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ABSTRAK 

Wibowo, Chrisna. 2019. Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam 

Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram(Studi Kasus Di Ketonggo 

Bungkal Ponorogo).Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah  Institut Agama Islam Negeri  Ponorogo. Pembimbing Dr.Miftahul 

Huda,M.Ag. 

 

Kata Kunci: ketaatan masyararakat, adat larangan perkawinan, bulan muharam . 

 

Pada dasarnya dalam Islam, hari dan bulan dalam satu tahun adalah sama. 

Tidak ada hari atau bulan tertentu yang membahayakan atau membawa kesialan. 

Akan tetapi di Desa Ketonggo Bungkal Ponorogo, ketaatan masyarakat dalam 

adat larangan perkawinan bulan Muharram masih dipandang sebagai suatu 

keyakinan yang harus di taati hal ini muncul sebagai masalah dimana terdapat 

pertentangan antara kebiasaan dengan hukum syara’.Di Desa Ketonggo 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo penulis menemukan suatu adat dan 

kebiasaan dimana masyarakat mentaati suatu aturan, dimana pada bulan  

muharram masyarakat tidak melakukan perkawinan utnuk menghormati kebiasaan 

terdahulu dan sesepuh desa setempat. 

Rumusan masalah dalam penelitain ini yaitu: bagaimana analisis ‘Urf 

tentang bentuk ketaatan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan bulan 

Muaharram yang ada di Ketonggo Bungkal Ponorogo, bagaimana analisis ‘Urf 

tetnang faktor penyebab masyarakat taat terhadap adat larangan perkawinan bulan 

Muharram yang ada di Ketonggo Bungkal Ponorogo. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian 

lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, dan wawancara. Analisis 

yang diterapkan menggunakan metode induktif. Yaitu metode yang menekankan 

pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan 

kesimpulan sebagai berikut: bahwa bentuk ketaatan masyarakat dalam adat 

larangan perkawinan yakni Urf Khas dan juga‘Urf Fasid yang bertentangan 

dengan syara’. Sedangkan faktor penyebab ketaatan masyarakat dalam adat 

larangan perkawinan bulan muharram yakni karena masyarakat masih sangat 

menghormati kebiasaan sesepuh yang merupakan ‘Urf fi’li. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut hukum  adat pada umumnya di indonesia perkawinan itu 

bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan 

adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi 

terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat 

terhadap hubungan – hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami 

istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga 

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, 

kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan 

keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan 

keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhannya (ibadah) maupun 

hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar 

selamat di dunia dan selamat di akhirat.
1
 

Islam adalah agama yang universal dan berlaku di setiap zaman dan 

tempat.Dalam penyebarannya Islam menghadapi sistem yang beragam. 

Namun proses akulturasi Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens 

antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik sosial yang 

bersifat lokal. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam 

                                                           
1
H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007),8. 
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proses penyebarannya, tetapi juga telah melakukan berbagai proses 

pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru.
2
 

Di dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 telah diatur tentang 

larangan perkawinan yang terdapat pada pasal 8 yang berbunyi: a) 

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b) 

berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara 

neneknya; c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri; d) berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan dan bibi/paman susuan; e) berhubungan saudar dengan istri 

atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri 

lebih dari seorang; f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
3
 

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang 

ada di ndonesia.Kebudayaan Jawa dengan keragamannya banyak mengilhami 

masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keragamannya.Masyarakat 

Jawa memiliki keunikan sendiri.Dalam segala tindakan biasanya tidak terlepas 

dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para 

leluhurnya.Keunikannya dapat dilihat dari mulai kepercayaan, bahasa, 

kesenian, dan tradisinya.
4
 

                                                           
2
M. Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung:Erfsco,1992),29. 

3
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih Dan Hukum Posistif 

(Yogyakarta:UII Press Yogyakarta, 2011),188. 
4
Ahmad Khalil, Islam Jawa,Sufisme dalam Etika dan tradisi Jawa,(Malang: UIN-Malang 

Press 2008),11. 
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Sebagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang 

akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan 

yang berlaku dalam masyarakat, UU No. 1-1974 tidak mengaturnya. Hal mana 

berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang 

bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum, pancasila, dan UUD 1945.Apabila kita kembali menengik 

pasal 131 ayat (2) b ISR, yangmasih dapat dipakai sebagai referensi dalam 

praktik, menyatakan, ‘sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur disitu, 

bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat 

kebiasaan mereka yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata 

kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya’.
5
 

Upacara pernikahan dalam pernikah adat Jawa merupakan suatu tradisi 

dan kebudayaan yang sangan komples.Didalamnya terdapat unsur-unsur 

simbolik dan bersifat sakral dan mistis yang hal itu diwariskan secara turun 

temurun sampai generasi sekarang. Dalam perkembangannya dan bergantinya 

zaman, seiring masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung adat 

pernikahan Jawa tersebut telah mengalami perubahan yaitu antara adat ajaran 

asli dengan ajaran syari’at agama Islam yang dalam hal ini lewat perentara 

wali songo yang merupakan pendatang.
6
 

Suatu kebudayaan dan adat itu pasti selalu dalam keadaan berubah atau 

bergeser, bahkan masyarakat primitive pedalaman yang jauh dari kota pasti 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh internal 

                                                           
5
Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, 132. 

6
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media,2006), 

34. 
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masyarakat itu sendiri, misalya jumlah dan komposisi penduduk masyarakat 

yang berkurang dalam hal itu mengharuskan adanya perubahan dan juga 

adanya faktor alam misalnya letak masyarakat tersebut berdekatan dengan 

wilayah yang sudah modern yang secara tidak sadar telah merubah karakter 

dan perilaku yang lainnya.
7
 

Dapat kita lihat, pada bulan Muharram sepi dari upacara pernikahan 

selain itu, untuk memperoleh keselamatan diadakan berbagai 

kegiatan.Sebagian masyarkat mengadakan tirakatan pada malam satu suro 

(Muharram).Dasar yang digunakan masyarakat dalam menentukan bulan 

Muharram sebagai pantangan untuk menyelenggarakan perkawinan adalah 

keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus diwariskan kepada generasi 

setelahnya.Kebanyakan mereka sebatas ikut-ikutan (mengekor). 

Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan: 

 العادة محكمة
Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum” 

Istilah al’adah menurut jumhur ulama’ mempunyai arti bahwa al’adah 

adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu 

kebiasaan yang berlaku dalam mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. 
8
 

                                                           
7
M. Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung:Erfsco,1992),74. 

8
Dr. Asmawi, M.Ag; Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013),21.  
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Dari pengertian diatas maka jelaslah bahwa adat larangan perkawinan 

pada bulan Muharram merupakan salah satu contoh dari ‘Urf khas yang mana 

adat ini hanya  berlaku bagi masyarakat Jawa dan masih menjadi bagian dari 

sekian banyak adat Jawa lainnya. Menurut kajian islam Muharram merupakan 

salah satu dari Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu: 

Muharram, Dzulhijjah, Dzulqo’dah dan Rajab, semua hari di bulan Muharram 

pada umumnya mengandung nilai lebih daripada hari di bulan lainnya.  

Dalam Al–Qur’an juga dijelaskan secara rinci tentang larangan 

perkawinan dalam islam yaitu pada surat An-Nisa’ ayat 23 yang berbunyi: 

اتُُكْم َوَخاالتُُكْم َوبَنَاُت  َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ِّ ُحر 

َن األخ  َوبَنَاُت األْخت  وَ  َهاتُُكُم الالت ي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم م  أُمَّ

ْن ن َسائ ُكُم  ُكْم م  َهاُت ن َسائ ُكْم َوَربَائ بُُكُم الالت ي ف ي ُحُجور  َضاَعة  َوأُمَّ الرَّ

نَّ فاَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم َوَحالئ لُ  نَّ فَإ ْن لَْم تَُكونُوا دََخْلتُْم ب ه   الالت ي دََخْلتُْم ب ه 

ْن أَْصالب ُكْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَْيَن األْختَْين  إ ال َما قَْد َسلََف  يَن م  أَْبنَائ ُكُم الَّذ 

يًما  َ َكاَن َغفُوًرا َرح   (٣٢)إ نَّ َّللاَّ

Artinya: 

diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuansaudara-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.
9
 

                                                           
9
Al-Qur’an, 4:23 
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Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang 

dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan 

dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang 

dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut 

jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. 

Di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo penulis 

menemukan suatu adat dan kebiasaan dimana masyarakat mentaati suatu 

aturan, dimana pada bulan  muharram masyarakat tidak melakukan 

perkawinan utnuk menghormati kebiasaan terdahulu dan sesepuh desa 

setempat. 

Berdasarkan paparan diatas, maka sebenarnya dalam islam tidak ada 

larangan perkawinan pada bulan Muharram tetapi hal itu hanyalah adat yang 

berkembang di masyarakat secara turun-temurun serta bertentangan dengan 

syariat yang ditetapkan. Dalam Al-Qur’an maupun al-Hadits juga tidak 

terdapat larangan perkawinan pada bulan Muharram, sehingga penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh tentang adat larangan perkawinan dan menguraikan 

dalam sebuah bentuk karya ilmiah yang berjudul Analisis (‘Urf) Terhadap 

Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan 

Muharram(Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis ‘Urf  tentang bentuk ketaatan masyarakat terhadap 

adat larangan perkawinan bulan Muharram yang ada di Ketonggo 

Bungkal Ponorogo?  
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2. Bagaimana  analisis ‘Urf  tentang faktor penyebab masyarakat taat 

terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram yang ada di 

Ketonggo Bungkal  Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui lebih jelas analisis ‘Urftentang bentuk  ketaatan 

masyarakat terhadap adat larangan perkawinanbulan Muharram yang 

ada di Ketonggo Bungkal  Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui analisis ‘Urf tentang faktor penyebab  masyarakat 

taat terhadap adat larangan perkawinan bulan Muharram yang ada di 

Ketonggo Bungkal  Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang sewaktu-waktu 

dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti. 

2. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan oleh penulis 

khususnya dan warga masyarakat pada umumnya demi 

terwujudnya kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran islam. 

3. Sebagai bahan penjelasan dan penerapan bagi masyarakat tentang 

analisis ‘urf terhadap ketaatan masyarakat dalam adat larangan 

perkawinan bulan Muharram. 

