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ABSTRAK
Dwi Saputra, Yohans Arimba. 210113013, “Adat Larangan Perkawinan Antara
Utara Jalan Dengan Selatan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
di Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”, SKRIPSI,
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing Dr. Miftahul
Huda,M.Ag
Kata Kunci : Hukum Islam, Adat, Perkawinan
Di Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, terdapat sebuah
mitos atau Hukum Adat yang di percayai oleh masyarakat di Desa Truneng,
adat tersebut adalah adat larangan perkawinan antara utara jalan dengan selatan
jalan, dan sampai saat ini adat tersebut masih di percayai oleh masyarakat di
Desa Truneng sebagai salah satu larangan dan penghalang bagi seseorang yang
akan melaksanakan perkawinan, sesuai kepercayaan masyarakat Desa Truneng
dan sesuai penjelasan dari sesepuh Desa Truneng apabila ada seseorang yang
melanggar adat tersebut maka akan mengalami berbagai musibah dan
permasalahan di kemudian hari.
Sebenarnya di dalam Hukum Islam sudah di atur apa saja syarat sah dan
rukun melaksanakan perkawinan, tetapi masyarakat di Desa Truneng tetap
menggunakan hukum adat tersebut sebagai salah satu Hukum Perkawinan,
untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil dua rumusan masalah yaitu :
(1) Bagaimana menurut Hukum Islam tentang tradisi larangan melaksanakan
perkawinan antara utara jalan denagn selatan jalan di Desa Truneng Kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap
implikasi pelanggaran tradisi larangan melaksanakan perkawinan antara utara
jalan dengan selatan jalan di Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo?
Untuk menjawab dari kedua rumusan masalah tersebut penelitian ini
menggunakan penelitian studi kasus berbasis lapangan yang sumber data
primernya di peroleh dari wawancara terhadap pelaku yang melanggar hukum
adat larangan tersebut, masyarakat, dan sesepuh Desa Truneng Kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo, yang kemudian di analisis menggunakan teori
Hukum Islam.
Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama
masyarakat di desa Truneng masih mempercayai dan melaksanakan adat
larangan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan karena adat
larangan tersebut sudah di anut oleh masyarakat desa Truneng sejak dahulu dan
masyarakat percaya apabila melanggar adat tersebut akan mengalami berbagai
musibah dan permasalahan di kemudian hari. Kedua, dalam perspektif hukum
islam adat larangan tersebut tidak ada di dalam hukum islam dan hukum islam
tidak mengatur atau membahas tentang adat tersebut dan adat larangan tersebut
bukan menjadi penghalang seseorang melaksanakan perkawinan, sebenarnya di
dalam hukum islam telah di atur dan di jelaskan apa saja dan bagaimana tata
cara melaksanakan perkawinan agar sah menurut hukum islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah ajaran agama yang di syariatkan oleh allah SWT
kepada manusia sampai akhir zaman. Kehadiran agama islam yang di bawa
nani Muhammad SAW di yakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan
manusia sejahtera lahir dan batin. Dan islam merupakan suatu ajaran yang
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat,
karena di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana
seharusnya manusia itu menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna
dalam arti yang seluas-luasnya.

Islam juga

mengajarkan

tata etika dan

moral serta sosial

bermasyarakat, selain itu di dalam islam juga mengatur hubungan antara
laki-laki dengan laki-laki terutamanya hubungan antara laki-laki dengan
perempuan agar tidak terjerumus kedalam tindakan dosa besar yaitu zina. Di
dalam hukum tersebut mengatur tentang batasan-batasan hubungan antara
laki-laki dengan perempuan yang tidak boelh di langgar oleh manusia dalam
berinteraksi maupun berhubungan dengan lawan jenis terutama yang bukan
muhrim, Muhrim disini bisa berarti saudara perempuan, ibu, atau istri.

Membahas seorang istri pasti tidak lepas dari pembahasan pernikahan
atau dalam segi bahasa bisa di sebut perkawian, perkawinan di dalam islam
terdapat di pembahasan di fiqih munakahat, yang menjelaskan makna
perkawinan rukun dan syarat perkawinan dan membahas segala tentang
perkawinan yang akan di lakukan oleh setiap manusia sebagai salah satu
ibadah yang di anjurkan oleh nabi Muhammad SAW.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Swt
dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya
sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, berkembang biak dan
melangsungkan kelestarian hidupnya.1 Perkawinan juga merupakan momen
yang paling penting dan berarti bagi kehidupan manusia di muka bumi ini.2
Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan
pekawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi
kemanusian pada umumnya.3 Islam mensyariatkan perkawinan dengan
tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah,
warahmah.4 Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt :

َوَﻣِﻦْ آﯾَﺎﺗِﮫِ أَنْ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ أَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ أَزْوَاﺟًﺎ ﻟِﺘَﺴْﻜُﻨُﻮا إِﻟَﯿْﮭَﺎ وَﺟَﻌَﻞ
َﺑَﯿْﻨَﻜُﻢْ ﻣَﻮَدﱠةً وَرَﺣْﻤَﺔً إِنﱠ ﻓِﻲ ذَٰﻟِﻚَ ﻵَﯾَﺎتٍ ﻟِﻘَﻮْمٍ ﯾَﺘَﻔَﻜﱠﺮُون
1
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”. (QS: Ar-Rum ayat 21)
Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia
untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat
dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum
dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk
menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Untuk
mewujudkannya, maka memilih pasangan merupakan hal yang perlu
diperha-tikan. Islam memberikan keleluasaan dalam mencari pasangan hidup
menurut

selera

masing-masing.5

Dalam

menuju

perkawinan

yang

dimaksudkan untuk benar-benar hidup berumah tangga, soal pilihan jodoh
yang tepat merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.6 Mencari
pasangan, baik calon suami dan istri tidak boleh dilakukan sembarangan.
Juga tidak boleh semata-mata pertimbangan kepentingan pribadi.7
Termasuk juga dalam hal yang tidak lepas dari perhatian ajaran
Agama Islam, adalah aturan-aturan perkawinan, yang dalam Hukum Islam
dinyatakan sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya termasuk ibadah, dengan tujuan pencapaian rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warrahmah.
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Didi Jubeidi,
Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Naungai Ridho Ilah,
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Hukum Islam juga sudah mengatur tentang larangan melaksanakan
perkawinan dengan perempuan. Larangan dengan seorang perempun itu ada
dua macam yaitu, pertama larangan muabbad, yakni larangan untuk dikawini
selamanya. Kedua larangan muaqqat, yakni larangan kawin dengan seorang
perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu,
apabila keadaan tersebut berubah maka perempuan tersebut halal dikawini.8
Ketika masyarakat akan melaksanakan perkawinan harus mematuhi
undang-undang

yang

mengatur

tentang

perkawinan,

ada

beberapa

undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan tetapi fokus
bahasan di arahkan kepada UU No. 1 tahun 1974, karena hukum materiil
perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 tahun 1975
hanyan sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No.
1 tahun 1974, sedangkan UU No. 7 tahun 1989 mengatur hukum acara atau
formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 tahun 1974 itu dalam
bahasan ini disebut UU perkawinan.9
Selain UU perkawinan masyarakat juga harus mematuhi juga KHI
(Kompilasi Hukum Islam), KHI disusun untuk melengkapi UU perkawinan
dan

diusahakan

secara

praktis

mendudukannya

sebagai

hukum

perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI
dengan demikian berinduk kepada UU perkawinan. Dalam kedudukannya
sebagai pelaksana praktis dari UU perkawinan, maka materinya tidak boleh
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bertentangan dengan UU perkawinan. Oleh karena itu, materi UU
perkawinan di salin ke dalam KHI meskipun dengan rumusan yang berbeda.
Di samping itu, dalam KHI di tambahkan materi lain yang prinsipnya tidak
bertentangan dengan UU perkawinan.10
Selain mematuhi UU perkawinan dan KHI masyarakat juga mematuhi
aturan adat yang berlaku di daerahnya masing-masing, hukum adat pasti
tidak akan ditinggalkan oleh masyaakat yang masih peraya dengan hukum
adat yang berlaku di daerahnya, tentunya beberapa daerah mempunyai
hukum adat sendiri-sendiri meskipun relatif sama tetapi pasti mempunyai
beberapa perbedaan.
Terutamanya masyarakat di Desa Truneng Kecamatan Slahung
mepunyai adat yang masih dipercayai oleh masyarakat, adat tersebut sudah
sejak jaman dahulu hingga sekarang masih dipercayai oleh masyarakat Desa
Truneng Kecamatan Slahung, masyarakat mempercayai apabila ada
seseorang yang melanggarnya pasti akan mendapat musibah di kemudian
hari, hukum adat tersebut adalah larangan melaksanakan perkawinan antara
utara dan selatan jalan.
Dengan

adanya

adat

tersebut

masyarakat

seperti

ada

yang

menghalangi jika akan mempunyai hubungan seperti adat larangan tersebut
selain itu juga menghalangi jika seseorang yang akan melaksanakan
perkawinan apabila mempunyai pasangan yang sama dengan adat tersebut.
Masyarakat di desa Truneng kecamatan Slahung sampai saat ini masih
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Ibid, 31

mempercayai adat tersebut, padahal hukum islam sudah mengatur apa saja
yang menjadi penghalang melaksanakan perkawinan, dan sudah jelas
diterangkan di dalam Al-Qur’an dan fiqih munakahat. Masyarakat Desa
Truneng Kecamatan Slahung masih tetap melaksanakan adat tersebut dalam
melaksanankan perkawinan, karena merasa takut apabila melanggar adat
tersebut akan mengalami musibah di kemudian hari.
Data yang diperoleh dari informan membuktikan bahwa tradisi
tersebut memang ada dan masih berlaku sampai sekarang. Sempel data
tersebut di peroleh dari hasil wawancara dengan seorang informan, informan
tersebut merupakan pelaku pelanggar adat tersebut. Dari wawancara tersebut
informan mengaku bahwa beliau setelah melakukan pernikahan utara jalan
dengan selatan jalan sering mengalami musibah, bahkan pernah beliau
mengalami sebuah kecelakaan yang hampir merenggut nyawa beliau.11
Oleh karena itu, untuk menilai peraturan adat di Desa Truneng
tersebut perlunya penelitian yang lebih lanjut supaya dapat menjawab dan
memutuskan hukum tentang permasalahan diatas, bagaimana para ulama
memandangnya, apakah memberikan dampak positif ataukah perlunya
peninjauan ulang supaya tidak bertentangan dengan Maqashidu Syari’ah.
Dari pemaparan tersebut, peneliti dengan semangat yang tanpa keraguan dan
demi untuk menemukan akan kemaslahatan dan menolak akan kemafsadatan
dihasilkan suatu judul, yaitu: Adat Larangan Perkawinan Antara Utara
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Abdul Sujarwan, Hasil Wawancara 1, Ponorogo,

Jalan Dengan Selatan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus Di Desa Truneng, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo).
B. Penegasan Istilah
1. Tradisi adalah adat-istiadat yang dilakukan turun menurun. (dari nenek
moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, bisa berarti penilaian
atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling
baik dan benar.

2. Pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan dengan
diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita
untuk menjalin hubungan rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka pokok
permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menurut Hukum Islam tentang tradisi larangan melaksanakan
perkawinan antara utara jalan denagn selatan jalan di Desa Truneng
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implikasi pelanggaran tradisi
larangan melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan
jalan di Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pelaku tentang larangan
melaksakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan di
desa Truneng kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pelanggaran terhadap adat
larangan melaksanakan perkawinan anatara utara jalan dengan
selatan jalan di Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo

E. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah
khasanah keilmuan dan sebagai bahan referensi bagi penulis secara
khusus dan umumnya bagi masyarakat luas.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang berarti
bagi penulis khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya dan
semoga dapat dikaji lebih lanjut oleh para peneliti yang berkaitan dengan
adat larangan melaksanakan perkawinan anatara

F. Kajian Pustaka

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk
dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya
permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan
permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Disini penulis
menemukan banyak karya yang membahas mengenai adat perkawinan.
Hasil penelitian dari : Ahmad Roh Aminanto, Perubahan Persepsi
Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu dan Turun
Papat di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupataen Ponorogo (Kajian
Sosiologis), Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010. Skripsi ini menjelaskan
bentuk-bentuk perubahan persepsi masyarakat serta faktor-faktor dan arah
perubahan persepsi masyarakat menurut teori perubahan sosial dalam kajian
sosiologis.12
Hasil penelitian dari Agus saputro, Pandagan Masyarakat Terhadap
Tradisi Nunggoni Dalam Pelaksanaan Perkawinan (di Desa Purwoharjo
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Ahmad Roh Aminanto, “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan
Turun Telu Dan Turun Papat Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Kajian
Sosiologis),” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010)

Kecamatan

Karangtengah

Kabupaten

Wonogiri),

Ponorogo:

STAIN

Ponorogo, 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan
masyarakat tentang tardisi nunggoni yang ada di Desa Purwoharjo
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri13
Hasil penelitian dari Alfi Amirul Mukminin, Nikah Lusan di Desa
Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif
Maslahah Mursalah, Ponorogo : IAIN ponorogo 2017. Dari pembahasan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) bahwasannya syarat praktik
nikah lusan di Desa Mangunrejo di antara adalah tidak di perhitungkan oleh
keluarga, semua urusan yang berkaitkan dengan pasangan nikah lusan sama
sekali tidak ada campur tangan keluarga maupun orang lain, adanya hari
baik, adanya hari baik dan adanya ruwatan dari tokoh Adat. (2) Hukum
Nikah Lusan menurut Masyarakat Desa Mangunrejo ada dua, pertama
dilarang karena faktor tradisi atau adat istiadat nenek moyang. Kedua, boleh
seperti halnya pernikahan pada umunya, yaitu hukumya mubah Dari segi
maslahah mursalah adanya kedua aturan tersebut, tentunya bukan hal yang
salah, dan hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sendiri. Sehingga kedua hukum tersebut sah-sah saja digunakan,
akan tetapi juga harus melihat aspek-aspek maslahah yang terkandung
dibalik hukum nikah lusan tersebut.14
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Agus Saputro, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nunggoni Dalam Pelaksaan
Perkawinan(Di Desa Purwoejo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri),” Skripsi
(Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016)
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Alfi Amirul Mukminin, “Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” Skripsi (Ponorogo :
IAIN ponorogo 2017)

Hasil penelitian dari Niswatul Qoni’ah, Kajian Sosiologis Terhadap
Pergeseran Persepsi Masyarakat Tentang Adat Larangan Nikah (Studi Kasus
di Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), Ponorogo :
STAIN Ponorogo 2016. Menjelaskan tetang bagaimana kajian sosiologis
terhadap pergeseran persepsi masyarakat Desa Kwadungan Lor Kecamatan
Padas Kabupaten Ngawi tentang adat larangan nikah.15
Hasil penelitian dari Nur Afidin, Tradisi Perkawinan Adat Jawa di
Kecamatan Ponorogo Menurut Islam, Ponorogo: STAIN Ponorogo 2016.
Skripsi ini menjelaskan bagaimana tradisi adat perkawinan dan bagaimana
pernikahan adat Jawa menurut Islam di Kecamatan Ponorogo.16
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian
lapangan (field Research), yaitu penelitian yang terjun langsung dalam
lapangan untuk mengamati dan menemukan pola, model, dan teori yang
komplek.17

2. Lokasi Penelitian

15

Niswatul Qoni’ah, “Kajian Sosiologis Terhadap Pergeseran Persepsi Masyarakat Tentang Adat
Larangan Nikah (Study Kasus Di Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi),”
Skripsi (Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2016)
16
Nur Afidin, “Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam,” Skripsi
(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2000), 3.

Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian dalam penulisan skripsi
ini adalah di Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

3. Subjek Penelitian
Adapun subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah
masyarakat di Desa Truneng kecamatan Slahung yang mengetahui dan
memahami adat larangan tersebut.
4. Data
Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka.
Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian
dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif dapat
dibedakan sebagai data primer dan data sekunder. Adapun data yang
digunakan penulis dalam penyusuan skripsi ini adalah:

a. Data primer yang berupa teks hasil wawancara dengan informan
yaitu dari pelaku yang melanggar adat tersebut, sesepuh desa, dan
tokoh masyarakat, yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.
data primer meliputi:

a) Data-data tentang adat larangan melaksanakan perkawinan
antara utara jalan dengan selatan jalan di Desa Truneng
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b) Data-data tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap
adat larangan perkawinan antara Utara jalan dengan
Selatan jalan di Desa Truneng Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo.

b. Data sekunder yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh oleh penelii dengan cara membaca, melihat atau
mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah
diolah oleh peneliti sebelumnya. Yang termasuk dalam kategori data
tersebut adalah data bentuk teks (dokumen, pengumuman, surat-surat,
sepanduk dan lain-lain), data bentuk gambar (foto, animasi dan
lain-lain), data bentuk suara (hasil rekaman kaset) dan kombinasi teks,
gambar dan suara (film, video dan lain-lain).

5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber
data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan
adalah data yang didapatkan dari sumber asli atau pertama sedangkan
sumber data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia
sehingga tinggal mencari dan megumpulkan.18
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Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara
langsung dari subyek penelitian yaitu informan adalah masyarakat desa
Truneng Kecamatan Slahung (pelaku pelanggar adat tersebut) yang
dapat memberikan informasi mengenai rumusan masalah yang sudah
ditentukan peneliti guna memecahkan masalah tersebut, nama-nama dari
informan tersebut adalah:

a.

Bapak Abdul sujarwan

b.

Bapak Bambang priyo utomo

c.

Bapak Sujarwo

Sumber data sekunder yang merupakan data tambahan untuk
melengkapi dan penjelasan lebih detail dari sumber yang sudah ada yaitu
tentang adanya adat larangan tersebut, data tambahan atau data sekunder
tersebut di peroleh dari hasil wawancara dari keluarga pelaku pelanggar
adat tersebut, sesepuh desa, dan perangkat desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data/koleksi data merupakan tahapan dalam proses
penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang
tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti

mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.19
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode interview, yaitu metode pengumpulan data dengan teknik
wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula20. Di
Desa Truneng Kecamatan Slahung yang akan menjadi informan adalah
sesepuh di Desa Truneng Dalam pelaksanaan pengumpulan data di
lapangan, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam.21 Sesuai
dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Artinya
bahwa dalam pelaksanaan wawancara, peneliti secara mendalam untuk
mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari informan.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data didapatkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis
data atau mengolah data. Tahap ini berguna untuk memecahkan masalah
yang ada yang menjadi pokok dari penelitian ini.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan logika deduktif verikatif seperti
pengolahan data dalam penelitian kuantitatif. Yang digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah logika induktif abstraktif. Suatu logika yang
19
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bertitik toalk dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan
deskriptif dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh dari
kegiatan lapangan berlangsung.

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah
reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya
dengan istilah pengolahan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi
data) dalam penelitian kuantitatif. Ia mencakup kegiatan mengikhtiarkan
hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke
dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam
suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara
lebih utuh yang memudahkan upaya pemaparan dan penegasan
kesimpulan (conclution drawng and verification).22

Dalam menganalisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu
kodifikasi data, penyajian, data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Pada tahap kodifikasi, penulis akan menulis kembali catatan-catatan
lapangan yang dibuat yang sudah dilakukan dalam wawancara
sebelumnya dan juga mentanskrip hasil wawancara. Kemudian penulis
memilah informasi yang penting dan yang tidak penting tentunya.
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Kemudian tahap penyajian data, penulis menyajikan temuan penelitian
berupa kategori atau pengelompokan. Selanjutnya dari data yang sudah
disajikan, penulis akan menarik kesimpulan atau verifikasi terhadap data
tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, peneliti membagi
pembahasan skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara umum
sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan mencakup: latar belakang
masalah, yang memuat penjelasan tentang hal yang melatar belakangi
mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Tujuan dan kegunaan, yang
memuat penjelasan penulis tentang tujuan dan kegunaan dari penelitian
yang dilakukan. Telaah pustaka, yang memuat informasi terkait dengan
tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu
yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis sekaligus akan nampak
orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah
penelitian sebelumnya. Metode penelitian, pada bagaian ini menjelaskan
mengenai beberapa metode penelitian yang akan dilakukan seperti jenis
penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, data, sumber penelitian,
teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.
Sistematika pembahasan, bagian ini menjabarkan bab-bab yang akan

dibahas secara keseluruhan dalam skripsi yang bertujuan untuk
mempermudah pembaca.

