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ABSTRAK 

Gustina, Sayekti. NIM. 210115004. Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Bubak 

Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah 

Maulidia, M.Ag. 

Kata Kunci:‘Urf, Bubak Kawah, Interaksionisme Simbolik 

Perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan 

dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk 

sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. 

Dalam praktiknya, ketika melakukan perkawinan masyarakat di Indonesia tidak 

dapat dipisahkan dari tradisi. Salah satunya adalah tradisi bubak kawah, yaitu 

tradisi yang dilakukan saat menikahkan putri pertamanya. Tradisi bubak kawah 

dilakukan dengan dua cara, pertama menggunakan peralatan rumah tangga yang 

disebut daringan kebak. Kedua, dengan menyampaikan langsung niatnya kepada 

masyarakat, tradisi ini dilakukan dengan harapan mendapatkan keselamatan dalam 

berumah tangga. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi masyarakat 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tradisi bubak kawah merupakan tradisi 

yang harus dilakukan ketika menikahkan putri pertamanya.  

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian 

ini yang meliputi: (1) bagaimana tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun menurut ‘urf ? (2) bagaimana tradisi bubak kawah menurut 

teori interaksionisme simbolik ? 

Adapun dalam jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Data yang diperoleh menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi bubak kawah 

merupakan tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan putrinya yang 

pertama kali. Bubak kawah dapat dikategorikan dalam ‘urf s }ah}i>h dan ‘Urf fa>sid. 
Dikategorikan ‘urf s }ah}i>h  karena masyarakat tidak meyakini bubak kawah akan 

mendatangkan kebaikan dan menganggap peralatan bubak kawah hanya sebagai 

simbol orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam ‘Urf 

fa>sid karena masyarakat meyakini bahwa melakukan bubak kawah akan 

mendatangkan kebaikan. Adapun makna peralatan tradisi bubak kawah yaitu 

sebagai simbol bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, 

hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk 

manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Dza>riya>t ayat 49: 

ُروَن ﴿٩٤﴾ ٍء خَ لَۡقَنا َزوَۡجۡۡيِ لََعلَُّكۡم تََذكَّ ِ ََشۡ
 َوِمن ُكل

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah SWT. (Q.S Al-Dza>riya>t : 49)1 

 

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan 

inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan 

berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum 

dalam surat Al-Nisa >’ ayat 1: 

ِن نَّۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوۡجَ  ِي َخلََقُكم مل ْ َربَُّكُم ٱَّلَّ ُقوا َها ٱنلَّاُس ٱتَّ يُّ
َ
أ َها َوبَثَّ َيَٰٓ

َ ََكَن عَ  ۚٗ إِنَّ ٱَّللَّ رَۡحاَم
َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلَّ ۚٗ َوٱتَُّقواْ ٱَّللَّ ا َونَِسآءا ُۡۡكۡم ِمۡنُهَما رَِجاٗلا َكثرِيا لَ

 ١َرقِۡباا 

                                                           
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema), 

522. 
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Hai sekalian manusia, bertakwa lah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan 

istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak (Q.S. Al-Nisa >:1)2 

 

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui 

jenjang perkawianan. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam 

masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada 

kesejahteraan keluarga.3 Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada 

posisi yang tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan 

agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab, 

dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan 

menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan 

memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan 

lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi 

oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan itu sendiri.4 

Pernikahan merupakan sunnatulla>h yang umum yang berlaku pada 

makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi 

makhluknya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.5 

Menurut ulama muta’a>khiri>n, nikah adalah akad yang memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) 

antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi 

                                                           
2 Ibid., 77. 
3 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 19. 
4 Ahmad Izzan dan Saehudin, Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari 

(Bandung: Mizania, 2017), 195-196.   
5 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2009), 6. 
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batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Para 

fuqaha > mengartikan nikah dengan: Akad yang ditetapkan oleh shara’ 

bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang 

dengan kehormatan istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.6 

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan 

perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun 

dalam Undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.7 

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

tradisi adat istiadat ketika melakukan pernikahan. Adat didefinisikan 

sebagai suatu yang dikerjakan yang berulang-ulang tanpa adanya 

hubungan rasional. Adat adalah tradisi yang sudah melekat pada 

masyarakat yang diteruskan secara turun temurun yang berasal dari nenek 

moyang. Sedangkan ‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan 

berlaku padanya, baik berupa perbuatan atau perkataan di mana jiwa 

merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan 

dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan.8 ‘Urf tidak 

melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari 

                                                           
6 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 

23-24.  
7 Pasal 1, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi 

Hukum Islam(Grahamedia Press, 2014), 2. 
8 Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 

176. 
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segi bahwa perbuatan tersebut sama-sama dikenal dan diakui orang 

banyak. Sedangkan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya 

suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik 

dan buruknya perbuatan tersebut.9 

  Salah satu adat dalam perkawinan di Indonesia adalah adat tradisi 

bubak kawah. Bagi masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya 

pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan antara 

dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, 

ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan adalah 

sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian 

“pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Sebagai sebuah 

wisuda kehidupan, adalah sesuatu yang wajar kalau pada akhirnya untuk 

merrayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan 

penuh simbol-simbol.10 

Upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan suatu tradisi dan 

kebudayaan yang sangat kompleks, di dalamnya terdapat berbagai unsur-

unsur simbolik yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke 

generasi selanjutnya. Dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun terdapat banyak acara atau kegiatan yang harus 

dilakukan ketika melaksanakan pernikahan. Salah satunya adalah tradisi 

bubak kawah. Tradisi bubak kawah merupakan salah satu tradisi upacara 

tradisional dari leluhur yang diturunkan secara turun temurun yang wajib 

                                                           
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 411. 
10 Artati Agoes, Kiat Sukses Men yelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya 

Surakarta & Yogyakarta), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 1.  
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ada dan dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, tradisi ini dilakukan jika 

tuan rumah baru pertama kali menikahkan putrinya.  