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 
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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/’urffasid.
10

 

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 

GolanKecamatan 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.
11

 

Skripsi karya Ami Bahrunni’am yang berlokasi di desa bakung 

kecamatan udanawu kabupaten Blitar pada tahun 2000. Penelitian ini 

mengkaji tentang larangan adat perkawinan lusan dan geyeng sehingga pada 

akhirnya diperoleh hasil bahwa larangan kawin lusan dan geyeng yang dianut 

oleh sebagian warga masyarakat di desa Bakung kecamatan Udanawu 

Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan apa yang telah di syari’atkan Islam serta 

                                                           
10

 Afifatus Sholihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep 

Telon di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Skripsi (Ponorogo: IAIN ponorogo 2008). 
11

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

Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif’Urf), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012). 
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dalam hukum Islam telah dijelaskan segala kejadian baik itu yang 

menyenangkan maupun menyusahkan sudah merupakan ketetapan dan 

kehendak Allah SWT yang harus diterima dengan lapang dada dan tidak perlu 

ditakuti atau dikhawatirkan karena merupakan ujian dari Allah SWT yang 

harus dihadapi dan dijalani.
12

 

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 

kesimpulanbahwa 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.
13

 

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 

                                                           
3
Ami’ Bahrunni’am, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Perkawinan Lusan 

dan Geyeng di Desa Bakung Kec.Udanawu Kab.Blitar (Skripsi tidak diterbitkan, STAIN Po tahun 

2000). 
13

Moch. Ibnu Muhajiri, Pandangan Ulama Kabupaten Madiun Tentang Adat Larangn 

Perkawinan Njati Ngarang Terhadap Anak Lanang (Ponorogo:IAIN Ponorogo 2014) 
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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 perubahan lambat 

(evolusi), karena terjadi tanpa direncanakan dan inovasi karena adanya faktor 

yang memengaruhi yang ada di masyarakat desa Nambak sendiri.
14

 

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 
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 Sri Utami, Budaya Larangan Perkawinan Mempertemukan Pengantin Melewati Gunung 

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

Ponorogo, 2017). 
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kepercayaan adat telah memberi batasan. Meskipun demikian, tujuan 

keduanya sama; mencari kebaikan dalam berumah tangga.
15

 

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 

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.
16

 

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 
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Wahyu Widodo, Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo (Perspektif Tujuan Pernikahan dalam Islam), Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
16

 Lia Mufidatul Musarofah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa 

Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 
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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 

jika dilihat dari kekuatannya, maka termasuk maslahah tahsiniyah, karena 

memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.
17

 

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.
18

 

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 

                                                           
17

 Farida Tias Eka H., Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo 

KabupatenMadiun; Studi Tentang Aspek Hukum dan Maslahahnya, Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2009).
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di masyarakat Desa Tonatan harus segera diluruskan, karena tidak dapat 

dibenarkan dan dikhawatirkan menjerumuskan masyarakat ke syirik.
19

 

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.
20

 

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 hokum 

dari keyakinan ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.Akan tetapi, lebih 
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Imam Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam Tradisi 
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20

 Jamilatul Nur Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan 

Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, Skripsi 
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ditekankan untuk berikhtiar atau berhati-hati dalam menyikapi masalah. 

F. Kajian Teori 

1. Hubungan Antara Agama Dan Budaya Dalam Pergumulan Sosial 

a. Agama Dan Budaya Dalam Fakta Sosial 

Dialektika budaya dan agama dimata  masyarakat musim 

secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif pejorative. 

Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dan kemungkinan 

akulturasi budaya setempat, sementara yang lain sibuk membangun 

pola dialektika antar keduanya. Keadaan demikian berjalan secara 

periodic, dari masa ke masa. 

Indikasi terjadinya proses dialektika antara agama dan budaya 

itu, dalam Islam terlihat pada fenomena perubahan pola pemahaman 

keagamaan dan perilaku keberagamaan dari tradisi Islam murni (high 

tradition) misalnya, melahirkan berbagai corak Islam local, antara lain 

Islam sunni, Islam shi’I, Islam mu’tazili, dan Islam khawarji (low 

tradition). Dari Islam sunni ala Indonesia, muncul Muhammadiyah, 

NU, Persis dan Al-Wasliyah. Kemudian Islam sunni NU, 

memanifestasi menjadi Islam sunni santri dan priyayi. 

Tidak menuntut kemungkinan akan tampil berbagai macam 

corak keberagamaan baru lainnya, yaitu Islam ortodok, moderat, dan 

liberal. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa sedemikiannya kuat 

tradisi local. Saling mempengaruhi itulah dalam bahasa sosio- 
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antropologinya dikenal dengan istilah proses dialektika agama dan 

budaya.
21

 

2. Landasan Dari Hukum Fiqh (‘urf) 

Siasah syariah didefinisikan sebagai kewenangan pemerintah untuk 

melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan melalui aturan 

yang tidak bertentangan dengan agama.
22

 

a. Dari keabsahannya dari pandangan syara ‘urfterbagi menjadi dua: al-

urf al-sahih, dan al-urf al-fasid. Adapun yang berkaitan dengan 

bahasan kami masuk dalam  al-urf al-sahih. 

al-urf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadis), tidak 

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa 

madhorot bagi mereka. 

Sebuah adat dapat dikatakan ‘urf  dan dapat dijadikan sebuah 

patokan hokum apabila: 

1) Logis dan relafan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat 

2) Terulang ulang (kebiasaan) 

3) Tidak bertentangan dengan nas maupun hadis
23
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Press, 2009), 70. 
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Anshary, Hukum Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), 4. 
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b. Maslahah mursalah 

Maslahah berarti manfaat, kemanfaatan, pekerjaan yang mengandung 

manfaat.Sedangkan secaraistilah yaitu mendatangkan segala bentuk 

kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. 

Sedangkan menurut Al Ghozali maslahah adalah memelihara tujuan dari 

pada syari’at. Sedangkan tujuan syara’ meliputi lima dasar pokok, yaitu: 

1) Melindungi agama 

2) Melindungi jiwa 

3) Melindungi akal 

4) Melindungi kelestarian manusia 

5) Melindungi harta benda 

G. Metode Penelitian 

Yang dimaksud metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat 

dalam pengumpulan data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang 

dihadapi.
24

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan/metode 

kualitatif (field  research) yang mana peneliti akan mengumpulkan, 

menjelaskan, menganalisis, dan mentafsirkan fakta-fakta alam, 

masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia di Desa Ketonggo Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo sehingga peneliti dapat menggambarkan 

sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 
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Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta:Yake Sarasin.,2001), 3. 
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tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau 

frekuensi adanya hubungan tertentu.  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, 

orang ang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia 

sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpulan data, sedangkan intrumenyang lain sebagai 

penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi 

secara langsung dengan subyek penelitiannya. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah 

Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, di daerah ini 

memiliki adat jawa yang tinggi yang berkaitan dengan prosesi pernikahan 

sehingga lebih fokus. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian adalah 

Para Sesepuh desa yang diantaranya yakni: bapak Suparni, bapak Jemarin, 

Pak Misman, pak Imam, pak Riman serta orang-orang yang terkait dalam 

kasus ini.  

5. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data ini adalah subjek dari mana data 

di peroleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data Primer 

Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui pemeran).Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok.Hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan 

hasil penguji. Dalam interview yang dilakukan dengan para tokoh 

masyarakat setempat yang terdiri dari kepala desa, kiai  dan penelitian 

ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara 

atau orang-orang yang dituakan. Termasuk juga dengan para pelaku 

perkawinan di (Ponorogo). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik 

berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat 

kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berkaitan 

dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa literature-literatur ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan 

tidak lupa pula fatwa-fatwa ulama Islam dan cendekiawan muslim 

yang berkaitan dengan perkawinan dan aturan-aturannya yang 

berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dengan adat 

jawa menurut hukum Islam.  
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Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini 

adalah dalam data pustaka dan menggunakan data yang ada yang 

diterbitkan. 

1) Hamim, Ahmad Muntaha, pengantar kaidah fiqh syafi’iyah 

(Kediri: Santri Salaf Press,2013), Hal 101-106.  

2) Purwadi, Enis Niken, Upacara Pengantin Jawa (Yogyakarta: 

Panji Pustaka,2010), Hal 107-112. 

3) Abdul Mannan, Melestarikan Ritual & Budaya Leluhur 

(Kediri:Aswaja,2013), Hal 2013. 

4) Moh. Mukhlas, Evi Muafi’ah, kyai, pengantin, dan netralitas 

masyarakat (Ponorogo: STAIN press PONOROGO, 2011), Hal 

29-33. 

5) Purwadi, Ensiklopedi Adat Istiadat Budaya (Yogyakarta:Pura 

Pustaka, 2012), Hal 81-83. 

6) Purwadi, Upacara Tradisional Jawa (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), Hal 176. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi sistematis, 

wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.
25

 

a. Observasi (pengamatan) 
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Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang 

dilakukan dengan secara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gajala yang diselidiki.Observasi dilakukan menurut prosedur 

dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan 

hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara 

ilmiah.
26

 Jenis-jenis observasi antara lain: 

1) Observasi Partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan 

cara observer ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi 

obyek yang diteliti. 

2) Observasi Non Partisipatif, yaitu peneliti bersikap pasif, tidak 

berperan serta ikut ambil bagian kehidupan obyek yang diteliti. 

Dengan kata lain peneliti hanya sebagai penonton saja. 

3) Observasi Sistematik (Structured) yaitu observasi yang 

berstruktur, menggunakan pedoman observasi dan mempersiapkan 

instrument observasi dengan kerangka/struktur yang jelas. 

Mengklasifikasikan factor-faktor yang akan diobservasi kategori 

yang lebih spesifik, terbatas, terarah dan sistematis. 

4) Observasi Non Sistematik, yaitu observasi yang tidak 

menggunakan pedoman observasi secara berstruktur. Mengamati 

apa yang ada di tempat peristiwa pada saat itu dengan 

menggunakan frame yang ada didalam pemikiran atau mind 

observer. 
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Supardi, Metodologi Penelitian (Mataran: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88. 
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5) Jenis Observasi Ekperimental, yaitu mengamati perlakuan yang 

dikondisikan dengan sengaja menciptakan situasi/kondisi disuatu 

tempat/ruangan tertentu. Dari sini kondisi yang diatur dan 

dikendalikan sedemikian rupa. Peneliti juga mengamati gejala 

yang muncul sebagai hasil. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi 

sistematis, karena dalam melakukan observasi peneliti memakai 

observasi yang berstruktur, menggunakan pedoman observasi dan 

mempersiapkan instrument observasi dengan kerangka/struktur yang 

jelas. Selain itu dalam mengklasifikasikan factor-faktor yang akan 

diobservasi kategorinya lebih spesifik, terbatas, terarah dan sistematis. 

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain berbagai 

kegiatan yang dilangsungkan dalam prosesi pernikahan adat  Jawa di 

Ketonggo Bungkal Ponorogo. 

b.  Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak,  yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviener) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam bukunya Supardi, Patton mengklasifikasi wawancara 

menjadi tiga jenis. Yaitu: (1) wawancara informal, (2) wawancara 

formal, dan (3) wawancara baku terbuka. 
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Pembagian lain dikemukan oleh Gubadan Lincoln yaitu ada 

empat jenis, antara lain (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) 

wawancara tertutup dan wawancarara terbuka, (3) wawancara riwayat 

secara lisan, dan (4) wawancara terstruktur dan tak terstruktur.
27

 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur. Dimana pewawancara menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai 

pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan-

pertanyaannya disusun dengan rapidan ketat. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para tokoh 

masyarakat setempat yang terdiri dari kiai setempat dan bujonggo 

temanten, hal ini untuk menggali data secara detail dan lengkap 

mengenai Larangan-Larangan Pernikahan Adat Jawa Pada Bulan 

Muharram. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-

hal dan variable yang berupa catatan,transkrip, buku, surat kabar, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Adapun 

dokumen-dukumen yang dimaksud disini adalah berupa data-dta yang 

diperlukan berhubungan dengan adat pernikahan jawa.
28
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat keabsahan data (kredebilitas data) terhadap hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, 

pengamatan, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus 

negative dan pengecekan anggota.
29

Dari beberapa uji derajat keabsahan 

data tersebut peneliti menggunakan ketekunan pengamatan yang 

bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang 

sangat relavan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

 Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap prosesi adat 

pernikahan Islam Jawa di Ponorogo, (b) menelaah secara rinci sampai 

pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu 

atau seluruh factor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
30

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan dalam lima bab, semuanya itu merupakan 

suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I :  Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang 

terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 
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Lexy Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
30

Ibid, 177. 
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masalah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II :  Islam Dalam Budaya Terhadap ‘Urf.Bab ini membahas tentang 

pengertian ‘Urf, pembagian adat, macam-macam ‘Urf, 

argumentasi ‘Urf, syarat-syarat pengalaman ‘Urf, kedudukan ‘Urf 

sebagai dalil hukum syara’, kehujjahan’Urf. 