Bab kedua, pada bab ini penulis memberikan penjelasan teori tentang
perkawinan menurut Hukum Islam.

Bab ketiga, bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum
wilayah Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang
mencakup letak dan kondisi geografis, kondisi ekonomi dan pendidikan,
kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan. Memaparkan tentang
persepsi masyarakat tentang adat larangan perkawinan antara utara jalan
dan selatan jalan di Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo.

Bab keempat, dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data
yang telah didapatkan mengenai persepsi masyarakat terhadap adat
larangan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan di desa
Truneng kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan
saran dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II
PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. PERNIKAHAN DALAM ISLAM
1. Pengertian Perkawinan
Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
ru mah tangga yang bahagia, sakinah (tentram, penuh cinta dan kasih
sayang (mawahdah wa rahmah) dan untuk mendapatkan keturunan yang
saleh dan salihah.
Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki
dan perempuan atas dasar rela sama rela yang mengubah status dan
menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan
muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum islam.
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi
menurut arti majazi (mathoporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian)
yang menjadikan halal hubungan sexual sebagai suami dan istri antara
seorang pria dan wanita.23
Nikah artinya perkawinan sedangkan akad atinya perjanjian. Jadi,
akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam
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perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).
Beberapa tokoh juga berpendapat tentang pengertian perkawinan:
a.

Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal,
santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

b.

Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya
menjadi halal hubungan sexual antara wanita dengan pria sedangkan
menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan
sexual.24

c.

Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad
dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita,
sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.

d.

Sayyid Sabiq dalam fikih Sunnah, perkawinan merupakan
sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik
manusia, hewan dan tumbuhan.
Selain para tokoh tersebut golongan ulama Syafi’iyah dan golongan

ulama hanafiyah juga berpendapat antara lain:
Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu
berarati akad dalam arti yang sebenarnya (hajkiki) berarti juga untuk
hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi).
24
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Penggunaan kata untuk arti yang bukan sebenarnya itu memerlukan
penjelasan di luar dari kata itu sendiri.
Adapun golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah
itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti
juga untuk yang lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang
memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.
Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini
kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut
berdampak jelas dalam beberapa masalah lainya yang akan terlihat
kemudian.25
Perkawinan merupakan suatu cara yag di pilih Allah sebagai jalan
bagi manusia untuk beranak, berkembanhg biak, dan menjaga kelestarian
hidupnya, setelah masing-masing telah siap melakukan perannya yang
positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau
menjadikan manusia sperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti
nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki
tanpa suatu aturan. Akan tetapi dem menjaga kehormatan dan matabat,
Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.
Dengan demikian hubungan antara laki-laki dengan perempuan di
atur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara
ijab kabul dan di hadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya
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kesepakatan dari kedua mempelai. Para ulama telah bersepakat bahwa
menikah itu di perintahkan26.

2. DASAR HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM
Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang di
perintahkan dan di anjurkan oleh syara’. Sesuai dengan firman Allah
SWT di dalam Al-Qur’an :

ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ اﺗﱠﻘُﻮا رَﺑﱠﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺲٍ وَاﺣِﺪَةٍ وَﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻨْﮭَﺎ زَوْﺟَﮭَﺎ
ِوَﺑَﺚﱠ ﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ رِﺟَﺎﻻً ﻛَﺜِﯿﺮًا وَﻧِﺴَﺎءً وَاﺗﱠﻘُﻮا ﱠَ اﻟﱠﺬِي ﺗَﺴَﺎءَﻟُﻮنَ ﺑِﮫ
١:﴾وَاﻷَْرْﺣَﺎمَ إِنﱠ ﱠَ ﻛَﺎنَ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ رَﻗِﯿﺒًﺎ ﴿اﻟﻨﺴﺎء
“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu
dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan
mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan;
dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling
bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya
Allah swt. adalah pengawas atas kamu”. (An Nisa: 1)
Dalam menetapkan hokum asal suatu perkawinan terdapat
perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat
bahwa hokum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zāhiri mengatakan
bahwa menikah itu wajib. Para ulama Māliki Muta’akhirin berpendapat
bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk
sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini di tinjau berdasarkan
kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.27
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Adapun hokum menikah bisa di berbeda tergantung situasi dan
kondisi dari individu yang bersangkutan. Para ulama membagi hokum
menikah menjadi beberapa macam yaitu :
A. Nikah Wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan
kemampuan untuk kawin dan di khawatirkan akan tergelincir
pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hokum
melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
B. Nikah Sunnah, pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangant
di anjurkan(atau di sunnah kan) bagi yang memiliki hasrat atau
dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan
untuk

melakukannya

(secara

fisikal

ataupun

finansial),

walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan
dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam
perbuatan yang di haramkan Allah.
C. Nikah Haram, pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui
dirinya

tidak

memiliki

kemampuan

untuk

memenuhi

kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkahlahiriah
(yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan
melakukan hubungan seksual) yang wajib di berikan kepada
istri.
D. Nikah Makruh, makruh bagi seseorang untuk menikah ketika
dirinya khawatir terjerumus kepada perbuatan dosa, namun
masih mampu menahannya, dan ia khawatir tidak mampu

menunaikan hal-hal yang menjadi hak bagi pasangannya,
seperti nafkah, pergaulan yang baik, dan sebagainya.
E. Nikah Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk
melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak
khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga
tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut
hanya di dasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan
tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga
sejahtera.

3. RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN
Rukun dan syarat yaitu untuk menentukan suatu perbuatan hukum,
terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalalam
segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal
bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu
acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh di tinggal,
dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak
lengkap. Keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi bahwa rukun
itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau
unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang
berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang
berkatan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur

yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri dalam arti tidak
merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.28
Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang
rukun mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang
perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara perbedaan
tersebut disebabkan oleh karena berbeda melihat fokus perkawinan itu.
Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku
antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena
itu yang menjadi rukun dalam golongan ini hanyalah akad nikah yang
dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan,
sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokan
kepada syarat perkawinan.
Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan
perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung yang
berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad
nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu segala hal yang harus
terwujud dalam suatu perkawinan29
Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang
akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad
dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya
akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu
secara lengkap adalah sebagai berikut :
28
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A. Calon mempelai laki-laki.
B. Calon mempelai perempuan.
C. Wali

dari

mempelai

perempuan

yang

akan

mengakadkan

perkawinan.
D. Dua orang saksi.
E. Ijāb yang di lakukan oleh wali dan qabūl yang di lakukan oleh
suami.30
UU perkawinan tidak pernah berbicara tentang rukun perkawinan. UU
hanya

berbicara

tentang

syarat-syarat

perkawinan,

yang

mana

syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau
rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun
tersebut mengikuti Fiqh Syafi’iy dengan tidak memasukan mahar dalam
rukun.
a. Akad Nikah
Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung anatara dua
pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijāb dan qabūl.
Ijāb adalah penyerahan pihak pertama, sedangkan qabūl adalah
penerimaan pihak kedua. Ijāb dari pihak wali si perempuan dengan
ucapan “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu
dengan mahar sebuah Al-Qur’an”. Qabūl adalah penerimaan pihak
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kedua dengan ucapan “saya terima mengawini anak bapak yang
bernama si A dengan mahar sebuah Al-Qur’an”.
Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab
Fiqh akad perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian yang bersifat
keperdataan. Ia dinyatakan sebagai yang kuat yang disebutkan dalam
Al’Qur”an yang mana perja njian itu tidak hanya disaksikan oleh dua
orang yang di tentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu
berlangsungnya akad perkawinan tetapi juga di saksikan oleh Allah
SWT.31
Ulama sepakat menempatkan ijāb dan qobūl itu sebagai rukun
perkawinan. Untuk sahnya suatu perkawinan di syaratkan beberapa
syarat. Di antara Syarat tersebut ada di setujui oleh para ulama dan di
antaranya diperselisihkan oleh para ulama. Syarat-syarat tersebut
adalah:
a) Akad harus di mulai dengan ijāb dan di lanjutkan dengan
qobūl.
b) Materi dari ijāb dan qobūl tidak boleh berbeda, seperti nama
si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar.
c) Ijāb dan qobūl harus di ucapkan secara bersambung tidak
boleh putus walaupun sesaat.
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d) Ijāb dan qobūl tidak boleh menggunankan ungkapan yang
bersifat

membatasi

berlakunya

perkawinan,

karena

perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup.
e) Ijāb dan qobūl harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus
terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena
untuk penggunaan ucapan sindiran itu perlu adanya niat,
sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan
dapat mengerti apa yang di niatkan seseorang.

b. Laki-Laki Dan Perempuan Yang Kawin
Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama
perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur’an. Adapun
syarat-syarat yang harus di penuhi oleh perempuan dan laki-laki
yang akan kawin adalah sebagai berikut :
1. Keduanya harus jelas identitasnya dan dapat di bedakan dengan
yang lainnya, baik mengenai nama, jenis kelamin, keberadaan,
dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat
peminangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi
kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin
sama-sama mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya sama-ama beragama islam.

3. Antara

keduanya

tidak

terlarang

untuk

melaksanankan

perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah sama-sama setuju untuk kawin dan
setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang
izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan
melangsukan perkawinan tersebut dibicarakan dengan panjang
lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam
penetapannya.
5. Keduanya telah mencapai batas usia yang layak untuk
melaksanakan perkawinan.32
c. Wali Dalam Perkawinan
Yang di maksud dengan wali secara umum adalah seseorang
yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan
atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama
orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan
pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secra
hukum, baik bertindak atas harta tau atas dirinya sendiri.33
Dalam perkawinan wali itu ialah seseorang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah di
lakukan dua pihak, yaitu mempelai laki-laki yang di lakukan oleh
mempelai laki-laki itu sendiri dan dan pihak perempuan di lakukan
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oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah
suatu hal yang wajib dan tidak akan sah sebuah perkawinan apabila
tidak ada wali pada saat ijāb dan qabūl. Wali itu di tempatkan
sebagai rukun perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara
prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan
sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan yang
dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk
kelangsungan perkawinan tersebut.34
Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak ata nama
mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat
di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik
laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya
sebagai rukun dan syarat daalam akad perkawinan. Alasannya adalah
bahwa mempelai yang masih kecil tidak bisa melaksanakan akad
dengan sendirinya oleh kaenanya akad tersebut dilakukan oleh wali.
Namun terhadap wanita yang suda dewasa baik dia masih perawan
atau sudah janda, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat ini di
sebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat di
jadikan rujukan.
I. Saudara laki-laki kandung
II. Saudara laki-laki seayah
III. Anak saudara laki-laki kandung
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IV. Anak saudara laki-laki se ayah
V. Paman kandung
VI. Paman se ayah
VII.