Upacara bubak kawah bukan acara yang biasa namun ritual yang 

ada agar mendapatkan barokah dan kemudahan dalam menjalankan 

berumah tangga dan dimudahkan mencari rizqi sehingga keluarga yang 

akan dibina kelak akan menjadi keluarga yang menghargai dan 

melengkapi satu dengan yang lain.11 

Ada beberapa tujuan dari pada upacara bubak kawah ini adalah 

sebagai berikut 1) pernyataan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

bahwa telah dapat mengawali mantu. 2) Permohonan kepada Tuhan agar 

pengantin diberi kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani. 3) Harapan 

agara pengantin dikaruniai anak. 4) menunjukkan tanggung jawab orang 

tua terhadap putrinya, walaupun susah payah untuk melaksanakan 

perhelatan. 5) menunjukkan kepada kerabat tamu bahwa ini perhelatan 

mantu yang pertama.12 

Adapun makna simbolik upacara bubak kawah yaitu 1) segala 

sesuatunya harus dimulai dengan baik-baik, 2) menyatukan tulang rusuk 

yang berbeda, 3) harapan agar pernikahannya selalu mendapatkna 

kebahagiaan dan dihindarkan dari mara bahaya, 4) agar dijauhkan dari 

mara bahaya dan hal buruk lainnya yang mengganggu pernikahan, 5) 

rejeki yang diberikan Allah kepada kedua mempelai, 6) keluarga ikut 

membantu mengambil rezeki yang diberikan Allah, 7) segalanya dibuka 

                                                           
11 Ibid., 38 
12 Namara, “Prosesi Upacara Bubakan”, dalam http://namaravideo.com/2013/05/prosesi-

upacara-adat-bubakan,(diakses pada tanggal 17 Desember 2018, jam 19.18). 
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dan ditutup dengan hal baik, dan 9) sudah siap untuk menjalani kehidupan 

baru.13 

Dari hasil awal wawancara awal beberapa tokoh masyarakat 

memberikan pendapatnya tentang tradisi bubak kawah sebagai berikut 

1. Tradisi bubak kawah adalah tradisi yang harus dilakukan oleh orang 

yang pertama kali melaksanakan pernikahan anak pertamanya. Tradisi 

bubakan memiliki makna tersendiri yaitu untuk membersihkan suami 

istrri dan agar mendapatkan kelancaran rezeki.14 

2. Makna benda yang digunakan dalam ritual tradisi bubak kawah 

diantaranya, Kendi bermakna untuk tempat minum, pisang 

melambangkan bahwa pasangan suami istri tersebut sudah jodoh, 

mantap hatinya, dan matang pikirannya, daun-daun yang ditutupi 

kendil melambangkan bahwa suami mampu mencukupi istrinya.15 

3. Tradisi bubak kawah tidak harus dilakukan karena segala 

keselamatan, rezeki, dan kesehatan datangnya dari Alloh Swt bukan 

dari alat-alat rumah tangga yang dijadikan sebagai alat bubak kawah.16 

4. Tradisi bubak kawah jika tidak dilakukan menurut bagi yang percaya 

akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dan apabila 

dilaksanakan maka akan memberikan dampak yang baik. Namun jika 

                                                           
13 Intania Rizka Syafitri, “Makna Simbolik Upacara Bubak Kawah di Kota Batu,” Skripsi 

(Malang: Unoversitas Negeri Malang, 2015), 1. 
14 Marsini, Hasil Wawancara, Madiun. 17 Desember 2018. 
15 Sudarsono, Hasil Wawancara, Madiun. 17 Desember 2018. 
16 Moh Tsabit, Hasil Wawancara, Madiun. 20 Mei 2019. 
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tidak melakukan tradisi bubak kawah menurut kacamata masyarakat 

maka akan ada yang kurang dari acara pernikahan tersebut.17 

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis mendapatkan permasalahan 

bahwa tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari diyakini akan 

memberikan kebaikan kepada keluarganya dengan menggunakan alat-alat 

tertentu dalam melaksanakannya. Hal tersebut memberikan pertanyaan 

apakah kebiasaan tersebut merupakan ‘Urf s}ah}i>h atau ‘Urf fa>sid karena 

sebagian masyarakat meyakini bahwa tradisi tersebut akan menimbulkan 

kebaikan serta keselamatan. Peralatan dalam tradisi bubak kawah juga 

dianggap memiliki makna bahwa orang tersebut telah menikahkan putri 

pertamanya. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap tinjaun ‘urf  dan interaksionisme simbolik terhadap 

tradisi bubak kawah dalam perkawinan adat Jawa di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun.  

B. Penegasan Istilah 

Bubak berarti membuka, sedangkan kawah adalah air yang keluar 

sebelum kelahiran bayi. Bubak kawah adalah membuka jalan mantu atau 

mantu yang pertama. Bubak kawah adalah upacara yang dilakukan ketika 

orang tua menikahkan putri pertamanya.18 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hukum tradisi bubak kawah yang terjadi di Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun menurut ‘urf ? 

                                                           
17 Katimun, Hasil Wawancara. Madiun. 30 Maret 2019. 
18 Suwama Pringgawidagda, Tata Upacara Pengantin Gaya Yogyakarta (Yogyakarta: 

Kanisius, 2006), 275. 
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2. Bagaimana makna simbolik terhadap tradisi bubak kawah di 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun menurut ‘urf. 