Bab III :  Proses Ritualisasi Adat Pernikahan Jawa. Bab ini memaparkan 

uraian data tentang profil Desa Ketonggo dan letak geografisnya 

serta menjelaskan ritualisasi dalam adat pernikahan Jawa 

khususnya Larangan Pernikahan Di Bulan Muharram. 

Bab IV : Analisis (‘Urf) Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat 

Larangan Perkawinan Bulan Muharram. Bab ini berisi tentang 

nilai yang terkandung dalam proses ritualisai Ketaatan 

masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan Muharram, 

analisis (‘Urf) Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat 

Larangan Perkawinan Bulan Muharram 

Bab V :  Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup 

dengan saran-saran. 



 

25 

 

BAB II 

‘URF  DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 

 

A. ‘Urf  

1. Pengertian ‘Urf 

Kata ‘Urf berasal dari kata ‘arafa, yu’rifu ( يعرف –عرف   )sering 

diartikan dengan  “al-ma’ruf” (  الَمْعُروف  ) atau sesuatu yang dikenal.
31

 

Sedangkan secara bahasa ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan 

dipandang baik serta dapat diterima akal seha. Dalam kajian ushul fiqh, 

‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam 

kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut 

dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun 

yang bersifat umum.
32

 

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

atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi 

untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat ‘urf  sering disebut 

dengan istilah adat.
33

 

Sedangkan pengertian ‘urf  menurut terminologi ushul fiqh dapat 

kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini. 
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32
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a. Abdul wahab Khallaf mengartikan ‘urf adalah: 

 العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو

ترك ويسمي العادة وفي لسان الشرعيين ال فرق بين العرف 

 34والعادة
“Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada 

mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak 

meninggalkan sesuatu.Dan disebut juga dengan adat.Dalam bahasa 

para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat.” 

b. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa ‘urf  adalah: 

  كل  من  عليه  وساروا  الناس  هو ما اعتاده  :العرف 

  لفظ تعارفوا اطالقه على معنى خاص  أو, بينهم   شاع  فعل

وهو بمعنى  , وال يتبادر غيره عند سماعه, ال تألفه اللغة 

  العملي  العرف  وقد شمل هذا التعريف  ,العادة الجماعيِّة 

.القولي  والعرف
35

 

“Uruf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus 

menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan 

mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus 

meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.” 

c. Sedangkan menurut Shifaul Qolbi ‘urf  sebagai berikut: 

مااعتاده الناس وسارواعايه من كلِّ فعل شاع بينهم ، أو 

لفظ تعاوفوا إطالقة على معنى خاص التألفة اللغة وال 

 .يتبادرغيره عندسماعه
 

 “Urf adalah  sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh 

akal sehat” 

                                                           
34
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Ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung mksud yang 

sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang pling 

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

keduanya menekankan pada hal yang telah dibiasakan dan berlaku 

terus menerut tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain 

halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shifaul Qolbi. 

Beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang 

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi, yang dimaksud 

‘urf  adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-

menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal serta 

tidak bertentangan dengan syari’at. 

Sedangkan kata ‘adat berasal dari kata ada-ya’udu-audan 

yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi ushul 

fiqh‘adat sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah adalah: 

ْن قَْوٍل أْوف ْعٍل  اْلعُْرُف ُهَو َما تَعَاَرَفه ُالنَّاُس َوَساُرْوا َعلَْيه  م 

ى  يَّْيَن الَفَْرَق بَْيَن . اْلعَادَةَ أْوتَْرٍك َويَُسمَّ َوف ى ل َسان  الشَّْرع 

 .اْلعُْرف  َواْلعَادَة  
 

al-'Urf  ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak 

dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) 

yang ditinggalkan.
36

 

Para ulama ahli bahsa menganggap bahwa kata ‘adat dan’urf  

adalah dua kata yan bersinonim (Mutaradif). Dari segi asal 
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penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. 

Kata ‘adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru 

dilaksanakan satu kali belum dinamakan ‘adat. Sedangkan kata ‘urf  

mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulng 

kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi 

bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak. 

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata’urf  

dan ‘adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai 

pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang 

dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. 

Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh 

orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang 

secara berulang-ulang.
37

 

Para ulama’ ushul memberikan perbedaan antara ‘urf  dan 

‘adat.
38

 Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian ‘urf  dan 

;adat yang telah disebutkan diatas dapat kita temukan perbedaan 

antara keduanya. Kata ‘urf  digunakan untuk menilai kualitas 

perbuatan yang dilakukan yaitu: diakui, diketahui dan diterima oleh 

orang banyak. Sedangkan kata ’adat hanya memandang dari segi 

pengulangannya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk 

sehingga ‘adat mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah 

‘adat yang baik atau ‘adat yangburuk. Selain dari segi kandungannya 

                                                           
37

Syarifuddin, Ushul Fiqh…..364. 
38

Ibid, 365. 



29 
 

 
 

perbedaan kata ‘urf  dan ‘adat juga dapat kita lihat dari segi ruang 

lingkup penggunanya. Kata ‘urf  selalu digunakan untuk jama’ah 

atau golongan, sedangkan kata ‘adat dapat digunakan untuk sebagian 

orang disamping berlaku pula untuk golongan.  

2. Macam-macam ‘urf 

 Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf  itu dapat dilihat dari 

beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup 

penggunaan serta dari segi peneliannya. 

a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf  dibagi menjadi 

2: 

1) ‘urf Quali yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-

kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (urf) sehari-hari 

orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki 

dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami 

kata walad kadang digunakan ‘urf quail.
39

 

2) ‘Urf Fi,li yaitu kebiasan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh 

kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan 

kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup 

hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang 

tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad 

dalam jual beli.
40

 Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang 

terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan 
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dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan 

dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang 

mengikatnya. 

b) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf  jenis ini terbagi 

menjadi 2: 

1) Al-‘urf al-‘aam (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 

‘urf  yang telah dikenaldan dipraktekkan masyarakat dari 

berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.
41

 

Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-

hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda 

bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan 

menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak 

setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-

undang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, 

golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang 

mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi 

semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. 

Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan 

dianggap aneh karena menyalahi ‘urf  yang berlaku. 

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

kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan 

masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, ‘urf  khusus adalah 
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kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku 

bangsa tertentu.
42

 

Contoh larangan perkawinan pada bulan muharrambagi 

masyarakat Jawa. 

c) Ditinjau dari segi penilaian bak dan buruk, ‘urf terbagi menjadi 2 

yakni:  

1) ‘urf shahih 

Yang dimaksud dengan ‘Urf shahih yaitu adat 

(kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang 

banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan 

budaya yang luhur.Contoh mengadakan acara halal bihalal 

(silaturrahim) saat hari raya.
43

 

‘Urf  jenis ini tidak memandang apakah termasuk ‘urf  

yang berlaku umum(urf dam) atau bahkan ‘urf  yang berlaku  

untuk satu daerah saja (‘urf khas), yang berupa ucapan (‘urf 

qawli) ataupun perbuatan (‘urf fi’li). ‘Urf  jenis ini lebih 

mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ 

atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan 

budaya luhur yang telah ada. 

2) ‘Urf fasid  

Yang dimaksud ‘Urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang 

berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun 
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bertentangan denga agama, undang-undang negara dan sopan 

santun. 
44

 

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau 

kemenangan. Para ulama’ sepakat untuk tidak melestarikan 

bahkan meniadakan ‘urf  jenis ini dengan tidak menganggapnya 

sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan 

sebagai dalil dalam istinbat al-hukm al-shar’i. 

3. Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan hukum. 

Dalam pengertian ‘urf  yang telah dikemukakan bahwa ‘urf  yang 

dapat diterima sebagai dalil syara’ adalah ‘urf  yang tidak bertentangan 

dengan nash (‘urf ahahih) saja, tentunya hal ini menafikan ‘urf  yang 

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

dalam menetapkan hukum selama ‘urf  itu tidak bertentangan dengan 

syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang 

tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang 

disyaratkan” 

  المعروف عرفا كالمشروط شرطا
(yang baik itu menjadi al-‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi 

syarat). 

 

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan ‘urf  maka kekuatannya 

menyamai hukum yang ditetapkan berdarkan nash. Pra ulama yang 

                                                           
44

Syarifudin, Ushul Fiqh…..368. 



33 
 

 
 

mengamalkan ‘urf  itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, 

menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf  tersebut, yaitu : 

a. ‘Urf  itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.
45

 

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf  

yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, 

apabila ‘urf  itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat 

diterima akal sehat maka ‘urf  yang demikian tidak dapat dibenarkan 

dalam Islam. 

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

lingkungan ‘urf atau dikalangan sebagian besar  masyarakat. 

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di 

masyarakat. 
46

Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam 

melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu 

mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa 

jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, 

karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari 

penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus 

tertentu. 

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

pada saat itu, bukan ‘urf  yang muncul kemudian.  

Menurut syarat ini, ‘urf  harus ada sebelum penetapan suatu 

hukum dilakukan. Dengan sendirinya ‘urf  yang datang kemudian 
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tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, 

tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang 

melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan 

teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementar 

‘urf  yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-

orang telah terbisa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang 

menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentng 

pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang 

berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri 

berpegang pada’urf  yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. 

Berdasarkan syarat ‘urf  yang ketiga ini, maka suami harus 

membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan ‘urf  

yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan ‘urf  

yang muncul kemudian. 

d. ‘Urf  tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti.
47

 

Syarat ini memperkuat terwujudnya ‘urf  yang  shahih karena 

bila ‘urf  bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip 

syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf  yang fasid dan tidak 

dapat diterima sebagai dalilmenetapkan hukum. 
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B. Perkawinan Dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Istilah perkawinan dalam agam Islam sering disebut dengan nikah 

dan ziwaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) 

dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari “nikah” ialah “dham” yang 

brarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”. Sedang arti 

kiasannya ialah “watha” yang berarti mengadakan perjanjian 

pernikahan.
48

 

Menurut hukum islam, pernikahan atau perkawinan ialah : “Suatu 

ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang 

dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam”.
49

 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa : 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”. 

Perkawinan merupakan sunnah Rosul dan amat penting dalam 

kehipan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan 

perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan prempuan terjadi secara 
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terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

berkehormatan.
50

 

Muhammad Abu Ishrah berpendapat, perkawinan adalah akad 

yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan 

keluarga antar pria dan wanita untuk mengadakan tolong-menolong dan 

juga memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi 

masing-masingnya.
51

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin barati bahwa para pihak yang 

bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri 

baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka 

dalam hubungan dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin 

perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan 

terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai 

suami stri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga 

bahagia dan kekal. 

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutam 

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa 

keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara 

perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti 

perkawinan tidak sah bila keduanya tidak sah atau tidak lengkap. 
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Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun bahwa rukun 

adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan unsurnya. 