Anak paman kandung

VIII.

Anak paman se ayah

IX. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
Orang-orang di atas berhak menjadi wali apabila memenuhi
syarat sebagai berikut :
i. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan
orang yang gila tidak berhak menjadi wali.
ii. Laki-laki, tidak boleh menjadi seorang wali seorang
perempuan
iii. Muslim,tidak sah seseorang yang tidak beragam islam
memnjadi wali dari seseorang yang beragam islam.
iv. Orang yang merdeka
v. Tidak dalam pengampuan atau imahjur alaih. Alasannya
seseorang yang dalam pengampuan tidak dapat berbuat
hukum.
vi. Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya karena
ketentuanya tidak boleh menjadi wali, karena dikawatirkan
tidak akan membawa maslahat dalam perkawinan tersebut.

vii. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan
tidak sering terlibat dalam dosa kecil serta tetap
memelihara maruah atau sopan santun.
viii. Tidak sedang ihram, untuk haji atau umrah.
d. Saksi
Akad pernikahan mesti di saksikan oleh dua orang saksi supaya
ada kepastian hukum dan untuk menghindari sanggahan dari
pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan
kedudukan saksi dalam perkawinan Ulama Jumhur yang terdiri dari
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menempatkanya sebagai rukun
perkawinan,

sedangkan

ulama

Hanafiyah

dan

Zahiriyah

menempatkannya sebagai syarat.35 Begitu pula keadaanya bagi
ulama Malikiyah. Menurut ulama ini tidak ada keharusan
menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang di perlukan
adalah mengumumkannya namun di syaratkan adanya kesaksian
melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.36
Saksi dalam akad perkawinan harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
I. Saksi itu berjumlah minimal dua orang.
II. Kedua saksi harus beragama Islam.
III. Kedua saksi harus orang yang merdeka.
IV. Kedua saksi harus laki-laki.
35
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V. Kedua saksi harus bersifat adil dalam arti tidak pernah
melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil dan
tetapm menajaga muruah.
VI. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.
e. Mahar
Kata mahar berasal dari bahasa arab dan telah menjadi bahasa
Indonesia terpakai. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan
mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat di
langsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan
tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu di serahkan pada
waktu akad nikah.
Dalam trdisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab
fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti di serahkan pada
saat berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh di serahkan pada
saat akad nikah dan boleh juga di serahkan setelah pelaksanaan akad
nikah. Definisi yang di berikan oleh ulama pada waktu itu sejalan
dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu. Oleh karena itu, definisi
tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah :
“pemberian khusus yang bersifat wajib yang di serahkan mempelai
laki-laki kepada mempelai perempuan yang berupa uang atau barang
ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian
wajib yang di serahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai
perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah peristiwa
akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Apabila pemberian
itu di lakukan secara sukarela di luar akad nikah di anggap sebagai
pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah akad nikah.
Demikian pula pemberian mepelai laki-laki dalam waktu akad nikah
tetapi tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.37
Dari definisi tersebut di atas jelaslah hukum dari taklifi dari
mahar itu adalah wajib, dengan arti seorang laki-laki mengaiwi
seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya dan
berdosa jika suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.38

وَآﺗُﻮا اﻟﻨِّﺴَﺎءَ ﺻَﺪُﻗَﺎﺗِﮭِﻦﱠ ﻧِﺤْﻠَﺔً ﻓَﺈِنْ طِﺒْﻦَ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﺷَﻲْءٍ ﻣِﻨْﮫُ ﻧَﻔْﺴًﺎ ﻓَﻜُﻠُﻮهُ ھَﻨِﯿﺌًﺎ ﻣَﺮِﯾﺌًﺎ
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS : An-Nsia’
ayat 4)
Dari adanya perintah allah dan perintah Nabi untuk memberikan
mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya
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memberi mahar kepada istri. Tidak di temukan literatur ulama yang
menempatkanya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya
sebagai sarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang
tidak menggunakan mahar maka tidak sah perkawinan tersebut.
Barulah ulama zahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah
di persararatkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat
di batalkan.
Walaupun mahar itu di sepakati kedudukannya sebagai syarat
sah perkawinan, namun sebagian ulama di antaranya ulam
Zhahiriyah menyatakan tidk mestinya mahar tersebut di sebutkan dan
di serahkan pada saat akad berlangsung. Namun dalam ikatan
perkawinan mahar itu haus sudah di serahkan.
4. LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM
Secara garis besar larangan pernikahan dalam Islam antara seorang pria
dan seorang wanita menurut syara’ di bagi menjadi dua, yaitu
abadi dan halangan sementara. Yang termasuk halangan abadi ialah:
1). Nasab(keturunan)
* Ibu (garis keturunan keatas)
* Anak Perempuan (garis keturunan lurus kebawah)
* Saudara perempuan
* Bibi
* keponakan perempuan
2). Pembesanan(karena pertalian kerabat semenda)

halangan

* Mertua perempuan (garis keturunan ke atas)
* Anak tiri
* Menantu (garis lurus kebawah)
*Ibu tiri
3). Sesusuan
* Ibu susuan
* Nenek susuan
* Bibi susuan
* Keponakan sesusuan perempuan
* Saudara perempuan sesusuan
4). Zina
5). Li’an
Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa
mendatangkan empat orang saksi. Maka suami diharuska bersumpah
4 kali dan kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia
menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang
mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau
bersumpah seperti sumpah suami di atas 4 kali da yang kelima
kalinya di teruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu
benar. Apabila terjadi sumpah li’an antara suami dan istri maka
putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.
Sedangkan yang termasuk halangan sementara ialah: 1).
Halangan bilangan, 2). Halangan mengumpulkan, 3). Halangan

kehambaan, 4). Halangan kafir, 5). Halangan ihram, 6).
Halangan sakit, 7). Halangan ‘iddah, 8). Halangan perceraian tiga
kali bagi suami yang menceraikan, 9). Halangan peristrian.39

B. PERNIKAHAN DALAM ADAT
1. Pengertian perkawinan dalam hukum adat
Menurut hukum adat pada umumnya, di Indonesia perkawinan itu
bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga ‘perikatan adat’
dan sekaligus

merupakan ‘pertikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi

terjadinya suatu iktan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat
terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan keawjiban
suami -isteri, harta -bersama, kedudukan anak, hak dan ke wajiban orangtua,
tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat dan keawrisan, kekeluargaan,
kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan
keagamaan .40
Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang
mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah da sejak sebelum
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perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran
yng merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan
‘rasan tuha’ (hubungan anatara kedua orang tua dari para calon suami
isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak hak dan
kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut adat
setempat, yaitu dalam pelaksanaan upcara adat dan selanjutnya dalam
peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan
kelanggenngan dari kehidupan anak anak merekayang terikat dalam
perkawinan.
Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk
dan bersistem ‘perkawinan jujur’ di mana pelamaran di lakukan oleh pihak
pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat
kedudukan dan kediaman suami (batak, Lampung, Bali); ‘perkawinan
semanda’ dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita ke pihak pria
dan setelah melaksanakan perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan
dan kediaman isteri (Minangkabau, Semendo, Sumatra Selatan), dan
‘perkawinan bebas’ (Jawa, mencar, mentas) di mana pelamaran di lakukan
oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua pihak bebas menentukan
tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang
terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah
maju (modern).41
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2. UPACARA PERKAWINAN ADAT
Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia di
pengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam
kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang di perthankan
masyarakat bersangkutan. Perkawinan itu dapat berbentuk perkawinan
“isteri ikut suami” (kawin jujur), “suami ikut isteri” (kawin semanda), atau
“suami dan isteri bebas menentukan sendiri” (kawin bebas, mentas/mencar)
atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku
bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.42
Upacara adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya
di laksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau masa penyelesaian
kawin belarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara
keagamaan, dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang
tua/mertuanya.
Upacara perkawinan adat jawa berbada dari upacara-upacara
perkawinan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat di luar
pulau jawa, maka upacara perkawinan adat di jawa tengah atau di
kalangan masyarakat adat yang berasal dari dari jawa tengah, tidak
begitu jauh berbeda dengan adat yang berlaku di pasundan. Di pulua
Sumatra antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang
lain terdapat perbedaan yang menyolok, walaupun masyarakat adat itu
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termasuk dalam satu lingkungan hukum adat. Misalnya saja upacara
perkawinan adat bagi masyarakat adat “pepadun” dan masyarakat adat
“peminggir” dalam lingkungan hukum adat lampung saja sudah berbeda.
Di kalangan peminggir tidak melakukan adat hibal serba turun duway.43
Dikalangan masyarakat adat Jawa Tengah setelah pihak pria dan
pihak wanita saling menyetuji dalam acara lamaran, dan pihak wanita
telah menerima “panjer” atau “paningset” dari pihak pria, maka
berlakulah masa pertunangan dan di tentukan hari baik untuk
melangsungkan perkawinan. Dalam mengambil keputusan untuk
melakukan perkawinan tidak perlu meminta persetujuan para anggota
kerabat, cukup di selesaikan da di musyawarahkan oleh oran tua dan
anggota keluarga terdekatnya.44
Secara berurut dapat di gambarkan upacara perkawinan adat jawa
sebagai berikut:
A. Melakukan penjajakan dan nontoni, maksudnya pihak pria
menjajaki kemungkinan apakah gadis bisa di lamar, jika mungkin
maka kemudian sang pria di bawa untuk di perkenalkan pada pihak
gadis.
B. Ngelamar, sasrahan paningset, jika kedua pihak dan bujang gadis
sepakat maka pihak lelaki datang melamar, dengan membawa
bahan pakaian, perhiasan untuk si gadis sebagai paningset.
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C. Nyantri, dalam masa pertunangan sebelum waktu perkawinan
maka si pemuda berada, kalau perlu berdiam di rumah calon
mertua, untuk membantu calon mertua bekerja.
D. Jodangan, ngebleng, nyepi. Jongan artinya usungan barang-barang
bahan makanan rempah-rempah untuk upacara perkawinan yang
diantarkan dari pihak mempelai pria. Kemudian si gadis melakukan
ngebleng upacara selamatan mengakhiri masa remaja dan
menyepikan diri di dalam kamar. Begitu juga orang tua berdo’a
memohon peindungan arwah (baureksa rumah dan desa).
E. Di hias, midodareni dan pengajian; dekat dengan waktu
perkawinan si gadis di mandikan para sesepuh dengan air kembang
setaman, lalu dihiasi rambutnya dan lain-lain. Pada malamnya di
adakan midodareni dengan aara pengajian, misalnya membaca
surah yasin berssama-sama hadirin.
F. Akad nikah, di laksanakan upacara perkawinan menurut agama
tanpa di hadiri orang tua si pria.
G. Setelah selesai upacara akad nikah, maka di lakukan acara temon
temanten, kedua mempelai di bawa masuk ke dalam rumah melalui
rintangan (injak telor{pasangan}). Menuju tempat peraduan,
sebelum duduk saling bertukar kembar mayang. Biasanya acara
temon temanten atau panggih temanten ini di ikuti genta lagu
gamelan ‘kebo giro’. Nyungkemi dan dahar kembul, setelah kedua
mempelai mendekati peraduan, di persilahkan bapak si wanita