2. Untuk mendeskripsikan makna simbolik tradisi bubak kawah di 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna sebgai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan budaya 

Jawa tradisi bubak kawah dalam perkawinan adat Jawa dalam 

perspektif ‘urf.   

b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang makna 

simbolik perlengkapan tradisi bubak kawah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi para 

pihak yang melakukan praktik bubak kawah.  

b. Bagi masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

diharapkan dalam melaksanakan tradisi bubak kawah lebih selektif  

memilih tradisi yang sesuai dengan shariat.  
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F. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian terdahulu. Telaah pustaka ini merupakan pijakan awal dalam 

melakukan penelitian sehingga dapat dikembangkan lebih jauh. Adapun 

telaah pustaka yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah 

penelitian pertama, skripsi Lia Mufidatul Musarofah yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi tersebut 

menjelaskan bahwa tradisi pasang sesajen, tebus kembar mayang, bubak 

kawah serta ruwatan merupakan adat-adat yang mengiringi perkawinan 

Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Masyarakat 

meyakini adat-adat tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan. Adat yang 

perkawinan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

dapat dikategorikan ke dalam ‘urf fa>sid dan ‘urf s}ahi>h. Adat yang 

dikategorikan ‘urf fa>sid diantaranya adat tradisi sesajen dan ruwatan. 

Tradisi sesajen dan ruwatan memiliki kesamaan yakni masyarakat 

setempat meyakini adanya kekuatan makhluk halus yang memberikan 

kelancaran dalam perkawinan melalui penggunaan sesajen dan 

melaksanakan ruwatan. Sedangkan adat yang dikategorikan dalam ‘urf 

s}ahih adalah tradisi kembar mayang dan juga bubak kawah. Adat ini 
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dikategorikan ‘urf s}ahi>h karena tidak bertentangan dengan nas}h (Al-qur’an 

dan hadis).19  

Penelitian kedua, skripsi karya Sugeng Rawuh yang berjudul 

“Ragam Pandangan Tokoh Islam terhadap Tradisi Bubakan Dalam 

Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang pemahaman toko Islam 

terhadap tradisi bubakan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 

pandangan tokoh Islam di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo mengenai 1) bubak itu sudah ada sejak nenek moyang jadi tidak 

bisa ditinggalkan. 2) bubak tidak perlu dilaksanakan karena adat itu bukan 

sebagian dari syarat perkawinan, pelaksanaan tradisi bubakan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam baik dari pelaksanaan, peralatan, orang 

yang menghajatkan, itu hanya simbol karena tidak meninggalkan syarat-

syarat perkawinan. Alasan pendapat tokoh Islam tersebut karena 1) bubak 

adalah tradisi yang melekat di desa 2) karena tradisi bubak tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.20 

Penelitian ketiga, skripsi Nur Afidin yang berjudul “Tradisi 

Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam”. Skripsi 

tersebut membahas prosesi dan tradisi pernikaha adat Jawa di Kecamatan 

Ponorogo. Skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa dengan 

                                                           
19 Lia Mufidatul Musarofah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa 

Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 
20 Sugeng Rawuh, “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam 

Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,” Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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berkembang pesatnya pengaruh Islam sangat terasa di kalangan 

masyarakat, seperti dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh 

masyarakat. Sahnya pernikahan tidak dipandang dari sis adat saja namun 

dipandang dari sisi hukum Islam. Bahwa adat istiadat dalam upacara 

pernikahan adat jawa di Kecamatan Ponorogo sudah dapat dijadikan 

sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan tradisi tersebut telah 

mendapatkan legitimasi dari syara’.21  

Penelitian keempat, skripsi Siti Mukaromah yang berjudul 

“Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen). Menjelaskan 

bahwa adat perkawinan di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten 

Sragen yang terdiri dari nglangkahan atau nglangkahi, dodol dawet, nebus 

kembar mayang, midodareni, nyantri ngerik, ngrias, akad nikah, panggih 

temanten, adang-adangan, sindhur binayang, kacar-kucur, dhadar 

kembul, bupak kawah, sungkeman, resepsi, hiburan temanten, pengajian 

temanten hukumnya mubah. Tetapi apabila melaksanakan perkawinan adat 

dengan niat untuk meminta selain kepada Allah dilarang dalam syariat dan 

hukum Islam.22 

Penelitian kelima, skrpisi Anwar Chairi yang berjudul “Pandangan 

Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatul Ursy (Studi 

Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). 

                                                           
21 Nur Afidin, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Ponorogo Menurut Islam,” 

Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).  
22 Siti Mukaromah,“Perkawinan Adat Jawa Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 

Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen,”Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga). 
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Menjelaskan bahwa  tradisi bubakan dalam perkawinan di Desa Bendosari 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sudah menjadi ciri khas daerah 

tersebut. Makna dilaksanakannya tradisi bubakan tersebut adalah 

mendoakan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina 

keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah, 

mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan.23 

Berdasarkan penelusuran penelitian tersebut, penelitian tentang 

tinjauan ‘urf terhadap tradisi upacara bubak kawah belum pernah 

dilakukan. Maka penulis berkonsentrasi pada penelitian terhadap 

tinjauan‘urf terhadap tradisi upacara bubak kawah dalam perkawinan adat 

Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode 

penelitian dapat terpecahkan suatu masalah.  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan (field research) merupakan kegiatan penelitian 

yang dilakukan di masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

                                                           
23 Anwar Chairi,”Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan pada 

Walimatul Ursy (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang,”Skripsi 

(Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2014). 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang 

diamati.24   

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau 

bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif 

berarti susatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna 

yang terdapat dibalik fakta.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah 

manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari 

suatu realita sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan 

positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana makna 

tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam 

latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan 

(treatment) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.25 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam 

penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti 

                                                           
24 Kasiran, Metodologi Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151. 
25 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2016), 85. 
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yang menentukan seluuruh skenarionya.26 Untuk itu dalam penelitian 

ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus 

sebagai pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berada di wilayah 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih dengan 

alasan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Kebonsari masih 

melakukan adat-adat yang ditinggalkan nenek moyang dalam 

melaksanakan perkawinan. Adat yang dilakukan memiliki nilai 

tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.   

4. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan yaitu data yang bersifat 

membantu atau menunjang penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah informasi secara langsung yang 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan 

dan penyimpanan data. Dengan kata lain, sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan 

menggunakan alat ukur atau pengambilan langsung dari subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam 

penelitian ini adalah kata-kata informan yang diperoleh melalui 

                                                           
26 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 

2000), 314.  
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pertanyaan tertulis atau wawancara, dan tindakan observasi dengan 

melihat secara langsung prosesi acara bubak kawah di Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan yaitu sumber data yang bersifat 

membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat 

data. Data sekunder baerasal dari bahan pustaka buku-buku yang 

dapat memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti 

dan dokumentasi serta informan tambahan dari tokoh agama dan 

tokoh adat. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.  

a. Observasi 

Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode 

yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu 

kita selalu terlibat dalam proses mengamati.27 Observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 

Dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

                                                           
27 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, 143. 
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perilaku yang nampak.28 Dalam penelitian ini yang akan diamati 

peneliti adalah prosesi bubak kawah yaitu tradisi yang dilakukan 

ketika orang tua menikahkan putri pertamanya dengan 

menggunakan beberapa perlengkapan seperti kendil, daringan 

kebak, banyu tempur, dan beras ketan di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak 

mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.29 Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait 

penelitian yaitu keluarga yang melaksanakan tradisi bubak kawah,  

tokoh agama dan tokoh adat Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Dalam penelitian ini ada sembilan informan yang meliputi 

pelaku bubak kawah, tokoh adat dan tokoh agama. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya 

monumental.30 Penulis mengambil dokumen resmi buku 

                                                           
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010), 227.  
29 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, 160. 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 240. 
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Wedharing Bubak Kawah yang berbentuk foto dari tokoh adat 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

6. Analisis Data 

Analisa adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau 

fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan 

atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan 

karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih 

jernih dimengerti duduk perkaranya. Data kualitatif merupakan sumber 

dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat 

penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan 

setempat.31 

Menurut Miles dan Humberman analisis data kualitatif adalah suatu 

proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu data reduction, data display, dan conclusing. 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan 

yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula, dalam melakukan reduksi 

data dapat mendiskusikan. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. 

 

                                                           
31 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 200. 
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2) Data Display (Penyajian Data) 

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan 

sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Adapun fungsi penyajian data disamping untuk 

memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut. 

3) Conclusing Drawing (verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.32 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (realibilitas) serta derajat 

kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).33  Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

                                                           
32 Ibid, 218-220. 
33 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171.  
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data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebernarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data. 

Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu.34 Mathinson mengemukakan 

bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk 

mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau 

kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi 

dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih 

konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih 

meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu 

pendekatan.  

H. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pada pemikiran penulis yang tertuang dalam 

karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang 

dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang 

berkaitan antara satu dengan yang lain dan merupakan kesatuan yang utuh, 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 273.  
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  : TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini berisi kerangka teori mengenai ‘Urf yang 

meliputi Pengertian ‘urf, pembagian ‘urf, macam-macam 

‘urf, syarat-syarat ‘urf, dan kehujjahan hukum ‘urf. 

Interaksionisme simbolik yang meliputi pengertian 

interaksionisme simbolik, teori peran dan perkembangan 

paham interaksi simbolis, dan tindakan sosial. 

BAB III : TRADISI UPACARA BUBAK KAWAH DI KECAMATAN 

KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

Dalam bab ini terdiri dari dua poin pokok. Yang pertama 

paparan data umum yang berisi uraian kondisi objek 

penelitian yang meliputi letak dan keadaan geografis, luas 

wilayah, keadaan sosial dan ekonomi dan keadaan tingkat 

pendidikan. kedua paparan data khusus yang berisi uraian 

empirik dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama 

di lapangan yang berupa tradisi bubak kawah dalam 

perkawinan adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun dan makna tradisi bubak kawah di Kecamatan 
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Kebonsari Kabupaten Madiun.  

BAB IV : ANALISIS TERHADAP UPACARA BUBAK KAWAH 

DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA. 

Dalam bab ini diuraikan analisis ‘urf terhadap tradisi 

upacara bubak kawah dalam perkawinan adat jawa dan 

makna simbolik tradisi bubak kawah berdasarkan teori 

interaksionisme simbolik. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian penulis 

dan saran-saran yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

‘URF DAN INTERAKSIONISME SIMBOLIK 

A. Konsep Ushul Fiqih tentang ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu ( ر فععرف ي ). Sering 

diartikan dengan “al-ma’ru>f” ( روفعالم ) dengan arti “sesuatu yang 

dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian 

“diakui oleh orang lain”. Kata ‘urf juga terdaat dalam Al-Qur’an 

dengan arti “ma’ru>f” (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat 

baik).35 

Ma’shum Zein dalam bukunya Menguasai Ilmu Fiqh 

menjelaskan bahwa ‘urf secara bahasa artinya kebiasaan baik. 

Sedangkan menurut istilah ‘urf adalah  

ْت النُفُْو ُس َعلَْيِه بَِشَها دَ ةِ اْلعُقُْوِل َوتَ  َُُو لَقَّتْهُ الطَّبَا ئُِع بِاْلعُ اَْلعُْرُف َما اِْستَقَرَّ قُْو ِل َو

ةٌ أَْيًضا لَِكنَّهُ أَْسَرُع اِلَى   الْلفَْهِم بَْعدَ أُْخَرى. ُحجَّ

‘Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa 

merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah 

sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. 

Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih 

cepat dipahami. 