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang 

berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat yang 

terdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur 

rukun.
52

 

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun 

dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama’ 

yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut 

diantaranya disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus 

perkawinan itu. Semua ulama’ sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan 

harus ada dalam perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-lai yang akan 

kawin, perempuan yang akan kawin, wali dar mempelai perempuan, saksi 

yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar.
53

 

a. Rukun Perkawinan  

1) Akad Nikah 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua 

pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentu ijab dan 

qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan 

qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. 

Hukum islam memberi ketentuan bahwa syaray-syarat 

ijab qabul dalam akad nikah adalah: 
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a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 

c) Menggunakan kata-kata : nikah atau tazwid. 

d) Antara ijab dan qabul bersambungan. 

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

f) Orang yang berkaitan dengani ijab dan qabul itu tidak sedang 

dalam ihram haji atau umroh. 

g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, 

yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita atau 

wakilnya, dan dua orang saksi.
54

 

2) Laki-laki dan perempuan yang akan menikah. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan 

perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut : 

a) Calon mempelai pria syaratnya : 

 Beragama Islam. 

 Laki-laki. 

 Jelas orangnya. 

 Dapat memberikan persetujuan. 

 Tidak terdapat halangan perkawinan. 

b) Calon mempelai wanita, syaratnya : 

 Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani. 

 Perempuan. 
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 Jelas orangnya. 

 Dapat dimintai persetujuannya. 

 Tidak terdapat halangan perkawinan.
55

 

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan 

kedua mempelai ini dalam pasal 6 ayat (1) dengan rumusan 

sama dengan fiqh : “Perkawinan harus dilaksanakan atas 

persetujuan kedua calon mempelai”
56

Sedangkan dalam KHI 

persetujuan kedua mempelai diatur pada pasal 16 dengan 

uraian, sebagai berikut : 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa 

peryataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau 

isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama 

tidak ada penolakan yang tegas.
57

 

3) Wali dalam Perkawinan 

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak 

atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad 

nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang 

dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak 

perempuan yang dilakukan walinya.
58
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Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa 

wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi mempelai wnita yang bertindak untuk 

menikahkannya.
59

 Apabila tidak dipenuhi maka status 

perkawinannya tidak sah.
60

 

4) Saksi 

Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, 

apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, 

akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. 

Hal ini ditegaskan dalam pasal 26 UU Perkawinan : 

 “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau 

yag dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau 

istri”.
61

 

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan 

akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh 

dua orang saksi (pasal 24 KHI).
62

 Sedangkan, syarat-syarat saksi 

terdapat pada pasal 25 yang berbunyi : Yang dapat ditunjuk 

menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, 
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adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu 

atau tuli. 

5) Mahar  

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang 

yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami 

kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Sesuai Al-

Qua’an. Sunnah dan Ijma’ mahar hukumnya wajib. Hal ini juga 

dinyatakan dalam KHI pasal 30 yang berbunyi : 

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati 

oleh kedua belah pihak.
63

 

Pasal yang juga penting untuk diperhatikan adalah pasa 31 

KHI yang berbunyi: 

Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan 

kemudahan yang dianjurkan oleh Islam. 

b. Syarat-syarat Perkawinan. 

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila 

terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad. Adapun 

syarat perkawinan ini termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan 

No. 1 tahun 1974 pasal 6, yakni : 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua caon 

mempelai. 
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2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 

kedua orang tua. 

3) Dalam hal salah seorang dari keduanya orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang 

mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan 

kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang 

atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan 
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kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 

lain.
64

 

3. Perkawinan yang Diharamkan 

Allah menganjurkan kepadakita untuk menikah, dan memberikan 

kepda kita berbagai karunia berupa tempat tinggal, keharmonisan, anak 

dan pahala bagi setiap seseorang yang mendatangi istrinya.Tetapi Allah 

tidak membiarkan suatu perkara menjadi sia-sia dan tanpa 

aturan.Bahkan Allah melarang dari berbagai jenis pernikahan yang 

pernah ada di masa Jahiliyah, leh karena itu sebagai umat Islam wajib 

menjauhinya. Diantara pernikahan yang diharamkan adalah : 

a. Nikah Syighar 

Nikah Syighar yaitu, seseorang menikahkan anak 

perempuannya dengan syarat: orang yang menikahi anaknya itu juga 

menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan 

memberikan maskawin bagi keduanya maupun salah satu darinya 

atau tidak memberikan maskawin sama sekali. 

Para ahli fiqh sepakat bahwa nikah syighar haram hukumnya. 

Sebagaimana hadist Rosulullah SAW : 

ْسـالَم   غَاَرف ياإْل   الَش 
 

“Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”“At-Tirmidzi 

meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang syighar.”
65 
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b. Nikah Mut’ah 

Nikah Mut’ah ialah : nikah yang tujuannya semata-mata 

untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dan 

diadakan untuk waktu-waktu yang tertentu saja. Nikah Mut’ah ini 

pernah dihalalkan oleh Rosulullah SAW di zamannya. Kemudian 

beliu mengharamkannya untuk selama-lamanya, sampai hari kiamat, 

berdasarkan hadist : 

َن ! يَا أَيَُّها النَّاسُ  ْست ْمتَاع  م  ْنُت لَُكْم ف ي ااْل  إ ن ِّي قَْد ُكْنُت أَذ 

َم ذَل َك إ لَى يَْوم  اْلق يَاَمة   ، َوإ نَّ هللاَ قَْد َحرَّ  .الن َِّساء 
“Wahai sekalian manusia!Sesungguhnya aku pernah 

mengijinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah 

mut’ah selama tiga hari).Dan sesungguhnya Allah telah 

mengharamkan hal tersebut (nikah mut’ah) selama-lamanya hingga 

hari Kiamat.”
66

 

 

Ada beberapa hadist yang menerangkan waktu dan tempat 

Rosulullah SAW yang menghalalkan nikah mut’ah. Ada yang 

menerangkan di perang Khaibar, ada yang menerangkan pada waktu 

penaklukan kota mekkah, ada yang menerangkan pada waktu 

Rosulullah SAW menunaikan haji yang terakhir, ada yang 

menerangkan pada waktu perang Authas. Waktu-waktu dan 

kejadian-kejadian diatas terletak pada saat yang berdekatan dan 

dalam suatu rangkaian peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah 

penaklukan kota Mekkah. Dalam pada itu sepakat para ahli fiqih 

bahwa nikah mut’ah pernah disyari’atkan pada masa Rosulullah. 

c. Menikahi Wanita yang Sedang Menjalani Masa ‘Iddah 
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Tidak seorang dibolehkan melamar wanita muslimah yang 

sedang menjalani masa ‘iddah, baik karena perceraian maupun 

karena kematian suaminya.Jika menikahinya sebelum masa 

‘iddahnya selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah 

berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun 

belum.Di samping itu, tidak ada waris diantar keduanya dan tidak 

ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut 

darinya. 

Dalil yang menjadi landasan hal ini adalah firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 235 

ْطبَة  الن َِّساء  أَْو أَْكنَْنتُْم  ْن خ  ْضتُْم ب ه  م  َوال ُجنَاَح َعلَْيُكْم ف يَما َعرَّ

ُ أَنَُّكْم  ُكْم َعل َم َّللاَّ ا ف ي أَْنفُس  رًّ دُوُهنَّ س  ْن ال تَُواع  َستَْذُكُرونَُهنَّ َولَك 

ُموا ُعْقدَةَ الن َِّكاح  َحتَّى يَْبلَُغ  إ ال أَْن تَقُولُوا قَْوال َمْعُروفًا َوال تَْعز 

ُكْم فَاْحذَُروهُ  َ يَْعلَُم َما ف ي أَْنفُس  تَاُب أََجلَهُ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ اْلك 

 َ  (٣٢٢) َغفُور  َحل يم  َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] 

dengan sindiran[149] atau kamu Menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 

akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 

Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 

sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang 

ma'ruf[150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk 

beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah 

bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun. 

 

d. Nikah Muhallil  
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Nikah Muhallil yaitu, wanita muslimah yang sudah dithalak 

tiga kali oleh suaminya dan sang suami diharamkan untuk kembali 

lagi padanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT berikut ini : 

 

َح َزْوًجا َغْيَرهُ  ْن بَْعدُ َحتَّٰى تَْنك  لُّ لَهُ م  فَإ ْن  ۗ  فَإ ْن َطلَّقََها فاََل تَح 

َما أَْن يَتََراَجعَا إ ْن َظنَّا أَْن يُق يَما ُحدُودَ َّللاَّ   َطلَّقََها فاََل ُجنَاَح َعلَْيه 

 َوت ْلَك ُحدُودُ َّللاَّ  يُبَيِّ نَُها ل قَْوٍم يَْعلَُمونَ  ۗ  
“Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah 

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami 

pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-

orang yang berpengetahuan.”
67

  
 

e. Nikahnya Orang yang Sedang Menjalankan Ihram 

ُح َوالَ يَْخُطبُ  ُم الَ يَْنك   اَْلُمْحر 
“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar.”

68
 

 

Apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang 

menunaikan ibadah ihram, baik dalam haji maupun umroh, sebelum 

melakukan tahallul, maka pernikahan semacam ini dianggap batal. 

Jika ingin menikah maka hendaklah ia melakukannya setelah 

menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya. 
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BAB III 

REALITA KETAATAN MASYARAKAT DALAM ADAT  

LARANGAN PERKAWINAN BULAN MUHARRAM  

DI KETONGGO BUNGKAL PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat 

1. Letak Geografis 

Desa Ketonggo merupakan sebuah desa kecil di sebelah selatan 

kota Ponorogo yang terletak antara 111
0
 44

’
 sampai dengan 111

0
52’ 

Bujur Timur dan 7
0
 29’ sampai dengan 8

0
 17’ Lintang Selatan dengan 

ketinggian antara 110 meter sampai dengan 2.617 meter diatas 

permukaan laut dengan luas wilayah  257,104 ha. Adapun batas wilayah 

Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara :Desa Kunti Kecamatan Bungkal 

b. Sebelah selatan :Desa Nambak Kecamatan Bungkal  

c. Sebelah barat :Desa Simo Kecamatan Slahung 

d. Sebelah timur :Desa Kudo Kecamatan Bungkal
69

 

Sedangkan jumlah penduduk menurut data dari profil desa pada 

akhir 2019 Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal mengalami 

perkembangan. Pada tahun sebelumnya jumlah penduduk 1225 jiwa dan 

pada akhir 2019 diketahui jumlah penduduk meningkat menjadi 1257 

jiwa. Secara keseluruhan penduduk pria lebih sedikit bila disbanding 
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dengan penduduk wanita. Adapun rinciannya dapat dilihat pada table 

dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin :
70

 

 

No. Uraian Keterangan 

1. Laki-laki 486 Orang 

2 Perempuan 771 Orang 

 Jumlah 1257 Orang 

 

2. Kehidupan Keagamaan  

Penduduk Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal mayoritas 

beragama Islam. Kehidupan keagamaan di Desa Ketonggo berjalan 

lancer terbukti dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan yang 

dimaksudkan sebagai pembinaan mental dan spiritual, misalnya 

pengajian rutin 2 minggu sekali tiap senin malam selasa, diadakan 

majelis ta’lim, pengajian rutin, yasin tahlil setiap malam jum’at dan juga 

Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) lainnyaa. Banyak penduduk yang 

melakukan kegiatan keagamaan baik yang  masih anak-anak, remaja 

bahkan orang tua. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) didirikan di 

beberapa tempat sebagai sarana pendidikan  keagamaan bagi anak-anak 

karena mengingat pentingnya ilmu agama sehingga harus diajarkan 

sedini mungkin. 