untuk menimbang anaknya dan menantunya, dengan di dudukan di
atas pangkuannya. Kemudian kedua mempelai nyumkemi (berlutut)
kepada orang tu dan tua-tua kerabat lainnya. Selanjutnya masuk ke
peraduan atau cukup di tengah rumah di persilahkan makan nasi
dengan saling suap.
H. Kirab dan ngunduh mantu, kirab artinya kunjungan ke dua
mempelai ke rumah-rumah kerabat dan tetangga sedesa, dan
setelah itu di adakan acara ‘ngunduh mantu’ dimana ke dua
mempelai di antar ke rumah kediaman orang tua mempelai pria
yang di sambut dengan acara selamatan.
Dalam pelaksanaan acara-acara tersebut di laksanakan dengan
iringan kesenian bunyibunyian baik dalam bentuk kesenian
lama menurut adat setempat maupun dengan kesenian modern
dengan menggunakan musik dan sebagainya.45
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BAB III
PRAKTIK ADAT LARANGAN PERKAWINAN ANTARA UTARA
JALAN DENGAN SELATAN JALAN DI DESA TRUNENG
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Umum Desa Truneng kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo
1. Letak Geografis
Desa Truneng merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo. Wilayah Desa Truneng Kecamatan
Slahung terletak pada ketinggian antara 147 meter sampai dengan 200
meter di atas permukaan laut. Menurut kondisi geografisnya, Desa
Truneng termasuk dataran sedang ataupun dataran rendah. Luas wilayah
Desa Truneng adalah 167,242 ha. Jarak Desa Truneng dengan ibu kota
kecamatan terdekat adalah 6 km, sedangkan jarak Desa Truneng dengan
ibu kota kabupaten adalah 20 km.
Secara administrasi wilayah Desa Truneng terbagi menjadi:
a.

2 (dua) Dukuh,

b.

5 (lima) RW,

c.

8 (delapan) RT.

Iklim Desa Truneng, sebagaimana desa-desa lain diwilayah
Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, suhu rata-rata

harian di Desa Truneng adalah 30 derajat elcius. Hal tersebut
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa
Truneng. Adapun Batas-batas wilayah Desa Truneng adalah sebagai
berikut :
A. Sebelah Utara

: Desa Simo, Kecamatan Slahung.

B. Sebelah Selatan

: Desa Broto, Kecamatan Slahung.

C. Sebelah Barat

: Desa Galak, Kecamatan Slahung.

D. Sebelah timur

: Desa Nambak, Kecamatan
Bungkal.46

2. Kependudukan
Desa Truneng Kecamatan Slahung memiliki jumlah penduduk
yaitu 930 jiwa dengan perincian sebagai berikut:
Tabel

Jumlah Penduduk

No

46

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki-laki

459

2

Perempuan

471

Profil desa dan kelurahan Truneng kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo Tahun
2017

Dan jumlah kepala keluarga di Desa Truneng berjumlah 338
kepala keluarga, dengan kepadatan penduduk 556 km. Sedangkan
komposisi penduduk Desa Truneng berdasarkan usia adalah:

Tabel
Penduduk berdasarkan usia
No

Usia

Laki-laki

1 0 – 6 tahun

Perempuan

30 orang

27 orang

2 7 – 18 tahun

69 orang

57 orang

3 18 – 55 tahun

254 orang

278 orang

4 56 tahun keatas

106 orang

109 orang

3. Keadaan Agama

Desa Truneng tergolong desa yang mayoritas penduduknya
memeluk Agama Islam, sedangkan penduduk yang memeluk Agama
lain adalah 2 orang.

Tabel

Agama dan kepercayaan

No

Agama

Laki-laki

Perempuan

1

Islam

458 orang

470 orang

2

Kristen

1 orang

1 orang

3

Katholik

-

-

4

Hindu

-

-

5

Budha

-

-

6

Konghucu

-

-

-

-

7

Kepercayaan Kepada
Tuhan YME

4. Keadaan ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Truneng bermata pencaharian
sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian di Desa Truneng
adalah sebagai berikut:

Tabel

Mata Pencaharian Penduduk

No

Jenis Pekerjaan

Laki-laki

Perempuan

1

Petani

109 Orang

181 Orang

2

Buruh Tani

119 Orang

89 Orang

3

Buruh Migran

-

-

4

Pegawai Negeri Sipil

5

Pengrajin industri

10 Orang

5 Orang

-

-

rumah tangga
6

Peternak

-

-

7

Pedagang keliling

5 Orang

1 Orang

8

Purnawiran/ Pensiunan

1 Orang

-

9

Perangkat Desa

9 Orang

1 Orang

10.

TNI/POLRI

7 Orang

-

11.

Wiraswasta

133 Orang

139 Orang

5. Keadaan Pendidikan

Di Desa Truneng terdapat sarana pendidikan diantaranya Sekolah satu
Tk dan Playgroup, dan satu Sekolah Dasar- Negeri. Sedangkan jumlah
penduduk bila dikelompokkan menurut pendidikannya sebagai berikut:47

Tabel

Jumlah penduduk menurut Pendidikannya

47

Ibid,.

No

Pendidikan

Jumlah

1

Tidak sekolah / Belum Sekolah

788 orang

B.

Mitos

2

Tidak Tamat SD / Sederajat

130 orang

3

Tamat SD / Sederajat

318 orang

4

Tamat SLTP / Sederajat

247 orang

5

Tamat SLTA / Sederajat

938 orang

6

Tamat Akademi / Universitas

57 orang

Dan

Praktik

Terjadinya

Adat Larangan

Melaksanakan

Perkawinan Antara Utara Jalan Dengan Selatan Jalan di Desa Truneng
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar
pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu
pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi
yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan
diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani
dengan maksud untuk membentuk keluarga.

48

Perkawinan sebenarnya juga sudah di atur di dalam hukum islam
tentang bagaimana tata cara dan apa saja yang membuat perkawinan itu tidak
bisa di laksanakan, akan tetapi

di desa Truneng kecamatan Slahung

kabupaten Ponorogo terdapat sebuah adat yang membuat perkawinan itu
tidak bisa di laksanakan.