  

 

                                                           
35 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 387. 
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َُُو َما تَعَا َرفَهُ النَّا ُس َوَساُرْواَعلَْيِه ِمْن قَْوٍل اَْو فِْعٍل اَْو تَْرٍك, َو يَُسمَّى  اَْلعُْرُف 

 اللعَا دَةَ 

‘Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan 

oleh mereka, baik dari perkataan atau pernuatan atau sesuatu yang 

ditinggal. Hal ini juga dinamakan “al-‘adah”.36 

 

Amir Syarifuddin dalam bukunya Garis-Garis Besar Ushul Fiqh 

mengungkapkan bahwa ‘Urf merupakan tindakan menentukan masih 

bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat 

selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan 

prinsipil dalam al-Qur’an dan Hadis.37 

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan 

‘urf tersebut, kedua kata itu sinonim. Kata ‘urf pengertiannya tidak 

melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi 

dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan 

diakui oleh orang banyak. Sedangkan adat hanya memandang dari segi 

berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi 

penilaian dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Jadi, kata 

adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang 

buruk. Definisi adat yang diungkapkan Muhammad Abu Zahrah dalam 

bukunya Ushul al-Fiqh cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa 

                                                           
36 Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 

176. 
37 Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia group, 

2018), 45. 
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yang dibiasakan oleh manusia dalam pergulannya dan telah mantap 

dalam urusab-urusannya.38 

Jika kata adat mengandung konotasi netral maka ‘urf digunakan 

dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu 

diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian 

kata ‘urf mengandung konotasi baik.39 

 ‘Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqih 

adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam 

pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat 

dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat 

dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima 

keberadaannya di tengah umat.40  

2. Macam-Macam ‘Urf 

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana 

berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah 

berlangsung lama yang diesbut dengat adat. Adat tersebut diterima dari 

generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan 

anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. 

Sebagian dari adat lama tersebut ada yang selaras dan ada yang 

bertentangan dengan shara’ yang datang kemudian. Pertemuan dengan 

adat dan shara’ tersebut terjadi perbenturan, penyerapan, dan 

pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah 

                                                           
38 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 410. 
39 Ibid., 412.  
40 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2012), 71. 
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proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk 

dilaksanakan. Adapun yang dijadikan dalam pedoman dalam 

menyeleksi adat itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.41 

Berdasarkan hasil seleksi tersebut adat dibagi menjadi empat 

kelompok sebagai berikut:  

a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena 

dianggap baik oleh hukum shara’ dinyatakan berlaku untuk umat 

Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur’an maupun 

mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diyat 

tebusan darah sebagai pengganti hukum q}is}a>s} telah berlaku 

ditengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-

Qur’an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan 

sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam 

Al-Qur’an. 

b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat 

tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, 

dinyatakan Islam sebagai sumber terlarang. Seperti kebiasaan 

berjudi, minum khamr dan bermuamalat dalam bentuk riba. 

Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh 

dilakukan.  

c. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum 

diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada shara’ yang 

                                                           
41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 416. 
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melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil untuk 

menetapkan hukum shara’. Untuk itu berlaku kaidah fiqh  العادة

 yang berarti adat itu dapat menjadi dasar hukum.42 محكمة

d. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung 

unsur mas}lahah (tidak mengandung unsur mud}arat), namun dalam 

pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalambentuk 

ini dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan 

selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpa manya 

tentang z}ihar yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya 

(punggungnya) dengan ibunya sendiri.43 

3. Pembagian ‘Urf 

Penggolongan macam-macam ‘urf itu dapat dilihat dari 

beberapa segi: 

a. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, ‘urf dapat dibagi menjadi 

dua bagian. 

1) ‘Urf s}ah}i>h, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak 

yang tidak bertentangan dengan shara’, mereka tidak 

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. 

Seperti mengadakan lamaran sebelum dilangsungkan akad 

nikah. Hal ini dipandang baik dan telah diamalkan oleh 

masyarakat luas.  

                                                           
42 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 71-73. 
43 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 417. 
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2) ‘Urf fa>sid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak 

yang bertentangan dengan shara’. Kebiasaan ini mengarah 

kepada kebiasaan mengharamkan yang halal dan membatalkan 

yang wajib, seperti kebiasaan memberikan sesajen kepada 

patung, atau memberi sesajen di tempat yang dianggap 

keramat. 

b. Ditinjau dari segi sifatnya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua bagian. 

1) ‘Urf lafd }i, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan atau ucapan, 

seperti perkataan “walad”. Menurut bahasa, walad berarti anak 

laki-laki dan perempuan, tetapi walad yang digunakan dalam 

sehari-hari oleh masyarakat, kata walad hanya dipergunakan 

untuk anak laki-laki saja, anak perempuan tidak termasuk 

didalamnya. Kata “lah}mun” (daging) menurut bahasa, semua 

daging termasuk dalam pengertian lahmun, tetapi pengertian 

yang digunakan masyarakat hanya daging darat saja, sedang 

daging laut tidak termasuk didalamnya.  

2) ‘Urf ‘amali >, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti 

kebiasaan dalam masyarakat bertransaksi jual beli yang tidak 

mengucapkan sighat jual beli. Padahal menurut shara’ sighat 

jual beli termasuk salah satu rukun jual beli, yang tidak sah jual 

belinya jika tidak memenuhi syarat rukunnya.  

c. Ditinjau dari segi dari segi lingkup penggunannya, dibagi menjadi 

dua bagian. 
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1) ‘Urf umum, yaitu kebiasaan yang berlaku untuk umum yang 

mencakup semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi 

hadiah kepada seseorang yang telah memberi jasa, 

mengucapkan terimakasih kepada yang telah menolong dan 

sebagainya. 