Tokoh agama dan perangkat desa mendukung dengan baik dalam 

setiap kegiatan  keagamaan yang dilakukan serta diiringi dengan 
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pembangunan fisik beberapa tempat ibadah sebagai sarana pendukung 

masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan. 

Tabel 3.2 

Data Jumlah Tempat Ibadah
71

 

No. Uraian Jumlah Baik/Buruk 

1. Masjid 3 baik 

2. Musholla/langgar 4 Baik 

3. Gereja 0 - 

4. Wihara 0 - 

5. Pura 0 -
 

 

3. Kehidupan Sosial Masyarakat 

Masyarakat desa ketonggo merupakan masyarakat yang masih 

kental dengan tradisi budaya peninggalan leluhurnya sehingga 

melahirkan berbagai sekte dan tradisi dalam kehidupan yang tidak dapat 

ditinggalkan yang didasarkan pada konsep kerukunan sehingga tampklah 

nilai-nilai kebersamaan dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan:  

a. Kelahiran  

Kelahiran seorang anak membawa kebahagian bagi kedua 

orang tuanya. Akan tetapi  kenyataan yang berkembang di 

masyarakat apabila ada seorang warga yang melahirkan maka secara 

spontanitas seluruh anggota masyarakat turut serta merasakan 

kegembiraan yang sama. Hal ini diwujudkan dengan adanya “jagong 

bayi” dengan membawa hadiah yang diberikan kepada si bayi berupa 

peralatan bayi. 

 

                                                           
71

Dokumen profil Desa tahun 2019 



50 
 

 
 

b. Kematian 

Partisipasi masyarakat Desa Ketonggo  Kecamatan Bungkal 

bila ada warga yang meninggal dunia, dapat dilihat mulai dari 

perawatan jenazah hingga pemakamannya. Biasanya dipimpin oleh 

seorang modin, masyarakat bersama-sama mengurus jenazah dimulai 

dengan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan 

menguburkannya.Akan tetapi partisipasi masyarakat tidak berhenti 

sampai disini saja. Pada malam harinya diadakan doa bersama hingga 

pada hari ketujuh. 

Disamping itu, tradisi yang masih berkembang di masyarakat 

adalah “tahlilan” yang dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu hari ke 

3, 7, 40, 100, dan 1000 dalam rangka kirim doa kepada yang 

meninggal dunia. 

c. Pernikahan 

Dalam hal pernikahan sikap gotong royong yang ditunjukkan 

adalah ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang 

mengadakan upacara pernikahan maka tetangga sekitar akan dengan 

senang hati membantu menyiapkan berbagai keperluan demi 

terlaksananya upacara pernikahan tersebut. Dan pra ibu serta remaja 

putrid membantu keperluan dapur. Anak-anak muda atau yang sering 

disebut dengan istilah “sinoman” dan bapak-bapak menyiapkan 
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perlengkapan kegiatan di depan seperti memasang tenda, menyiapkan 

meja dan kursi untuk keperluan resepsi pernikahan dan lain-lain.
72

 

4. KeadaanPerekonomian 

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Ketonggo tergolong 

ekonomi kelas menengah. Tetapi masih ada beberapa anggota 

masyarakat masih dalam kekurangan dengan mayoritas penduduk be 

profesi sebagai petani dengan mengandalkan hasil pertanian padi sebagai 

sumber utama yang setidaknya ikut berperan dalam roda perekonomian. 

Akan tetapi, sebagian anggota masyarakat memilih untuk menjadi TKI di 

luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jenis mata 

pencaharian penduduk secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini:  

Tabel 3.3 

Data Mata Pencaharian Penduduk
73

 

No. 

 
Keterangan Jumlah 

1. 

 
Petani 797 Orang 

2. 

 

Pekerja disektor jasa/perdagangan 

 
57 Orang 

3. 

 
Pekerja disektor industry 64 Orang 

4. 

 
PNS 25 Orang 

5. 

 
Wiraswasta 56 Orang 

6. 

 
Pensiunan ABRI/Sipil 3 Orang 

7. 

 
Pensiunan Swasta 11 Orang 

8. 

 
Pegawai Swasta 43 Orang 

9. 

 
Lainnya 201 orang 

 

 
Jumlah 1257 orang 
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5. Keadaan Pendidikan 

Dari data yang dapat dihimpun menunjukkan bahwa masyarakat 

Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo adalah 

masyarakat yang berpendidikan sedang namun ada pula yang 

mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi walaupun jumlahnya 

sedikit.Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat 

terhadap pemahaman adat istiadat yang berkembang. 

Keyakinan bahwa kehidupan sudah diatur dan dipahami sebagai 

hal yang wajar. Namun, disisi lain tradisi atau perilaku Jawa masih 

berjalan dimana budaya Jawa merupakan akumulasi dari sekian banyak 

paham Jawa yang sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan 

terjadinya perubahan yang secara bebas dan mudah berkembang dalam 

masyarakat. 

Maka, sangat relevan bila di Desa Ketonggo memiliki budaya 

Jawa yang berpengaruh kuat dalam kehidupan social.Latar belakang 

pendidikan masyarakat juga mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan 

masyarakat terhadap adat dan budaya disekitarnya. 

Secara rinci tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari table 

berikut: 
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Tabel 3.4 

Data Tentang tingkat pendidikan masyarakat
74

 
 

No. Keterangan Jumlah 

1. Penduduk tamat SD/sederajat 544 Orang 

2. Penduduk tamat SLTP/sederajat 205 Orang 

3. Peduduk tamat SLTA/sederajat 407 Orang 

4. Penduduk Tamat D-1 41 Orang 

5. Penduduk Tamat D-2 35 Orang 

6. Penduduk Tamat D-3 14 Orang 

7. Penduduk Tamat S-1 9 Orang 

8. Penduduk Tamat S-2 2 Orang 

 Jumlah 1257 Orang 

 

B. Praktik Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan 

MuharramDi Ketonggo Bungkal Ponorogo. 

Dari penelitiaan yang telah dilakukan, beberapa tokoh masyarakat, 

tokoh agama dan warga yang penulis wawancarai, masing-masing 

mengungkapkan pendapatnya tentang: 

1. Bentuk Kepatuhan Masyarakat 

Ada berbagai mitos yang berkembang di masyarakat Jawa 

umumnya dan masyarakat Ketonggo Bungkal khususnya,terkait bulan 

Muharram. Hingga saat ini, masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo 

masih meyakini bulan Muharram adalah bulan keramat yang akan 

menimbulkan banyak musibah atau kesialan apabila mengadakan hajatan 

tertentu misalnya pernikahan, khitanan dan acara-acara sakral lainnya. 

Adapun bentuk kepatuhan masyarakat dalam adat larangan 

pernikahan ini adalah dengan tidak melaksanakan pernikahan ataupun 
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hajatan lainnya pada bulan Muharram.Berikut ini beberapa alasan 

mesyarakat terkait hal ini diantaranya adalah: 

a. Karena Keyakinan 

Sudah menjadi keyakinan bagi masyarakat Desa Ketonggo 

Kecamatan Bungkal khususnya dan bagi masyarakat Jawa pada 

umumnya bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat sehingga 

masyarakat tidak berani mengadakan hajatan pada bulan Muharram 

karena mereka meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan penuh 

musibah, penuh bencana, penuh kesialan, bulan keramat dan sangat 

sakral sehingga sebagaian orang tidak mau melakukan hajatan 

pernikahan dsb. 

Jika melakukan hajatan pada bulan ini bias mendapatkan 

musibah, acara pernikahannya tidak lancer, mengakibatkan keluarga 

tidak harmonis, dsb. Keyakinan seperti ini sudah mengakar sejak 

nenek moyang dahulu. Berikut petikan pendapat seorang tokoh adat 

kejawen: 

“Kita ini orang Jawa yang lahir dan hidup ditanah Jawa.Kita 

itu yang harus melestarikan adat kebudayaan Jawa.tidak boleh 

semaunya sendiri.Adat itu keyakinannya para sesepuh dulu 

yang diwariskan kepada generasi sesudahnya sampai generasi 

kita ini dan juga generasi setelah kita nanti.Contohnya 

larangan nikah di bulan suro ini.Jangan sekali-kali dilanggar. 

Kalau sampai dilanggar dan tidak diperhatikan, lihat saja nanti 

apa yang akan terjadi dalam pernikahannya. Para sespuh pasti 

punya alas an membuat dan menetaapkan larangan ini. 

Menurut sesepuh bulan suro banyak musibah, banyak bencana, 

bulan sial, keramat dan bulan yang sakral jadi tidak boleh 

melaksanakan hajatan pernikahan ataupun khitanan dll.”
75

 

                                                           
75

Transkrip wawancara nomor 02/2-W/F-1/15-III/2019 



55 
 

 
 

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh bapak 

Jemarin, masyarakat Ketonggo Bungkal terkaithal ini. Berikut petikan 

pendapatnya: 

“Kalau saya melihat zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi 

orang yang mau melestarikan adata budaya Jawa.Sekalipun 

ada tapi sangat sedikit sekali.Dimana-mana banyak sekali adat 

yang sudah ditinggalkan.Tetapi, kalau larangan nikah di bulan 

suro ini yang masih dipatuhi.Bagi saya sebagai orang yang 

dilahirkan dan hidup di tanah Jawa, tidak bisa meninggalkan 

adat tersebut. Apalagi jika menikahkan anak atau sodara yang 

lain saya pasti memilih bulan lain karena bulan suro bulan 

yang tidak baik untuk melakukan hajatan.”
76

 

 

Begitu percayanya masyarakat dengan adat ini sehingga jika 

ada musibah dalam rumah tangga orang yang menikah pada bulan 

Muharram mereka meyakini hal itu adalah akibat dari melanggar 

larangan adat
77

.Pernyataan ini diungkapkan oleh bapak Misman, salah 

satu masyarakat yang meyakini bulan suro sebagai bulan keramat. 

Berikut petikan wawancara dengan beliu: 

“tidak baik menikah dibulan suro karena surobulan yang 

penuh musibah, penuh bencana, bulan sial dll. Jika melanggar 

nanti akan mendapatkan berbagai musibah, acara 

pernikahannya tidak lancer, keluarganya tidak harmonis dsb. 