48
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Adat tersebut ialah larangan melaksanakan perkawinan antara utara jalan
dengan selatan jalan, menurut dari hasil wawancara di lapangan dengan
sesepuh desa Truneng adat tersebut sudah terjadi sejak dahulu dan masih di
percayai dan di laksanakan oleh masyarakat desa Truneng kecamatan
Slahung Kabupaten Ponorogo.
“Di desa Truneng memang ada adat larangan perkawinan antara utara
jalan dengan selatan jalan, dan masyarakat mempercayai adat tersebut,
menurut sejarahnya apabila masyarakat tetap melaksanakan adat larangan
tersebut maka akan mengalami musibah dan masalah di kehidupan
sehari-hari di kemudian hari. Untuk sejarah bagaimana terjadinya saya tidak
begitu faham karena yang benar-benar faham sudah meninggal dunia dan
tidak menceritakan bagaimana awal mulanya terjadinya adat larangan
tersebut, cuma intinya apabila masyarakat desa Truneng melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan sama saja dengan
menyeberangi lautan darah”.49
Seperti informasi dari sesepuh desa Truneng yang telah saya
wawancarai hanya penjelasan secara garis besar dan bagaimana arti adat
tersebut, beliau hanya menjelaskan kalau di desa Truneng terdapat adat
larangan tersebut dan arti dari adat larangan tersebut ialah bagaikan
menyeberangi lautan darah bagi masyarakat yang melanggar adat larangan
tersebut. Karena sesepuh desa Truneng yang memahami bagaimana awal
mula terjadinya adat larangan tersebut sudah meninggal dan tidak
menjelaskan kepada generasi selanjutnya.
Meskipun para sesepuh desa Truneng tidak bisa menjelaskan secara
detail kepada masyarakat bagaimana awal terjadinya adat larangan tersebut,
tetapi masyarakat di desa Truneng mempunyai penafsiran sendiri terhadap
arti dari penjelasan sesepuh desa tesebut, dan masyarakat tetap mempercayai
Mbah Saimun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10-Juli-2018
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dan melaksanakan adat larangan tersebut karena takut terjadi suatu hal yang
tidak di inginkan di kemudian hari.
Karena apabila ada masyarakat yang melanggar adat larangan tersebut,
dalam artian tetap melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan
selatan jalan maka akan terjadi suatu masalah, kesusahan/kesenjangan dalam
perkawinan seseorang yang tetap melaksanakan atau melanggar adat tersebut
dan bahkan bisa sampai terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup
bagi yang melanggar adat tersebut.
“Sebenarnya masyarakat sudah saya ingatkan bahkan tidak cuma sekali
dua kali masyaakat sering saya ingatkan jangan sampai melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan, tetapi tetap saja ada yang
melaksanakannya, bahkan saat mereka datang kerumah saya menanyakan
hari untuk pelaksanaan upacara perkawinan juga saya ingatkan sekali lagi,
tetapi tetap saja mereka akan melaksanakan perkawinan itu, jadi ya sudah
saya kembalikan kepada mereka”.50
Sebenarnya sesepuh desa sudah mengingatkan mereka yang akan
melaksanakan atau melanggar adat tersebut, akan terjadi sejumlah masalah
yang akan mereka hadapi di kemudian hari, tetapi ada dari masyarakat yang
tidak percaya dan tetap melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan
selatan jalan, tetapi ada juga yang mempercayai adat tersebut dan tidak
meneruskan hubungan di antara mereka, dan ada juga dari mereka yang tidak
mempercayai adat larangan tersebut tetapi tetap melaksanakan adat larangan
tersebut dengan tujuan untuk membuktikan adat larangan tersebut, akan
timbul masalah dan musibah atau tidak di kemudian hari.
“Sebenarnya bukan hanya para sesepuh desa saja tetapi orangtua dari
mereka yang akan melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan
50
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selatan jalan, juga sudah mengingatkan mereka agar supaya tidak
melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan tetapi
masih ada saja masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan antara utara
jalan dengan selatan jalan dengan mempunyai alasan masing-masing.”51
Selain sesepuh desa Truneng, para orang tua dari pelaku atau pelanggar
adat juga sudah mengingatkan agar tidak melaksanakan perkawinan atau
melanggar adat tersebut, tetapi para pelaku banyak yang tetap melanggar dan
melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan dengan
alasan yang bermacam macam. Karena mereka susah di ingatkan dan tetap
saja besikukuh akan melakukan perkawnan antara utara jalan dengan selatan
jalan maka para orang tua berserah diri dan menuruti kemauan dari anaknya
atau pelaku.
“Mau bagaimana lagi saya dan istri saya sudah saling sayang dan saling
mencintai dan tidak bisa di pisahkan lagi dengan alasan apapun dan
bagaimanapun, kami sudah berkomitmen akan menanggung semua resiko
apabila terjadi musibah dan permasalahan di kemudian hari”.52
Di antara pelaku satu dengan pelaku yang lainya mempunyai alasan
sendiri mengapa mereka tetap melaksanakan dan melanggar adat tersebut,
ada yang beralasan karena sudah saling mencintai dengan pasangannya dan
tidak mau di pisahkan walau dengan apapun dan bagaimanapun dan akan
menanggung semua apabila terjadi musibah di kemudian hari. Ada juga yang
beralasan untuk membuktikan kebenaran adat larangan tersebut, apakah akan
timbul mzasalah dan musibah di keudian hari. Ada yang beralasan tidak
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mempercayai adanya adat larangan tersebut karena adat larangan tersebut
hanya berlaku untuk para orang tua dahulu.
“Kami tidak mempercayai adat larangan tersebut, otomatis kami juga
tidak percaya apabila ada yang tetap melaksanakan perkawinan antara utara
jalan dengan selatan jalan akan mengalami berbagai musibah dan berbagai
masalah di kemudian hari, dan kami akan membuktikan semua itu, itu semua
hanya berlaku untuk orang dahulu”.53
Sesepuh desa Truneng sudah berulang kali mengingatkan tetapi tetap
saja masih ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan antara utara jalan
dengan selatan jalan, tetapi para sesepuh desa Truneng tetap menghormati
dan menyerahkan pada mereka berbagai alasan yang di jadikan landasan para
pelaku pelanggar adat larangan tersebut karena itu adalah hak mereka, tetapi
sesepuh desa Truneng meyakini akan terjadi berbagai musibah atau masalah
yang timbul di kemudian hari, meskipun begitu para sesepuh desa Truneng
mendoakan semoga tidak terjadi apa-apa dan mereka hidup dengan bahagia.
Berbagai macam musibah dan masalah yang di alami oleh para pelaku
pelanggar adat larangan tersebut biasanya tidak langsung muncul dalam
waktu dekat, kadang muncul selang beberapa bulan atau beberapa tahun
setelah perkawinan, musibah dan masalah mulai silih berganti berdatangan
menghampiri mereka para pelaku pelanggar adat larangan tersebut.
Musibah dan masalah yang menghampiri mereka seperti salah satu di
antara mereka sering sakit-sakitan, sering menghadapi masalah di kehidupan
serhari-hari, dalam melakukan pekerjaan sering mengalami hambatan hingga
kecelakaan kerja, bahkan ada yang yang sampai bercerai cerai hidup atau
53
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cerai mati, dan masih banyak lagi musibah yang menhampiri mereka yang
melanggar adat larangan tersebut.
“Contoh musibah dan permasalahan yang saya alami setelah menikah,
anak saya sering sakit-sakitan dan sering jatuh atau terkena halangan saat
bermain bersama temannya dan ketika waktu sekolah, selain itu saya juga
sering mengalami musibah ketika saya bekerja di sawah, salah satu
contohnya adalah ketika saya pulang dari sawah tiba-tiba saya di tabrak dari
belakang, dan masih banyak lagi musibah dan permasalahan yang saya alami
setelah saya menikah”54.
Bukti di lapangan adalah bahwa apa yang sering di alami oleh oleh salah
satu pelaku pelanggar adat tersebut yaitu bapak abdul sujarwan sering
mengalami hambatan dan kecelakaan di waktu bekerja, keluarganya sering
sakit dan masih ada musibah dan masalah yang menghampiri kehidupan
sehari-hari beliau, Tetapi beliau sudah berjanji di awal akan menanggung
semua resiko apabila terjadi masalah dan musibah di kemudian hari. Selain
bapak abdul sujarwan terdapat pelaku pelanggar adat larangan tersebut yang
lain yaitu bapak Sujarwo dan bapak Bambang Priyo Utomo.
“Di awal perkawinan tidak terjadi apa-apa dengan keluarga saya, tetapi
selang beberapa bulan keluarga saya sering sakit-sakitan dan sering terjadi
kecelakaan saat melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan selang beberapa
tahun orang tua saya meninggal dunia padahal orang tua saya tidak sakit dan
sehat wal afiat, bahkan selang beberapa hari istri saya yang meninggal dunia
karena mengalami kecelakaan saat bekerja”.55
Musibah dan masalah yang menimpa bapak Sujarwo dan bapak
Bambang Priyo Utomo hampir sama yaitu perceraian yang membedakan
keduanya adalah kalau bapak Sujarwo istrinya meninggal tetapi bapak
Bambang Priyo Utomo cerai hidup. Sebab meninggalnya istri bapak Sujarwo
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di karenakan sering sakit tetapi sakitnya itu tidak begitu parah, karena sering
mengalami sakit terus-terusan akhirnya istri bapak Sujarwo meninggal.
Tetapi selain itu masih banyak lagi musibah dan masalah yang menghampiri
kehidupan bapak Sujarwo.
“setelah saya malaksanakan perkawinan ini permasalahan sering
menghampiri kehidupan sehari-hari keluarga saya sehingga saya dan istri
saya sering bertengkar karena kami sering berlainan pendapat, kadang
masalah sepele menjadi besar karena kami saling mementingkan ego
kami”.56
Sedangkan musibah dan masalah yang di alami oleh bapak Bambang
Priyo Utomo yaitu cerai hidup, perceraian itu bermula karena banyak timbul
masalah di dalam perkawinan mereka dan mereka sering bertengkar karena
sering berbeda faham antara satu sama lainnya.
Musibah demi musibah maupun permasalahan kerap menghampiri
mereka para pelaku pelanggar adat larangan tersebut, meskipun pada
awalnya kehidupan mereka berjalan dengan bahagia dan harmonis, tetapi
selang beberapa bulan atau selang beberapa tahun keudian mulai muncul
berbagai musibah dan permasalahan di kehidupan sehari-sehari mereka para
pelaku pelanggar adat, seperti apa yang sudah di jelaskan para sesepuh desa
Truneng sebelumnya. Meskipun begitu sebagian dari mereka para pelaku
pelanggar adat larangan tersebut tetap melaksanakan perkawinan antara utara
jalan dengan selatan jalan dan akan menanggung semua resiko apabila terjadi
musibah atau permasalahan di kemudian hari.
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Sebenarnya pelaku pelanggar adat larangan tersebut masih ada yang lain
tetapi yang saya temua hanya beliau bertiga karena pelaku pelanggar adat
yang lainnya sudah tidak bertempat tinggal di desa Truneng ada juga yang
sudah meninggal, sesepuh desa Truneng juga menjelaskan bahwa sebenarnya
dulu ada beberapa masyarakat desa Truneng yang melaksanakan perkawinan
antara utara jalan dengan selatan jalan atau melanggar adat larangan yang
ada di desa Truneng.
Dari semua informasi dan data di atas menunjukan bahwa di desa
Truneng kecmatan Slahung kabupaten Ponorogo terbukti masih berlakunya
adat larangan melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan
jalan, dan sampai sekarang adat larangan tersebut masih berlaku sampai
sekarang. Sehingga masyarakat di desa Truneng tidak berani melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan karena takut terjadi
hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.