2) ‘Urf khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di tempat tertentu, 

masa tertentu dan keadaan tertentu. Seperti halal bihalal setelah 

puasa bulan Ramadhan yang didakan oleh umat Islam hanya 

berlaku dan menjadi kebiasaan Bangsa Indonesia, sedangkan 

bangsa-bangsa lain tidak melaukannya.44 

4. Syarat-Syarat ‘Urf 

Dalam menetapkan hukum menggunakan ‘urf harus memenuhi 

persyaratan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan shara’. 

b. Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan mas}lahah. 

c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim. 

d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah. 

e. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai 

salah satu patokan hukum. 

f.  Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan 

dengan jelas.45 

                                                           
44 Moh. Padil dan M. Fahim, Tharaba, Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul 

Fiqh dalam Ranah Sosial, 108-109. 
45 Ma’shum Zein, Mengetahui Ilmu Ushul Fiqih, 178. 
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g. ‘Urf itu bernilai mas}lahah dalam arti dapat memberikan kebaikan 

kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan 

keburukan.46 

h. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan 

dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang 

berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang 

berlaku umum maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 

‘urf.47 

5. Kehujjahan ‘Urf 

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf s}ah}i>h  

sebagai salah satu dalil shara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat 

perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal 

ini, ulama H{anafiyah dan Ma>likiyah adalah yang paling banyak 

menggunakan ‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama 

Syafi’iyyah dan H{ana>bilah. 

Ulama H{anafiyah dan Ma>likiyah berpendapat bahwa teori ‘urf 

dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum atau ber-istinbath al-

h}ukm asy-syar’iy. Dasarnya adalah: 

a. Firman Allah pada surat Al-A’ra>f (7): 199: 

ِلْيَن. ُِ  ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َواَْعِرْض َعِن اْلَجا 

                                                           
46 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 74. 
47 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), 143.  
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Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang 

mengerjakan yang ma’ruf dari pada orang-orang yang bodoh. 

(QS. Al-A’ra>f: 199)48 

 

Melalui ayat diatas Allah Swt. memerintahkan kaum 

muslimin untuk mengerjakan yang ma’ru >f. Sedangkan yang 

disebut sebagai ma’ru>f itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum 

muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan 

tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan 

dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. 

b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw. ‘Abdulla>h bin Mas’u >d 

ِ َحَسٌن َوَما َرآهُ اْلُمْسِلُمْو َن َسيْ  ُهَو أً فَ فََما َرآهُ اْلُمْسِلُمْو َن َحَسنًا فَُهَو ِعْندَ اَّللَّ

ِ َسْيءٌ   ِعْندَ اَّللَّ

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di 

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

sisi Allah. 

 

Ungkapan ‘Abdulla>h bin Mas’u>d diatas, baik dari segi 

redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-

kebiasaan baik yang telah berlaku di dalam masyarakat muslim 

yang sejalan dengan tuntunan umum ajaran Islam adalah juga 

merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal 

yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh 

masyarakat akan melahirkan kesulitan.  

                                                           
48 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema), 

175. 
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Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil 

hukum maka ulama terutama ulama H{anafiyah dan Ma>likiyah 

merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain 

berbunyi: 

 

 اْلعَا دَةُ ُمَحكََّمةُ 

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum. 

 

 

 الثَّا بُت ثَا بٌِت بدَ ِلْيِل َشْرِعيْ 

Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan 

dalil shara’. 

 

  الثَّا بُت بِاْلعُْرِف َكا لثَّا بِِت بِا لنَِّص 

Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan 

nas }h. 
 

ِه للَى ُكلُّ َما َوَردَ بِِه اشَّْر ع ُمْطلَقًا َوالَ َضا بِِط لَهُ فِْيِه َوالَ فِي اللُّغَِة يَْر ِخُع فِيْ 

 اْلعُْرفِ 

Semua ketentuan shara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada 

pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi 

kabahasaan maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf.49 

 

Sedangkan ulama Sha>fi’iyah dan H{ana>billah berpendapat bahwa 

teori ‘urf tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum. 

                                                           
49 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 212-213. N  
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Adapun untuk mengetahui kedudukan ‘urf sebagai salah satu patokan 

hukum, para ahli beragam dalam memeganginya sebagai dalil hukum: 

1) Abu H{anifah: al-Qur’an, Sunnah, ijma’, qiyas, istih}sa>n, dan ‘urf 

masyarakat. 

2) Imam Ma>lik : al-Qur’an, Sunnah, ijma’, qiyas, istis}ha>n, istis}h}a>b, 

mas}lah}ah-mursalah }, sadudhri >’ah dan ‘urf. 

3) Ma>likiyah, membagi ‘urf menjadi tiga: 

a) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nas}h 

menunjukkan hal tersebut. 

b) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau 

mengabaikan shara’. 

c) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada 

larangan. 

4) Imam Sha>fi’i>yah tidak mempergunakan ‘urf sebagai dalil, karena 

beliau berpegangan pada al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad yang hanya 

dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah diambil 

oleh Imam Sha>fi’i>yah dalam wujud qawl Jadi<d, merupakan suatu 

penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Bagdad dalam 

wujud qawl qadi<m.50 

B. Konsep Tentang Teori Interaksionisme Simbolik 

1. Interaksionisme Simbolik 

                                                           
50 M. Ma’shum, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, 179-180 
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Interaksionisme simbolik adalah suatu pendekatan yang 

