masuk ke dalam ‘urf fasid 

dikarenakan berbenturan dengan syariat Islam. Kepatuhan masyarakat guna 

untuk menghormati leluhur (nenek moyang) tidak dijelaskan dalam Alquran 

maupun Hadis, apalagi didasari dengan suatu prasangka. 



75 

 

 

Dalam Aquran surat Al-A’raf ayat 3 dijelaskan bahwa ikutilah apa 

yang diturunkan kepadamu dari Rabb-Mu, dan janganlah kamu mengikuti 

pemimpin-pemimpin selain dari-Nya. Sebaiknya masyarakat menjauhi apa-

apa yang tidak diperintahkan atau diajarkan kepada Allah. Sebab, seperti 

yang saya jelaskan di atas, hal tersebut dapat memicu kesyirikan. 

Selain itu, bentuk kepatuhan masyarakat juga dikarenakan ketakutan 

mereka jikalau tertimpa musibah berupa meninggalnya ibu dari si pelanggar. 

Alasan ini tidak dapat dibenarkan karena berbenturan dengan syariat Islam—

yang mana muslim dilarang memercayai sesuatu yang masih dianggap 

prasangka atau asumsi dengan dalil yang tidak ada. Ditambah lagi, musibah 

yang dimaksud—meninggalnya ibu pelanggar tidak dapat diterima oleh akal 

sehat. Tak ada pembenaran yang logis. 

Musibah justru menimpa karena ulah kita sendiri. Misalnya, perbuatan 

maksiat, bukan karena melanggar adat istiadat (kebiasaan) seperti mitos 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. Sebagaimana yang termaktub dalam Alquran, 

surat Asy-Syura’ ayat 3 yang menjelaskan bahwa musibah yang menimpa 

muslim tak lain disebabkan oleh perbuatannya sendiri, dan Allah memaafkan 

sebagain besar dari kesalahan-kesalahanmu (muslim). Berdasarkan penjelasan 

dari firman Allah ini, sejatinya musibah yang terjadi akibat melanggar 

larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih hanya sebatas prasangka. 

Karena tak ada musibah yang melanda, selain kita sendirilah yang membuat-

nya berdasarkan aturan yang termaktub dalam hukum Islam. 
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Kepatuhan masyarakat terhadap mitos larangan perkawinan Ngelewati 

Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun hanya 

sebatas sesuatu yang tak dapat diterima oleh akal dan tidak ada dalil yang 

kuat. Baik itu untuk menghormati leluhur (nenek moyang) dengan menuruti 

segala perintah dan kebiasaannya, maupun karena takut jikalau musibah 

menimpa keluarganya, saat melanggar, tidak sesuai dengan ajaran Islam. ‘Urf 

di sini termasuk ke dalam kategori ’urf fasid, yaitu ‘urf yang tertolak atau 

tidak dapat diterima menjadi dasar hukum. Fenomena ini juga diperkuat 

dengan mengesampingkan ajaran Islam dan lebih mengutamakan adat istiadat 

(kebiasaan). Pula menghilangkan nilai kemaslahatan antara pasangan calon 

mempelai laki-laki dengan perempuan yang saling suka, tapi tidak dapat 

kawin karena melanggar larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk 

selanjutnya dapat ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan ‘urf (hukum Islam) terhadap mitos larangan perkawinan 

Ngelewati Segoro Getih tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘urf 

sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan landasan hukum terkait 

larangan perkawinan ini hanya sebatas prasangka. Jika dikategorikan, 

larangan perkawinan ini termasuk ke dalam ‘urf khashs yang hanya 

berlaku di bidang perkawinan saja. Selain itu, dengan tidakdipenuhinya 

syarat-syarat ‘urf di atas, maka larangan perkawinan ini masuk ke dalam 

‘urf fasid atau ‘urf yang tertolak karena tidak ada landasan yang kuat 

untuk dapat dijadikan sebagai hukum. 

2. Tinjauan ‘urf terhadap kepatuhan masyarakat tentang mitos larangan 

perkawinan di desa Dolopo kecamatan Dolopo kabupaten Madiun ialah 

termasuk dalam ‘urf khashs, yakni kepatuhan sebagian masyarakat, dan 

di bidang perkawinan saja, dan tidak menyangkut bidang-bidang yang 

lainnya. Kepatuhan masyarakat juga termasuk ke dalam ‘urf fasid. Hal 

itu dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan hukum adat dan 

mengesampingkan maslahah dari perkawinan. Dalam hal ini, masyarakat 

lebih menghormati leluhur dan mencegah musibah yang diyakininya. 
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B. Saran 

Bagi masyarakat yang memercayai hukum adat, jangan sampai 

kepercayaan tersebut mempersulit masyarakat lain yang akan melangsungkan 

perkawinan. Tentu dengan adanya mitos larangan tersebut, akan semakin 

banyak masyarakat yang dipersulit. Sejatinya dalam melangsungkan 

perkawinan, masyarakat harus memegang teguh syariat. Bagi mereka yang 

tidak percaya mitos larangan perkawinan tersebut, penulis pikir tidak masalah 

karena masih ada Alquran dan hadis sebagai pedoman yang sah. 
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