Contohnya pasangan suami istri Dedi dan Evi Kedua orang itu 

sangat nekat. Sebelumnya sudah diingatkan untuk menikah 

dibulan lain saja. Pada waktu mereka menikah mereka 

beranggapan bahwa menikah adalah urusan berdua dan tidak 

masalah menikah kapanpun. Tapi apa yang terjadi? Tidak 

pernah keduanya merasakan ketenangan dalam menjalani 

kehidupan rumah tangga. Hamper tiap hari bertengkar bahkan 

akhirnya suaminya pulang kerumah orang tuanya di kebunsari 

Madiun. Makanya jangan sampai menyepelekan hal-hal yang 

bersifat klenik, seperti larangan nikah ini.”
78
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Pendapat negatif tentang bulan Muharram juga diungkapkan 

oleh Evi, pelaku pernikahan di buln Muharram. Berikut pendapatnya 

terkait larangan nikah bulan Muharram: 

“Saya menikah bulan suro tahun 2007.Dulu saya ragu-ragu 

antara percaya dan tidak dengan mitos bulan suro.Sehingga 

saya berani menikah pada bulan ini.Bagi saya itu hanya adat 

yang berasal dari keyakinan nenek moyang dulu. Sekarang 

zaman dh modern dan bagi saya adat adalah bagian dari 

budaya. Tapi, setelah saya merasakan akibatnya barulah saya 

yakin jika bulan suro merupakan bulan keramat yang tidak 

boleh mengadakan hajatan. Saya dan suami sering bertengkar 

tanpa alas an yang jelas. Tiap hari ada saja yang memancing 

pertengkaran sampai akhirnya  suami saya pulang kerumah 

orang tuanya di kebonsari Madiun.”
79

 

 

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh tokoh agama terkait 

adat pernikahan ini. Pendapat beliau sedikit kontra dengan beberapa 

pendapat diatas, yaitu keyakinan terhadap bulan Muharram yang sarat 

dengan mitos negative. Bahkan beliau menikahkan salah seorang 

anaknya tepat pada bulan Muharram. Berikut pernyataan beliau: 

“Dalam Islam tidak ada istilah hari baik atau hari jelek.Pada 

dasarnya semua hari atau bulan adalah milik Allah.Segala 

musibah atau kesialan datangnya dari Allah dengan ketentuan 

yang telah digariskan-Nya. Sebagai umat Islam yang percaya 

akan takdir dan kekuasaan Allah, sudah seharusnya kita ini 

hanya menyerahkan segalanya kepada Allah. Dengan dalil 

apapun, larangan tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’an 

maupun Hadist.Demikian pula dengan mitos bulan Muharram 

yang oleh sebagian masyarakat di anggap sebagai bulan 

keramat yang mana hal ini bertolak belakang dengan 

Islam.Bahkan bulan ini memiliki banyak sekali keutamakan 

dan termasuk dalam bulan yang dimuliakan Allah atau disebut 

dengan Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan 

yaitu bulan Muharram, Dhulhijjah, Dzulqo’dah, dan 

rojab.Boleh-boleh saja orang memegang teguh pada adat dan 

tradisi, namun jika pada akhirnya terjerumus pada 
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kemusyrikan, siapa yang rugi? Yang penting ikuti dan jalani 

saja apa yang telah diajarkan Islam tentang tuntunan 

pernikahan. Saya dulu menikahkan anak saya yang kedua pada 

10 Muharram.Alhamdulillah hingga sekarang rumah 

tangganya baik-baik saja.Yang penting dalam membina sebuah 

pernikahan adalah menumbuhkan keimanan, tawakkal dan 

tabah dalam menjalaninya.”
80

 

 

b. Peraturan Adat 

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis 

dalam perundang-undangan negara, namun hukum adat pernikahan ini 

sering kali dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat 

dalam mengatur masyarakatnya.Tata terbib yang ada dalam 

pernikahan hukum adat harus dilaksanakan dan tidak boleh 

ditinggalkan. Apabila ditinggalkan masyarakat khawatir akan terjadi 

sesuatu pada kehidupan kedua mempelai. Pernikahan merupakan 

momen yang sangat sakral bagi kehidupan manusia, sehingga 

sekelompok masyarakat sering mempertimbangkan aturan adat dalam 

melaksanakan pernikahan. 

Bagi sebagian masyarakat Desa Ketonggo Kec.Bungkl tidak 

melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram karena hal ini 

merupakan adat yang sudah lama dipegang dan dipercaya masyarakat 

sebagai salah satu peraturan atau hukum adat pernikahan dalam 

kehidupan bermasyarakat.
81

Berikut petikan wawancara dengan bapak 

Suparni, masyarakat Ketonggo Bungkal: 
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“kalau menurut saya itu hanya peraturan adat saja. Sebenarnya 

saya tidak percaya pada hal-hal yang berbau mistik dan klenik 

tapi karena saya lahir dan hidup di Jawa ya harus mematuhi 

peraturan yang ada jika peraturan itu tidak bertengtangan 

dengan agama. Tiap daerah kan punya aturan sendiri-sendiri. 

Tapi kalau di Jawa memang ada peraturan seperti inidan masih 

diterapkan sampai sekarang walaupun jaman sudah modern.”
82

 

 

Pendapat  hampir sama diungkapkan oleh bapak Tulus, tokoh 

masyarakat Ketonggo Bungkal.Berikut pendapat beliau terkait 

larangan adat pernikahan di bulan suro. 

“menikah bulan suro boleh-boleh saja. Tidak ad peraturan yang 

melarang pernikahan pada bulan ini baik Al-Qur’an maupun 

Hadist.Itu hanya peraturan adat dan tradisi di masyarakat.Saya 

sendiri tidak percaya pada adat atau hal-hal kejawen tapi 

karena saya hidup di tanah Jawa jadi ya mematuhi peraturan 

yang ada. Tiap daerah kan punya aturan sendiri-sendiri. Tidak 

ada larangan bagi orang yang memegang teguh pada adat dan 

tradisi selama itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak 

menjerumuskan pada kemusyrikan.”
83

 

 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh bapak Imam, 

masyarakat KetonggoBungkal.Beliau juga menjadikan hal itu hanya 

sebatas peraturan adat yang merupakan bagian dari budaya. Berilut 

pendapat beliau: 

“Bagi saya itu hanya peraturan adat di masyarakat yang tidak 

tertulis yang dibuat oleh para sesepuh dulu dan masih di 

pegang serta dipercaya masyarakat hingga sekarang.Adat itu 

(tentang larangan nikah) adalah bagian kecil dari budaya di 

masyarakat. Tiap daerah kan punya budaya yang berbeda. Saya 

pribadi tidak percaya dengan mitos bulan suro ataupun hal-hal 

yang bersifat klenik lainnya.Mematuhinya hanya sebatas 

peraturan adat ditempat tinggal saya.”
84
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c. Takut Sanksi Soaial dari Masyarakat lainnya. 

Selain karena peraturan adat dan keyakinan, sebagian 

masyarakat mematuhi larangan adat pernikahan pada bulan Muharram 

karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang lainterkait 

pelanggaran larangan adat yang dilakukan serta kwatir dengan sanksi 

sosial dari masyarakat. Mereka lebih memilih bulan lain untuk 

melaksanakan pernikahan walaupun sebenarnya tidak mempercayai 

tentang larangan adat tersebut dan juga untuk menghormati 

masyarakat lainnya yang berpedoman pada hukum adat agar tidak 

menimbulkan perpecahan diantara mereka.
85

Hal ini diungkapkan oleh 

bapak Parman tokoh masyarakat Ketonggo Bungkal. Berikut cuplikan 

wawancara dengan beliau: 

“Saya menikahkan anak-anak saya tidak pada bulan Muharram 

bukan bararti saya percaya pada larangan adat tersebut tapi 

hanya karena tidak ingin ada konsekuensi sanksi psikis dari 

masyarakat yang menjadikan pelanggaran adat yang saya 

lakukan sebagai bahan perbincangan di masyarakat dan juga 

hal itu sebatas menghormati masyarakat lainnya yang 

memegang teguh kepercayaan pada adat.Saya pribadi tidak 

percaya dengan klenik ataupun mistik.Larangan pernikahan 

bulan suro merupakan warisan budaya yang mempunyai nilai 

sejarah tentang tradisi masyarakat Jawa.Saya dulu menikah 

juga melanggar larangan adat.Saya menikah dengan adat 

pernikahan Dandang Ongak-ongak. Kata sesepuh dan orang 

Jawa pada umumnya kan pernikahan seperti itu tidak boleh 

atau dengan syarat tertentu, misalnya ruwatan dll. Tapi 

menurut saya selama syarat dan rukun pernikahan telah sesuai 

dengan tuntunan syari’at Islam ya pernikahan dapat 

dilaksanakan.”
86
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Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Samitun, seoramg ibu 

rumah tangga dan berdomisili di Ketonggo Bungkal pendapat beliau 

terkait tentang  larangan adat pernikahan pada bulan Muharram 

adalah sebagai berikut: 

“daripada menjadi omongan orang lebih baik menikah pada 

bulan lain aja mas, toh masih ada banyak bulan-bulan lainnya. 

Saya sebenarnya juga tidak percaya pada kejawen tapi ya 

daripada di bilang ora ilok oleh masyarakat ya lebih baik cari 

bulan lain saja.Sifat dan kepercayaan orang-orang kan beda-

beda, namanya juga hidup dengan orang banyak.”
87

 

 

Pendapat hampir sama disampaikan oleh Ibu Semi, seorang 

ibu rumah tangga di Ketonggo Bungkal. berikut penuturan beliau 

terkait larangan pernikahan bulan Muharram: 

“Memang dulu saya  menikahkan kedua anak saya pada bulan 

Rajab dan bulan Besar tapi bukan berarti saya percaya dengan 

mitos bulan  Muharram ataupun bulan lainnya yang dilarang 

untuk menikah seperti bulan selo atau bulan mulud tapi hanya 

sekedar untuk menghormati masyarakat lainnya yang masih 

percaya dengan adat kejawen. Daripada nanti saya jadi bahan 

omongan orang-orang karena melanggar larangan adat disini 

ya lebih baik ngalah wae mas. Tiap daerah kan punya aturan 

sendiri-sendiri dan sifat masyarakat yang tinggal disini juga 

beragam. Adat itu kan hanya peraturan mbah-mbahe dulu. 

Kalaupun ada dasarnya kan yang membuat manusia itu sendiri 

bukan Tuhan sedangkan kita ini yang menciptakan Tuhan 

dengan segalan peraturan-Nya.”
88

 

 

Beragam tanggapan masyarakat terkait adat larangan 

pernikahan pada bulan Muharram.Begitu percayanya masyarakat 

dengan adat tersebut sehingga mereka tidak memperhatikan apakah 

                                                           
87

Transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/20-III/2019 
88

Transkrip wawancara nomor 05/05-W/F-1/21-III/2019 



61 
 

 
 

semuanya hanya factor kebetulan ataukah memang itu merupakan 

akibat daripada melanggar larangan adat apabila ada musibah dalam 

rumah tangga orang yang menikah pada bulan Muharram. Hal ini 

tidak lain dikarenakan begitu lamanya mereka memegangi adat 

tersebut yang merupakan warisan nenek moyang sehingga dapat kita 

lihat pda bulan Muharram masyarakat desa Ketonggo khususnya dan 

juga masyarakat kabupaten Ponorogo umumnya sangat tabu jika 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat bersenang-senang, 

misalnya pesta pernikahan, membangun rumah dan acara-acara sakral 

lainnya. 

Pandangan ini secara tidak langsung berimplikasi terhadap 

masyarakat secara umum, bahwa jika ada yang berani melanggar adat 

maka ada konsekuensi sanksi secara psikis dan biasanya sanksinya 

akan ada suatu peristiwa buruk yang menimpa masyarakat. Bentuk 

kepercayaan kuat yang mengukur pada masyarakat merupkan faktor 

yang mendorong budaya tersebut masih dapat dirasakan hingga 

sekarang ini. 

2. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Taat Terhadap Adat Larangan 

Perkawinan Bulan Muharram.  