C. Dampak Apabila Melanggar Adat Larangan Melaksanakan Perkawinan
Antara Utara Jalan Dengan Selatan Jalan
Mengenai tentang adanya adat larangan melaksanakan perkawinan antara
utara jalan dengan selatan jalan yang ada di dea Truneng, terdapat informasi
apabila ada masyarakat yang melanggar adat tersebut maka akan mengalami
suatu musibah dan permasalahan di kemudian hari di dalam kehidupan mereka.
“kalau ada masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan antara utara
jalan dengan selatan jalan maka mereka akan mengalami musibah dan

permasalahan di kemudian hari bahkan tidak cuma pelaku saja kadang juga
menimpa keluarga dari pelaku”.57
Dari data yang peneliti peroleh memang benar adanya apabila ada
masyarakat yang melanggar adat larangan tersebut pasti akan mengalami
musibah dan permasalahan di kemudian hari, baik yang menimpa pelaku
sendiri atau menimpa keluarga pelaku. Seperti hasil wawancara dengan
sesepuh desa Truneng yang menjelaskan biasanya musibah atau permasalahan
tidak langsung menghampiri pelaku tetapi ada jarak waktu musibah dan
pemasalahan itu menghapiri pelaku, kadang selang beberapa bulan ada juga
yang selang beberapa tahun baru mulai muncul musibah dan permasalahan.
“Yah awalnya sih tidak terjadi apa-apa dengan keluarga saya, tetapi
selang beberapa bulan keluarga saya sering sakit-sakitan dan sering terjadi
kecelakaan saat melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan selang beberapa tahun
orang tua saya meninggal dunia padahal orang tua saya tidak sakit dan sehat
wal afiat, bahkan selang beberapa hari istri saya yang meninggal dunia karena
mengalami kecelakaan saat bekerja.”58
Seperti di keluarga bapak Sujarwo, setelah melaksakan perkawinan, pada
awalnya hidupnya tidak pernah timbul permasalahan dan bahkan terlihat sangat
bahagia bersama istri dan keluarganya, tetapi selang beberapa tahun musibah
dan permasalahan mulai muncul menghampiri kehidupan mereka, contohnya
ketika bapak Sujarwo waktu sedang bekeja sering mendapatkan halangan saat
akan berangkat atau akan pulang, selain itu keluarganya juga sering
sakit-sakitan.
“Contoh musibah dan permasalahan yang saya alami setelah menikah,
anak saya sering sakit-sakitan dan sering jatuh atau terkena halangan saat
bermain bersama temannya dan ketika waktu sekolah, selain itu saya juga
57
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sering mengalami musibah ketika saya bekerja di sawah, salah satu contohnya
adalah ketika saya pulang dari sawah tiba-tiba saya di tabrak dari belakang, dan
masih banyak lagi musibah dan permasalahan yang saya alami setelah saya
menikah.”59
Selain keluarga bapak Sujarwo, musibah dan permasalahan juga
menimpa pelaku dan keluarga pelaku lain yang melanggar adat larangan
tersebut seperti keluarga bapak Abdul Sujarwan.
“Setelah saya malaksanakan perkawinan ini permasalahan sering
menghampiri kehidupan sehari-hari keluarga saya sehingga saya dan istri saya
sering bertengkar karena kami sering berlainan pendapat, kadang masalah
sepele menjadi besar karena kami saling mementingkan ego kami, sampai pada
akhirnya kami bercerai karena sudah tidak tahan karena banyak sekali
permasalahan yang membuat kami sering bertengkar.”60
Pelaku pelanggar adat yang lain yaitu bapak Bambang Priyo Utomo juga
sering mengalami musibah dan permasalahan di kehidupan sehari-hari akibat
dari melanggar adat larangan tersebut.
Contoh permasalahan dan musibah yang menghampiri pelaku dan
keluarga, biasanya pelaku atau keluarga pelaku pelanggar adat larangan
tersebut sering sakit-sakitan atau kadang di saat melakukan aktivitas sehari-hari
mengalami kendala dan hambatan yang terbilang agak serius, bahkan sampai
mengakibatkan perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati.
“Sebenarnya masyarakat sudah saya ingatkan bahkan tidak cuma sekali
dua kali masyarakat sering saya ingatkan jangan sampai melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan, tetapi tetap saja ada yang
melaksanakannya, bahkan saat mereka datang kerumah saya menanyakan hari
untuk pelaksanaan upacara perkawinan juga saya ingatkan sekali lagi, tetapi
tetap saja mereka akan melaksanakan perkawinan itu, jadi ya sudah saya
kembalikan kepada mereka.”61
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Sesepuh Desa Truneng sebenarnya sudah menjelaskan dan mengingatkan
masyarakat, jangan sampai melanggar adat larangan tersebut tetapi masih saja
ada masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan antara Utara Jalan
dengan Selatan Jalan, akhirnya sesepuh desa mengembalikan dan menyerahkan
semua kepada masyarakat yang tetap akan melaksanakan perkawinan antara
utara Jalan dengan Selatan Jalan.
“Sebenarnya bukan hanya para sesepuh desa saja tetapi orangtua dari
mereka yang akan melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan
jalan, juga sudah mengingatkan mereka agar supaya tidak melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan tetapi masih ada saja
masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan
selatan jalan dengan mempunyai alasan masing-masing.”62
Sebenarnya selain sesepuh desa, orang tua dan keluarga masyarakat yang
akan melaksanakan perkawinan antara Utara Jalan dengan Selatan Jalan sudah
mengitkan mereka agar supaya tidak melaksanakan perkawinan tersebut tetapi
para pelaku tetap saja melaksanakan perkawinan tersebut dengan alasan
mereka sendiri-sendiri.
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BAB IV
ANALISA PRAKTIK ADAT LARANGAN MELAKSANAKAN
PERKAWINAN ANTARA UTARA JALAN DENGAN SELATAN JALAN
DI DESA TRUNENG SLAHUNG PONOROGO DARI SEGI HUKUM
ISLAM
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Larangan Melaksanakan
Perkawinan Antara Utara Jalan Dengan Selatan Jalan Di Desa Truneng
Kecamatan Slahung Kabupaten ponorogo.
Di desa Truneng kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo terdapat
sebuah adat yang membuat perkawinan itu tidak bisa di laksanakan. Adat
tersebut ialah larangan melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan
selatan jalan, menurut dari hasil wawancara di lapangan dengan sesepuh desa
Truneng adat tersebut sudah terjadi sejak dahulu dan masih di percayai dan di
laksanakan oleh masyarakat desa Truneng kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo. Seperti informasi dari sesepuh desa Truneng yang telah saya
wawancarai, beliau menjelaskan kalau di desa Truneng terdapat adat larangan
tersebut dan arti dari adat larangan tersebut ialah bagaikan menyeberangi
lautan darah bagi masyarakat yang melanggar adat larangan tersebut.
Sebenarnya islam telah mengatur bagaimana tata cara dan apa saja yang
menjadi syarat dan rukunnya suatu perkawinan yang tertuang di dalam hukum
perkawinan islam dan tertulis juga di fiqih munakahat, selain di dalam hukum
islam hukum perkawinan juga terdapat di UU no 1 tahun 1974 yang telah di
atur oleh pemerintah Indonesia sebagai landasan masyarakat yang akan

melaksanakan perkawinan. Islam telah menjelaskan apa saja dan bagaimana
syarat-syarat perkawinan yang akan menjadikan sebuah perkawinan itu
menjadi sah menurut hukum islam, syarat-syarat tersebut harus di penuhi oleh
pasangan yang akan melaksanakan perkawinan jika ingin perkawinanya di
anggap sah oleh hukum islam. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh
seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut : 1.
Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah,. 4. Saksi nikah, 5. Ijāb dan qobūl.63
Dari penjelasan di atas sudah jelas bagaimana hukum islam telah
mengatur sebaik mungkin agar seseorang yang akan melaksanakan
perkawinan akan sah secara hukum islam dan tidak akan salah memilih
pasangan yang di haram kan oleh hukum islam. Dan juga tidak menjadikan
perkawinannya di anggap tidak sah atau batal karena menyalahi apa yang
menjadi penghalang melaksanakan perkawinan. Seperti firman Allah dalam
surat Al-Baqoroh ayat 221

وَﻻَ ﺗَﻨْﻜِﺤُﻮا اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛَﺎتِ ﺣَﺘﱠﻰٰ ﯾُﺆْﻣِﻦﱠ وَﻷَﻣَﺔٌ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٌ ﺧَﯿْﺮٌ ﻣِﻦْ ﻣُﺸْﺮِﻛَﺔٍ وَﻟَﻮْ أَﻋْﺠَﺒَﺘْﻜُﻢْ وَﻻَ ﺗُﻨْﻜِﺤُﻮا
ِاﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﯿﻦَ ﺣَﺘﱠﻰٰ ﯾُﺆْﻣِﻨُﻮا وَﻟَﻌَﺒْﺪٌ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﺧَﯿْﺮٌ ﻣِﻦْ ﻣُﺸْﺮِكٍ وَﻟَﻮْ أَﻋْﺠَﺒَﻜُﻢْ أُوﻟَٰﺌِﻚَ ﯾَﺪْﻋُﻮنَ إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺎر
َوَ ﱠُ ﯾَﺪْﻋُﻮ إِﻟَﻰ اﻟْﺠَﻨﱠﺔِ وَاﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَةِ ﺑِﺈِذْﻧِﮫِ وَﯾُﺒَﯿِّﻦُ آﯾَﺎﺗِﮫِ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌَﻠﱠﮭُﻢْ ﯾَﺘَﺬَﻛﱠﺮُون
“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.”
Di desa Truneng terdapat sebuah adat yang di anut oleh masyarakat yang
di percayai menjadi penghalang seseorang yang akan melaksanakan
perkawinan adat larangan tersebut adalah adat larangan melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan yang kemudian di jadikan
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sebagai rujukan dari penghalang melaksanakan perkawinan. Karena takut
terjadi suatu hal yang tidak di inginkan di kemudian hari. Karena apabila ada
masyarakat yang melanggar adat larangan tersebut, dalam artian tetap
melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan maka akan
terjadi suatu masalah, kesusahan/kesenjangan dalam perkawinan seseorang
yang tetap melaksanakan atau melanggar adat tersebut dan bahkan bisa sampai
terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup bagi yang melanggar adat
tersebut.
Padahal hukum islam sudah jelas mengatur apa saja yang menjadi
penghalang melaksanakan perkawinan, jadi alasan dan pandangan dari
masyarakat desa Truneng tentang pengahalang melaksanakan perkawinan
dengan adat tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan hukum islam. Telah
di sebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penghalang melaksanakan
perkawinan, di antaranya ialah sebagai berikut : 1. Berhubungan darah dari
garis keturunan ke atas maupun ke bawah, 2. Berhubungan darah dalam garis
keturunan kesamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara
orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, 3. Berhubungan
semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, 4. Berhubungan
susuan, saudara susuan, paman dan bibi susuan, 5. Berhubungan saudara
dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang
suami beristri lebih dari satu orang, 6. Mempunyai hubungan yang oleh agama
atau peratuan lain yang berlaku, di larang kawin, 7. Seorang yang masih
memiliki ikatan perkawinan denagn orang lain, kecuali suami yang telah

mendapat izin dari istri pertama/yang sudah ada, dan di benarkan oleh
pengadilan agama dengan memenuhi persyaratannya.64 Sama halnya firman
Allah yang tertuang di dalam Al-Qur’an yang terdapat di surat Al-Baqoroh ayat
221 :

ِ ْﺣُﺮِّﻣَﺖْ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ أُﻣﱠﮭَﺎﺗُﻜُﻢْ وَﺑَﻨَﺎﺗُﻜُﻢْ وَأَﺧَﻮَاﺗُﻜُﻢْ وَﻋَﻤﱠﺎﺗُﻜُﻢْ وَﺧَﺎﻻَﺗُﻜُﻢْ وَﺑَﻨَﺎتُ اﻷَْخِ وَﺑَﻨَﺎتُ اﻷُْﺧ
ﺖ
وَأُﻣﱠﮭَﺎﺗُﻜُﻢُ اﻟﻼﱠﺗِﻲ أَرْﺿَﻌْﻨَﻜُﻢْ وَأَﺧَﻮَاﺗُﻜُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱠﺿَﺎﻋَﺔِ وَأُﻣﱠﮭَﺎتُ ﻧِﺴَﺎﺋِﻜُﻢْ وَرَﺑَﺎﺋِﺒُﻜُﻢُ اﻟﻼﱠﺗِﻲ ﻓِﻲ
ُﺣُﺠُﻮرِﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧِﺴَﺎﺋِﻜُﻢُ اﻟﻼﱠﺗِﻲ دَﺧَﻠْﺘُﻢْ ﺑِﮭِﻦﱠ ﻓَﺈِنْ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا دَﺧَﻠْﺘُﻢْ ﺑِﮭِﻦﱠ ﻓَﻼَ ﺟُﻨَﺎحَ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ وَﺣَﻼَﺋِﻞ
أَﺑْﻨَﺎﺋِﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻣِﻦْ أَﺻْﻼَﺑِﻜُﻢْ وَأَنْ ﺗَﺠْﻤَﻌُﻮا ﺑَﯿْﻦَ اﻷُْﺧْﺘَﯿْﻦِ إِﻻﱠ ﻣَﺎ ﻗَﺪْ ﺳَﻠَﻒَ إِنﱠ ﱠَ ﻛَﺎنَ ﻏَﻔُﻮرًا رَﺣِﯿﻤًﺎ
“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.”

Menurut penjelasan kyai di dalam hukum islam tidak ada penjelasan
terkait hukum adat larangan yang ada di desa Truneng tersebut65, karena di
dalam hukum islam sudah jelas di terangkan bagaimana hukum perkawinan.
Dan mengenai hukum adat larangan yang ada di desa Truneng itu hanyalah
mitos dan karangan manusia saja dan apabila masyarakat mempercayainya
sama saja mereka itu musrik karena percaya kepada selain Allah66, dan adat
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larangan tersebut tidak bisa di katakan sebagai penghalang atau menjadikan
suatu perkawinan itu haram di laksanakan.
Sesuai apa yang sudah di jelaskan oleh hukum islam tentang hukum
perkawinan perkawinan itu tidak akan sah di laksanakan apabila menyalahi
aturan yang sudah di jelaskan oleh hukum islam, terkait adat larangan yang ada
di desa Truneng hukum islam memandang itu hanyalah sebuah kepercayaan
masyarakat dan bukan penghalang bagi seseorang yang akan melaksanakan
perkawinan. Selain itu di dalam hukum islam juga sudah di atur tentang
perkawinan apa saja yang haram di laksanakan. Pernikahan yang haram untuk
di laksanakan yaitu :
1) Nikah Mut’ah
2) Nikah Syighar
3) Nikah Tahlil atau Muhalil
4) Nikah Pada Zaman Jahiliyah
5) Menikahi Wanita di Masa Iddah
6) Menikahi Mahram
7) Pernikahan yang Menghimpun Wanita dengan Bibi atau Saudarinya
8) Menikahi Mantan Istri yang Telah di Talak Tiga
9) Menikahi Wanita Lebih Dari Empat67
Sama halnya yang di jelaskan oleh kyai Sodikun, bapak Modin desa
Truneng juga menjelaskan bahwa adat larangan yang di anut oleh masyarakat
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desa Truneng tidak ada dan tidak di jelaskan di dalam hukum islam jadi adat
larangan tersebut bukan lah halangan melaksanakan perkawinan68.
Kyai Sodikun juga menjelaskan bahwa di dalam hukum islam yang
namanya musibah dan permasalahan itu datangnya hanya dari Allah bukan
dari yang lain, apalagi akibat dari melanggar adat larangan melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan yang ada di desa
Truneng69. dan apabila ada masyarakat yang masih mempercayai hal tersebut
maka seseorang tersebut sama saja percaya kepada selain Allah.
Bapak Modin desa Tuneng juga menjelaskan, menurut hukum islam
tentang berbagai musibah dan masalah yang menghampiri pelaku pelanggar
adat larangan tersebut sebenarnya bukanlah dari akibat melanggar adat
larangan tersebut tetapi sudah takdir dari Allah dan ada juga karena akibat
keteledoran manusianya sendiri saat melakukan aktif itas sehari-hari70, beliau
juga menjelaskan sebenarnya di desa Truneng terdapat berbagai adat tentang
perkawinan yang di anut oleh masyarakat desa Truneng tetapi yang paling
banyak yang melanggar adalah adat larangan melaksanakan perkawinan
antara utara jalan dengan selatan jalan71.
Jadi jika di lihat dari segi hukum islam adat larangan yang ada di desa
Truneng tidak termasuk dalam hukum perkawinan islam yang umum di anut
oleh masyarakat islam sebagai landasan untuk melaksanakan perkawinan.
Karena di dalam hukum islam sudah jelas di terangkan secara rinci dan
68
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lengkap bagaimana hukum perkawinan yang sah sesuai ajaran agama islam
dan agar manusia tidak salah pilih dalam menentukan pasangan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Dari Akibat Melanggar
Hukum Adat Larang Melaksanakan Perkawinan Antara Utara Jalan
Dengan Selatan Jalan Di Desa Truneng Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo
Di desa Truneng terdapat adat larangan melaksanakan perkawinan antara
utara jalan dengan selatan jalan yang apabila ada masyarakat yang melanggar
adat larangan tersebut pasti akan mengalami permasalahan dan musibah di
kehidupan mereka setelah mereka melanggar dan tetap melaksanakan adat
larangan tersebut, karena adat tersebut sudah terjadi dan di anut oleh
masyarakat desa Truneng sejak dahulu dan masyarakat desa Truneng
mempercayai dan tetap melaksanakan adat tersebut sampai sekarang karena
dari dulu sampai sekarang masyarakat desa Truneng percaya adat larangan
tersebut masih tetap akan terjadi apabila ada masyarakat desa Truneng yang
melanggar adat larangan tersebut.
Sebenarnya hukum islam telah mengantur bagaimana tatacara dan apa
saja yang menjadikan suatu perkawinan itu di katakan sah oleh hukum agama
islam, dan hukum islam juga telah mengatur dan menjelaskan apa saja yang
menjadi penghalang dan penyebab suatu perkawinan itu tidak sah di
laksanakan, tetapi masyarakat di desa Truneng masih tetap mempercayai adat
yang berlaku di desa Truneng sebagai penghalang masyarakat yang akan

melaksanakan perkawinan adat tersebut adalah adat larangan melaksanakan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan, karena masyarakat
mempercayai apabila tetap melanggar adat tersebut akan mengalami musibah
dan permasalahan di kemudian hari.
Mengenai dampak atau musibah dan permasalahan yang akan muncul di
kemudian hari yang akan menimpa masyarakat yang melanggar adat
larangantersebut hukum islam tidak mengakuinya dan tidak ada dalam
hukum islam72, karena semua musibah dan permasalahan yang ada dan
timbul di dunia ini akan menimpa seseorang hanya karena ketentuan dan
takdir dari Allah sebagai ujian untuk manusia apakah iman mereka kuat atau
tidak, bukan karena dampak atau akibat melanggar

hukum adat larangan

tersebut, jadi masyarakat yang tetap mempecayai apabila melanggar adat
larangan tersebut akan mengalami musibah dan permasalahan di kemudian
hari sama saja dengan syirik atau percaya kepada selain Allah.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan uraian serta analisis yang
ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan data dari lapangan yang telah di kumpulkan oleh peneliti
terbukti bahwa di desa Truneng terdapat sebuah adat yang di anut atau di
percayai oleh masyarakat di desa Truneng kecamatan Slahung
kabupaten Ponorogo yaitu adat larangan perkawinan antara utara jalan
dengan selatan jalan, dan jika ada masyarakat yang melanggar adat
larangan tersebut akan mengalami beberapa musibah dan masalah di
kemudian hari. Tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang tetap
malaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan karena
sebagian dari mereka ada yang tidak percaya terhadap adat larangan
tersebut, selain dengan alasan tidak mempercayai adat larangan tersebut
mereka yang tetap melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan
selatan

jalan

mereka

beralasan

akan

membuktikan

dan

akan

menanggung resikonya apabila terjadi musibah dan masalah di
kemudian hari.
2. Sebenarnya di dalam islam sudah di jelaskan secara rinci dan jelas
bagaimana tata cara dan apa saja rukun dan syarat sah seseorang yang
akan melaksanakan perkawinan, selain itu di dalam hukum islam juga
sudah di atur apa saja yang menjadi penghalangan seseorang

melaksanakan perkawinan. Mengenai adat larangan yang ada di desa
Truneng yaitu adat larangan melaksanakan perkawinan antara utara jalan
dengan selatan jalan tidak ada di dalam islam itu hanya sebuah hukum
adat daerah tertentu dan sebuah kepercayaan masyarakat saja. Dan
mengenai musibah dan masalah yang berdatangan menghampiri para
pelaku pelanggar adat itu adalah sudah takdir dari Allah dan bukanlah
akibat dari melanggar hukum adat larangan tersebut. Jika masyarakat
mempercayai musibah dan permasalahan yang datang karena akibat
melanggar adat larangan tersebut sama saja dengan musryik karena
percaya kepada selain Allah.
B. SARAN
1. Diharapkan masyarakat tidak lagi mempercayai hukum adat larangan
perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan beserta dampak yang
di timbulkan.
2. Diharapkan adanya perubahan masyarakat agar tidak memakai hukum
adat tesebut sebagai penghalang perkawinan karena di dalam Hukum
Islam sudah di atur dan di jelaskan bagaimana Syarat dan Rukun
perkawinan agar sah menurut agama.3. Agar masyarakat tidak lagi
percaya segala musibah dan permasalahan yang timbul karena dampak
melanggar adat tersebut, tetapi masyarakat harus percaya semua musibah
dan permasalahan adalah takdir dari Allah SWT.
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