Berbagai macam tanggapan masyarakat mengenai bulan 

Muharram.Bukan tanpa alasan adat tersebut menjadi peraturan yang tidak 

tertulis dan tetap berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat yang masih 

memegang teguh adat kejawen akan mematuhi dan meyakininya sebagai 
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salah satu peraturan yang tidak tertulis di masyarakat yang apabila 

diabaikan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa 

argument tentang faktor penyebab masyarakat taat terhadap adat larangan 

perkawinan bulan Muharram. 

a. Menghindari musibah atau kesialan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa sampai saat ini masyarakat masih meyakini adanya 

musibah atau kesialan apabila melaksanakan perkawinan bulan 

Muharram sehingga masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan 

hajatan apapun pada bulan ini. Berikut salah satu pendapat 

masyarakat: 

“Sebaiknya masalah larangan nikah di bulan Muharram ini 

jangan diabaikan begitu saja hanya karena perkembangan 

jaman. Pernikahan itu kan moment yang sakral dan sekali 

seumur hidup jadi harus benar-benar dipikirkan. Boleh saja 

orang lain berkata macam-macam, tapi bagi hanya sebagai 

orang yang dilahirkan dan hidup di tanah Jawa tidak bisa 

meninggalkan adat tersebut. Apalagi jika menikah kan anak 

atau sodara-sodara saya yang lain, lebih baik selain bulan Suro 

daripada nanti ada apa-apa dibelakang hari. Contohnya 

pernikahan Evi dan Dedi. Kedua orang itu sangat nekat 

menikah pada bulan suro padahal sudah diingatkan tapi tidak 

mau dengar, alasannya cuti kontrak kerja suaminya selesai 

sebelum bulan Muharram sehingga mau tidak mau ya menikah 

di bulan Muharram tapi apa yang terjadi?? Rumah tangga 

mereka jarang sekali akur, sering berantem.Seperti itu 

contohnya. Jadi lebih baik cari hari dan bulan lain saja.”
89

 

  

Dapat kita lihat berbagai ritual yang dilakukan untuk 

menghindari musibah atau kesialan yang diyakini oleh masyarakat. 

Diantaranya adalah ruwatan yang berarti pembersihan atau larung 

                                                           
89

Transkrip wawancara nomor 2/2-W/F-1/15-III/2019 



63 
 

 
 

sesaji yang kini sering disebut dengan istilah larung risalah doa yang 

dilakukan setiap 1 Muharram di telaga Ngebel. Tradisi ini bersumber 

dari keyakinan masyarakat bahwa bulan Muharram adalah bulan 

keramat yang penuh bala dan membawa kesialan atau 

malapetaka.Keyakinan seperti ini biasa disebut dengan Tahayyur atau 

Thaiyarah yakni suatu anggapan bahwa suatu keberuntungan atau 

kesialan itu didasarkan pada kejadian tertentu, waktu dan tempat 

tertentu.Era modern tidak dapat melunturkan kepercayaan masyarakat 

Ketonggo Bungkal terhadap akibat pelanggaran larangan adat 

walaupun itu dianggap hal yang kuno dan sulit dipercaya.Karena hal 

itulah maka tidak ada orang yang berani melakukan pelanggaran. Hal 

ini dipercaya mayoritas penduduk dan diperkuat dengan kenyataan 

bahwa si pelanggar memang mengalami  musibah tanpa memikirkan  

apakah musibah itu hanya kebetulan saja atau dampak daripada 

melanggar larangan adat yang selama ini dipercaya dan diyakini 

masyarakat. Seorang tokoh masyarakat mengungkapkan argumennya 

tentang hal ini. Berikut petikan wawncara dengan beliau: 

“Sebaiknya jangan menikah pada bulan suro (Muharraam) 

karena bulan suro bulan yang tidak baik, toh masih banyak 

bulan lainnya kan mas. Ataupun hajatan lainnya lebih baik di 

bulan lain saja. Dulu pernah ada yang mau mengadakan acara 

khitanan pada bulan suro, tapi malam sebelum hari H anaknya 

kesurupan akhirnya acara ditunda sampe bulan berikutnya. Itu 

kan bisa jadi pelajaran ‘tuk kita. Sudahlah mas kalau ingin 

semuanya lancar lebih baik cari hari dan bulan lain saja.”
90
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Pernyataan berbeda disampaikan oleh Ibu Suparni, masyarakat 

Ketonggo Bungkal.berikut pernyataan beliau: 

“Larangan itu sebenarnya tergantung kepada kita, jika ragu-

ragu dalam melangkah maka kekhawatiran itu akan menjadi 

kenyataan, sebaliknya juka berani melangkah maka 

kekhawatiran itu kadang juga tidak akan terjadi. Semua 

musibah, bencana ataupun segala macam ujian dari Tuhan itu 

kan sudah ditetapkan. Anggap saja itu malah bisa jadi syirik 

lho…”
91

 

 

b. Melestarikan warisan budaya leluhur/sesepuh. 

Sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa faktor 

penyebab masyarakat mentaati adat larangan perkawinan bulan 

Muharram adalah sebagai peninggalan sejarah sehingga tradisi 

tersebut dilestarikan dan dijaga secara turun menurun.Seorang tokoh 

masyarakaat mengungkapkan argumennya tentang hal ini. Berikut 

petikan wawancara dengan beliau:  

“Sebagian besar orang Jawa khususnya Desa Ketonggo sangat 

teguh memegang adat istiadat dan tradisi yang telaah 

diturunkan sejak zaman bebuyutan atau leluhur dimana orang 

Jawa selalu melestarikan adat yang sudah berkembang dengan 

caralelaku/tirakat (bentuk prihatin) sehingga menurut 

masyarakat adat dan tradisi adalah termasuk khazanah 

kebudayaan yang harus dijunjung tinggi.”
92

 

 

Selain itu menurut masyarakat lainnya yang juga memegang 

adt kejawen menuturkan bahwa pelestarian adat ini bertujuan untuk 

menjaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar tidak lapuk 

digerus oleh roda kemajuan zaman karena perkembangan peradaban 

secara otomatis juga membawa sebuah peradaban budaya baru dan 
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oleh sebab itu harus ada suatu bentuk proteksi
93

dan filtrasi
94

dari 

budaya baru yang masuk agar budaya lam tidak terkontaminasi sebab 

kontaminasi
95

budaya baru akan berimplikasi
96

pada hilangnya nilai-

nilai budaya yang terkandung didalamnya. 

Penyataan lainnya diungkapkan oleh sesepuh di Ketonggo 

Bungkal. Berikut pernyataan beliau: 

“Kita ini lahir dan hidup di tanah Jawa jadi sudah seharusnya 

kita yang harus melestarikan adat kebudayaan Jawa.Tidak 

boleh semuanya sendiri, seperti orang nikah misalnya, harus di 

cari kapan waktu yang tepat tapi bukan di bulan suro karena 

ini bulan yang jelek untuk mengadakan hajatan.Kata mbah-

mbahe dulu bulan sial pokoknya ga baik. Ada juga yang 

mengatakan kalau bulan suro Nyi Roro Kidul merayakan 

ulang tahun perkawinannya dan akan marah jika ada orang 

yang juga mengadakan hajatan pada bulan suro. Jadi lebih 

baik menikah pada bulan yang lain saja.”
97
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Proteksi:perlindungan 
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Filterasi:Proses penyaringan 
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Kontaminasi:pengotoran, pencemaran,percampuran 
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Implikasi:keterlibatan 
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BAB IV 

ANALISIS (‘URF)TERHADAP KETAATAN MASYARAKAT DALAM 

ADAT LARANGAN PERKAWINAN BULAN MUHARRAM 

 

A. Analisis (‘Urf) Terhadap Bentuk Ketaatan Masyarakat Dalam Adat 

Larangan Perkawinan Bulan Muharram. 

Dalam bab ini penulisakan menganalisa tinjauan ushul fiqh dari bentuk 

ketaatan masyarakat terhadap adat larangan perkawinan pada bulan muharram 

yang sudah menjadi adat dan kepercayaan masyarakat dan telah mengakar 

serta dipegangi sebagai pedoman hidup. Sebagai bahan pertimbangan, dalam 

bab sebelumnya telah disampaikan tentang ketentuan-ketentuan dasar 

pernikahan menurut hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadist) dengan harapan 

dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan renungan sekaligus sebagai sarana 

dakwah demi terwujudnya kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

Dalam tuntunan agama Islam sudah dijelaskan rukun dan syarat dalam 

pernikahan. Adapun larangan-larangan yang ada dalampernikahan dijelaskan 

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23: 

اتُُكْم َوَخاالتُُكْم َوبَنَاُت  َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ِّ ُحر 

َن  َهاتُُكُم الالت ي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكْم م  األخ  َوبَنَاُت األْخت  َوأُمَّ

َهاُت ن َسائ ُكْم َوَربَائ بُُكُم الالت ي ف ي َضاَعة  َوأُمَّ ْن ن َسائ ُكُم  الرَّ ُكْم م  ُحُجور 

نَّ فاَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم َوَحالئ ُل  نَّ فَإ ْن لَْم تَُكونُوا دََخْلتُْم ب ه  الالت ي دََخْلتُْم ب ه 

ْن أَْصالب ُكْم َوأَْن تَْجَمعُوا بَْيَن األْختَْين  إ ال َما قَْد َسلََف  يَن م  أَْبنَائ ُكُم الَّذ 

َ َكاَن َغفُ  يًما إ نَّ َّللاَّ  (٣٢)وًرا َرح 
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Artinya:  

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuansaudara-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. 

 

Akan tetapi selain larangan seperti yang ditegaskan Al-Qur’an diatas, 

ternyata masih banyak larangan pernikahan yang ditegaskan melalui 

hadist.Contohnya larangan nikah shigar.Dalam hadith Rosulullah SAW 

melarang pernikahan ini. 

ُجل   ُجُل ل لرَّ ِّغَاُر أَْن يَقُْوَل الرَّ ُجَك اْبنَت ي أَْو : َوالش  ْجن ي اْبنَتََك َوأَُزو ِّ َزو ِّ

ُجَك أُْخت ي ْجن ي أُْختََك َوأَُزو ِّ  َزو ِّ

“Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, 

‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan 

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

maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu”.
98

 

Contoh lainnya adalah kawin mut’ah yang juga dilarang dalam Islam. 

Sabda Rosulullah SAW: 

، َوإ نَّ ! يَا أَيَُّها النَّاسُ  َن الن َِّساء  ْست ْمتَاع  م  ْنُت لَُكْم ف ي ااْل  إ ن ِّي قَْد ُكْنُت أَذ 

َم ذَل َك إ لَى يَْوم  اْلق يَاَمة    .هللاَ قَْد َحرَّ
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“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengijinkan kalian 

untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut’ah selama tiga hari). Dan 

sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mut’ah) selama-

lamanya hingga hari Kiamat.”
99

 

Pernikahan muhallil juga termasuk dalam pernikahan yang dilarang 

sesuai dengan sabda Rosulullah SAW: 

َِّل َواْلُمَحلََّل لَهُ   .لَعََن َرُسْوُل هللا  َصلَّى هللاُ َعلَْيه  َوَسلََّم اْلُمَحل 

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melaknat muhallildan muhallala 

lahu”.
100

 

 

Selain larangan-larangan tersebut diatas, masih banyak larangan nikah 

yang telahpenulis jelaskan pada bab sebelumnya. Akan tetapi selain larangan 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist, masih banyak larangan yang 

timbul hanya untuk memenuhi ketentuan hukum adat. 

Contohnya larangan menikah pada bulan muharram (suro:Jawa). 

Masyarakat meyakini dengan mematuhi aturan-aturan tersebut mereka 

akanselamat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Adapun fakta-fakta 

yang masih diyakini masyarakat Desa Ketonggo  Kec. Bungkal tentang 

pernikahan pada bulan muharram (Suro:Jawa) cenderung berdampak negatif 

dan selalu dikaitkan dengan larangan adat. Hal tersebut merupakan sesuatu 

yang sangat berlebihan karena segala sesuatu dating dari Allah dan sudah 

menjadi ketetapan dari segala sesuatu yang telah diciptakannya. 

Adat seperti ini termasuk dalam ‘urf khas atau khusus yakni adat yang 

berlaku di masyarakat tertentu. 
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Larangan perkawinan pada bulan muharram ini hanya berlaku dan 

dipatuhi masyarakat Jawa. Pada kenyataannya adat ini masih berkembang 

hingga sekarang walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang berani 

melanggarnya ataupun sekedar untuk menghormati masyarakat lainnya yang 

menggunakan aturan ini selain dari ajaran agama. 

Selain termasuk ‘urf khas atau khusus, adat ini juga menjadi bagian 

dari ‘urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun 

merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undng-undang 

Negara dan sopan santun.
101

 

Berdasarkan pengertian diatas, jelaslah bahwa adat ini bertentangan 

dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun karena agama tidak 

melarang perkawinan pada bulan muharrambaik Al-Qur’an maupun hadist 

tidak menerangkan adanya larangan ini.Demikian pula dalam Undang-undang 

Negara tidak terdapat pasal yang menerangkan larangan adat perkawinan pada 

bulan muharram.Kebiasaan (‘Urf) ini hanyalah peraturan tidak tertulis yang 

berkembang di masyarakat dan masih dipatuhi hingga sekarang. 

B. Analisis ‘Urf Dan Factor-Faktor Penyebab Masyarakat Taat Terhadap 

Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram.  

Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat bahwa bulan 

muharramadalah bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan berupa 

apapun sehingga dapat kita lihat pada bulan muharram sepi dari hajatan nikah, 

khitanan ataupun acara sakral lainnya. Hal ini merupakan keyakinan 
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masyarakat bahwa bulan muharram adalah bulan keramat yang akan 

menimbulkan musibah. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan tentang 

adanya hari baik dan buruk.Hanya saja dalam Islam ada ketentuan dimana ada 

saat-saat orang tidak boleh melakukan akad nikah, seperti saat melakukan 

ihram atau juga dilarang mnikah bagi wanita yang masih dalam masa 

iddah.Adapun tinjauan ushul fiqh tentang kebiasaan (‘urf)  terhadap faktor 

penyebab masyarakat taat terhadap adat larangan perkawinan pada bulan 

muharram adalah sebagai berikut: 

1. Menghindari musibah atau kesialan 

Adat ini tidak dapat dibenarkan karena selain bertentangan dengan 

syara’ juga bertentangan dengan syarat yang dikemukakan para ulama’ 

yakni ‘Urf  harus mengandung  kemaslahatan dan dapat menerima akal 

sehat. Meskipun ‘Urf  ini dipandang baik di  masyarakat tetapi kebiasaan 

ini tidak dapat diterima akal sehat karena pada hakekatnya musibah yang 

menimpa seseorang itu juga merupakan akibat dari perbuatannya sendiri 

yakni disebabkan banyaknya perbuatan maksiat dan kemungkinan yang 

dilakukan manusia itu sendri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an 

surat Asy-Syura’ ayat 30: 

يُكْم َويَْعفُو َعْن َكث يٍر  َوَما يبٍَة فَب َما َكَسبَْت أَْيد  ْن ُمص   (٢٣)أََصابَُكْم م 
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 

kesalahan-kesalahanmu). 

 

Sebenarnya ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Demikian pula dalam menghadapi atau mengusahkan agar akibat daripada 
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melanggar larangan adat tersebut tidak berakibat fatal pada diri si 

pelanggar apabila penduduk setempat tidak berani mengadakan 

hajatan.Keyakinan bahwa dengan tidak melaksanakan hajatan pada bulan 

muharram adalah untuk menghindari musibah atau kesialan termasuk ‘urf 

Fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Dalam aplikasinya 

kebiasaan ini tidak tertulis di masyarakat akan tetapi dilakukan secara 

terus-menerus dan di pelihara pelaksanaannya. 

Selain termasuk kategori ‘urf Fi’li. Kebiasaan ini juga menjadi 

bagian dari contoh ‘Urf Fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu 

tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan 

agama, undang-undang  Negara dan sopan santun.  

Berdasarkan definisi diatas, maka jelaslah bahwa menghindari 

musibah atau kesialan dalam suatu adat termasuk dalam ‘Urf Fasid karena 

pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan dalil 

syara’.Serta hukum negara tidak mengaturnya.Pada hakekatnya segala 

sesuatu pasti ada jalan keluarnya jika dikembalikan kepada hokum Islam 

bukan kepada hokum adat. 

2. Melestarikan warisan budaya leluhur atau sesepuh. 

Untuk mengubah pendapat masyarakat tentang adat larangan 

perkawinan pada bulan Muharram  perlu kita pelajari firman Allah dalam 

Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 116: 

َّب عُوَن  لُّوَك َعْن َسب يل  َّللاَّ  إ ْن يَت ْع أَْكثََر َمْن ف ي األْرض  يُض  َوإ ْن تُط 

 (١١١) الََّّنَّ َوإ ْن هُْم إ ال يَْخُرُصوَن إ ال
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Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, 

niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain 

hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah 

berdusta (terhadap Allah). 

Berdasarkan ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa Allah SWT 

telah membuatr aturan dalm Al-Qur’an. Barang siapa mengikuti 

kebanyakan manusia pastilah dia akan disesatkan setan. Apabila manusia 

mengikuti suatu aturan tanpa da dalil yang jelas dari Al-Qur’an pastilah 

dia akan tersesat. Dan sebaliknya apabila manusia berpedoman pada Al-

Qur’an dan Hadist pastilah petunjuk yang benar yang akan diperoleh 

sebagai tuntunan hidup. 

Tradisi seperti ini adalah contoh dari ‘Urf Fi’li yaitu kebiasaan 

yang berlaku dalam perbuatan berupa sikap masyarakat yang menghormati 

sesepuh.Akan tetapi tidak selaras dengan syarat yang dikemukakan para 

ulama’ untuk menjadikannya sebagai dalil karena bertentangan dengan 

syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.‘Urf ini 

adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh diwariskan kepada generasi 

setelahnya yang tidak berdasarkan kepada sendi-sendi syari’at. 

Agama Islam yang dating sebagai petunjuk dan rahmat bagi 

semesta alam, telah mengajarkan kepada umatnya agar mereka senantiasa 

mengikuti dan mengamalkan agama ini atas bimbingan Allah dan Rosul-

Nya. 

Dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 3 Allah berfirman: 

ْن دُون ه  أَْول يَاَء  َّب عُوا م  ْن َرب ُِّكْم َوال تَت َل إ لَْيُكْم م  قَل يال َما اتَّب عُوا َما أُْنز 

 (٢)تَذَكَُّروَن 
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Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah 

kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]. Amat sedikitlah 

kamu mengambil pelajaran (daripadanya). 

 

Jadi, alasan-alasan yang mereka buat sehubungan dengan 

pelanggaran terhadap adat larangan perkawinan pada bulan Muharram 

hanya akan membuahkan hasil berupa sanksi social di masyarakat dan 

tidak dapat dibenarkan oleh hukum syar’i karena hanya berupa ‘Urf fasid 

yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang 

negara dan sopan santun.
102

 

‘Urf fasid ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan 

syara’ yang mana adatini mengesampingkan maslahah dari perkawinan 

dan lebih mengutamakan pelestarian warisan budaya leluhur. Walaupun 

pelestarian budaya ini dapat dikategorikan sebagai ‘Urf shahih tetapi 

ajaran dan keyakinan yang diwariskan menyalahi dalil syara’ sehingga 

lebih tepat sebagai ‘Urf fasid  dan tidak dapat diterima sebagai dalil 

penetapan hukum. 

3. Pendidikan Rendah  

Pendidikan banyak diartikan adalah sebuah proses penyadaran 

manusia dari ketertindasan yang mendomonasi pemikiran dan gerak hidup 

manusia. 

Dengan pendidikan, diharapkan masyarakat bisa terbuka dalam 

pemikiran untuk menyikapi berbagai hal yang membutuhkan keterbukaan 
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wacana.Percepatan dalamkehidupan dunia membutuhkan pula perceptan 

pemikiran yang disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di masa kini. 

Rendahnya pendidikan masyarakat terlebih rendahnya pengetahuan 

tentang agama mampu menjadikan boomerang dalam dunia Islam. Umat 

Islam yang berpendidikan rendah biasa mengalami ketertinggalan dari 

umat beragama lain. Karena ketertinggalan tersebut, umat Islam bisa 

secara mudah dimasuki bermacam-macam hal yang bisa menyelewengkan 

ajaran-ajaran Islamiyah umat. 

Ketika masyarakat masih mempercayai mitos tersebut, tanpa 

disadari masyarakat akan menjalani hidup dengan tidak berdasar pada 

sendi-sendi syari’at. 

Akan tetapi bagi sebagian masyarakat yang berpengetahuan luas, 

akan menjadikan adat tersebut sebagai bagian dari budaya dan mematuhi 

laranganya sebatas untuk menghormati masyarakat lainnya yang meyakini 

akan kebenaran mitos negtif bulan Muharram  serta agar tidak timbul 

perpecahan yang disebabkan karena perbedaan ideologi.  

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan, penulis pada akhirnya 

mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 
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1. Bahwa bentuk ketaatan masyarakat dalam adat larangan 

perkawinan bulan Muharram adalah merupakan ‘Urf khas dan 

juga ‘Urf Fasid karena lebih mengutamakan hukum adat dan 

mengesampingkan maslahah dari perkawinan. 

2. Bahwa faktor penyebab ketaatan masyarakat dalam adat 

larangan perkawinan bulan Muharram tidak dapat dibenarkan 

karena bertentangan dengan syara’ dan termasuk ‘Urf 

Fi’liberupa sikap masyarakat yang menghormati sesepuh dan 

‘Urf Fasid walaupun ada sebagian yang membawa 

kemaslahatan serta tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan 

para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan 

mengistinbatkan hukum. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat yang memegang teguh hukum adat, jangan sampai 

keteguhan tersebut mengakibatkan sulit menerima budaya, hukum dan 

pelajaran lain yang mungkin saja akan memperkaya khazanah keilmuan 

dan wawasan masyarakat tersebut khususnya dalam bidang perkawinan. 

 

2. Bagi sebagian orang yang tidak percaya akan hukum adat, jangan sampai 

ketidakpercayaan tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan 

pertentangan antar adat, hukum nasional dan hukum agama. 

3. Bagi generasi penerus khususnya para pemuda dan seluruh masyarakat 

agar lebih kritis dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat 

75 



76 
 

 
 

mensiasati permasalahan dengan tata cara yang lebih mengedepankan 

ajaran Islam. 

4. Bagi tokoh agama, sebaiknya berpartisipasi aktif dalam menghidupkan 

kegiatan-kegiatan pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya, 

terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau budaya. 
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