dibangun atas dasar formasi sosial dari simbol-simbol, makna-makna 

umum atau makna-makna yang dipahami bersama, dan 

penggunaannya dalam komunikasi baik dalam diri (self) maupun di 

dalam orientasi self terhadap orang-orang lain, dalam berbagai 

interaksi di antara agen-agen atau pelaku-pelaku sosial. Istilah 

interaksionisme simbolik dilontarkan pertama kalinya oleh Herbert 

Blummer dalam penjelasannya tentang psikologi sosialnya Mead, 

tetapi sumber-sumber interaksionisme simbolik juga memasukkan 

karya sosiolog-sisiolog Chicago awal abad kedua puluh, termasuk 

William Isaac Thomas, Robert Park dan Everett Hughes.51 

Interaksi simbolik bekerja melalui proses yang Blummer sebut 

identifikasi diri yaitu unit yang bertindak adalah diri, diri bertindak di 

dalam dan dalam kaitannya dengan situasi yang bersangkutan, dan 

tindakan dibentuk atau dikonstruksi dengan cara menginterpretasikan 

situasi itu. Menurut Blummer, interpretasi terdiri dari tiga langkah 

pertama, diri yang bertindak harus mengidentifikasi hal-hal yang akan 

ditangani oleh tindakan itu. Kedua, diri yang bertindak juga harus 

menilai hal-hal itu dengan cara tertentu. Ketiga, diri yang bertindak 

harus harus mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pemikiran-

pemikiran tertentu.52 

                                                           
51 Bryan S. Turner, Teori Sosial : Teori Klasik Sampai Postmodern, terj, E. Setiyawati A, 

et. al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 338.  
52 Ibid., 339. 
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Teori interaksionisme simbolik cenderung menolak anggapan 

bahwa fakta sosial adalah sestuatu yang determinan terhadap fakta 

sosial yang lain. Bagi teori ini, orang sebagai makhluk hidup memiliki 

perasaan dan pikiran. Dengan perasaan dan pikiran memberi makna 

dari situasi yang di temui. Dengan perasaan dan pikiran orang-orang 

mampu bertingkah laku sesuai dengan interpretasinya sendiri. 

Dalam pendekatan interaksionisme simbolik, makna dan simbol 

sangat penting. Simbol adalah tanda, gerak, isyarat, dan bahasa. 

Simbol adalah sesuatu yang mengganti sesuatu yang lain. Sebuah kata 

adalah suatu terjemahan atau sebagai ganti barang. Bagi pendekatan 

interaksionisme simbolik penggunaan kata-kata dan bahasa membuat 

manusia sebagai makhluk yang unik di antara makhluk-makhluk yang 

lain.53  

Secara ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan pada 

premis-premis berikut: 

a. Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon 

lingkungan, termasuk objek fisik dan objek sosial. 

b. Makna adalalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak 

melekat pada objek, melainkan dinegoisasikan melalui penggunaan 

bahasa. 

                                                           
53 Sunyoto Usman, Sosiologi : Sejarah, Teori, dan Metodologi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), 57. 
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c. Makna yang di interpretasikan individu dapat berubah dari waktu 

ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam 

interaksi sosial.54 

2. Teori Peran dan Perkembangan Paham Interaksi Simbolis 

Menurut G.H. Mead manusia adalah satu-satunya makhluk yang 

menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sehingga manusia mampu 

untuk berencana, berfikir, dan mengkomunikasikan pengalamannya. 

Manusia hidup dan berkembang seiring dengan pertumbuhannya, dan 

dia menggunakan simbol-simbol dari kelompok dan memberikan arti 

yang sama terhadap simbol ini seperti arti yang diberikan oleh 

lingkungan kelompoknya. Karena itu, G.H. Mead memandang 

manusia dengan cara yang mirip yang dilakukan teori psichoanalisis 

dari Freud. Hanya saja G.H. Mead cenderung behaviorisme. Dalam 

hal ini, G.H. Mead menempatkan unsur manusia sebagai titik sentral 

dari keseluruhan teori sosial. Unsur manusia ini dikonstruksi dan 

direkonstruksi secara terus-menerus melalui perilaku interaktif.55 

Manusia selalu berinteraksi secara simbolis dengan 

lingkungannya kemasyarakatannya. Simbol-simbol yang ada dalam 

masyarakatpun terus-menerus berubah sesuai perkembangan 

masyarakat itu sendiri.  

Jadi, dalam teori dari G.H. Mead tersebut, perkembangan 

kepribadian manusia menjadi elemen utama dari keseluruhan teori 

                                                           
54 J. Dwi Narwoko, Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2004), 

16. 
55 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), 300. 
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kemasyarakatan. Masyarakat dibentuk dari dan oleh individu-individu 

tersebut. Dan bagi perkembangan manusia itu sendiri, pengalaman 

masa kecilnya yang membentuk kepribadiannya untuk selama-

lamanya.  

Sejak kecil, manusia mulai berpikir tentang kehidupan 

bermasyarakatn dan membentuk kepribadiannya sesuai keinginan 

masyarakatnya. Manusia ini berhadapan dengan “i” (saya) sebagai 

subjek, dan “me” (saya) sebagai objek. Perkembangan kepribadian 

manusia merupakan suatu proses perkembanyan antara “saya” sebagai 

subjek, dengan “saya” sebagai objek dalam hubungannya dengan 

orang lain.56 

Dengan demikian, diri (self) manusia berkembang dengan 

interaksinya dengan orang lain, sehingga kemudian manusia bersifat 

sosial. Sehingga, jadilah manusia yang bersifat sosial yang merupakan 

bagian dari kelompok sub kebudayaan dari suatu budaya yang lebih 

luas. Demikian G.H. Mead.  

Model interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh 

Stryker yang mencoba mendekati teori mikro (penekanan kepada 

peran dari pribadi individu) dari interaksionisme simbolik ke teori 

makro (pendekatan kemasyarakatan) melalui penggunaan teori peran, 

sehingga dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara aktor 

                                                           
56 Ibid., 301. 
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dengan struktur sosial. Dalam hal ini, Stryker membangun teori peran 

dengan  menggunakan beberapa prinsip umum sebagai berikut: 

a. Tindakan manusia (aktor) tergantung pada dunia yang telah 

dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang 

lain, aktor mempelajari bagaimana cara mereka menggolongkan 

dunia dan bagaimana cara mereka bertindak terhadap dunia. 

b. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk 

menentukan posisi sosial dalam pengertian struktural.  

c. Struktural sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang 

terorganisasi) menempati kedudukan yang penting. Struktur sosial 

merupakan kerangka tempat para aktor bertindak. 

d. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial tersebut, mereka 

berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut. 

e. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan 

mengaplikasi nama-nama terhadapnya, terhadap ciri-ciri khusus 

dari situasi.  

f. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial meskipun ada 

paksaan dari makna sosial. 

g. Struktur sosial juga membatasi hingga di tingkat mana suatu peran 

boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran 

tersebut.57  

                                                           
57 Ibid., 302. 
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Menurut teori interaksionisme simbolik, suatu rule making 

dapat menyebabkan suatu perubahan sosial. Efek kumulatif dari suatu 

perubahan sosial dapat mengubah struktur sosial berskala luas. Dalam 

perkembangannya, paham interaksionisme simbolik ini telah 

mengalami berbagai fenomena sebagai berikut: 

1) Interaksionisme simbolik telah mengalami fragmentasi besar sejak 

jayanya di Universitas Chicago pada tahun 1920-an dan 1930-an. 

2) Interaksionisme simbolik telah mengalami ekspansi dan perluasan 

jauh melampaui perhatian tradisionalnya terhadap hubungan 

mikro. 

3) Interaksionisme simbolik telah menggabungkan dan 

menyintesiskan pemikiran-pemikiran dari berbagai perspektif 

teoritis lain. 

4) Gagasan teorisasi interaksionisme simbolik bahkan telah diterima 

oleh para sosiolog yang pada walnya masih menganut teori lain. 

5) Interaksionisme simbolik telah terlibat secara mendalam dalam 

upaya menjelaskan berbagai masalah besar yang dihadapi oleh 

teori-teori sosilohi dalam tahun 1990.58 

Namun demikian, sebekum Blummer maupun Mead sudah 

ada para ahli yang berbicara dan membahas ajaran yang kemudian 

disebut dengan ajaran interaksionisme simbolik. Berikut ini beberapa 

pandangan dari mereka: 

                                                           
58 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), 304. 
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a) George Simmel 

George Simmel mengarahkan perhatian khusus terhadap 

interaksi masyarakat, termasuk interaksi atau hubungan antara 

individu dan masyarakat, yang disebutnya sebagai “sosiabilitas”. 

Dalam buku Conflict and The Web of Group Affiliations, Simmel 

menyatakan bahwa budaya dari komunitas di mana seseorang 

individu hidup memngaruhi kepribadian, tingkah laku, dan cara 

berpikir dari individu ini. 

b) William James 

Dalam hubungannya antara manusia individu dengan 

masyarakat atau komunitasnya, William James mengembangkan 

konsem “kedirian” (self) dari manusia. Menurut William James, 

manusia memiliki kemampuan untuk melihat dirinya sendiri 

sebagai objek, sehingga dapat mengembangkan, merasakan dan 

membentuk sikap terhadap dirinya sendiri.  

c) Charles Hortom Cooley 

Menurut Cooley, manusia mengalami proses yang disebut 

dengan looking glass self. Artinya manusia individu dapat melihat 

dirinya sendiri sebagai objek dari kacamata orang lain, artinya dia 

dapat menyadari dan membayangkan bagaimana orang lain ketika 

melihat dirinya.  

d) John Dewey 
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John Dewey adalah penganut dan pelopor paham 

pragmatisme, yang pikiran-pikirannya banyak mempengaruhi 

George Herbert Mead, di mana George Herbert Mead sendiri 

merupakan pelopor aliran interaksionisme simbolik. John Dewey 

mengamati secara mendalam tentang berjalannya pikiran dan 

perkembangan kesadaran manusia ini ketika berinteraksi dan 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. John Dewey 

menganngap manusia sebagai makhluk yang unik, karena dengan 

pikirannya itu manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan 

perkembangan kehidupan, lingkungan, dan masyarakat.59 

3. Tindakan Sosial 

Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang mempunyai 

makna bagi diri sendiri yang diarahkan orang lain. Menurut Max 

Weber, tindakan sosial sebagai perilaku yang diorientasikan kepada 

perilaku orang lain dan terhadap tindakan tertentu pelakunya 

menyandangkan makna-makna subyektif tertentu.60 

Menurut Weber, tindakan bermakna sosial sejauh, berdasarkan 

makna subjektifnya yang diberikan oleh individu atau individu-

individu, tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan 

karenanya diorientasikan dalam penampilannya. Bagi Weber, jelas 

                                                           
59 Ibid., 305. 
60 Bryan S. Turner, Teori Sosial : Dari Klasik Sampai Postmodern, 115. 
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bahwa tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan 

penafsiran, berfikir, dan kesenjangan.61 

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat 

merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat 

yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia 

tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan 

sebagainya yang tercakup dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada 

akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur 

sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata 

sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk 

tindakan sosial.62  

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan 

sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses 

aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif 

tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia yang 

ditujukan kepada perilaku orang lain yang telah lewat, yang sekarang 

dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Tindakan sosial 

adalah tindakan yang memiliki makna subjektif bagi dan dari aktor 

pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki 

arti subjektif dari yang melakukannya baik yang terbuka maupun yang 

tertutup baik yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang 

                                                           
61 Ibid ., 61. 

62 I. B. Wirawan, Teori-Teori Sosiali dalam Tiga Paradigma (Jakarta: Kencana), 79.  



48 
 

oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu 

bukan perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur 

tertentu dan makna tertentu. 

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang 

memilik arti-arti subjektif tersebut dalam empat tipe yaitu: 

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental 

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang 

berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat 

yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya, seorang 

siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat 

transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke 

sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah 

dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. 

Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan 

bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai 

tujuan lain. 

b. Tindakan Rasional Nilai 

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-

alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan 

yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada didalam 

hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. 

Contohnya, perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan 
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orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial 

ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahului nilai-

nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki. 

c. Tindakan Afektif 

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi 

tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif 

sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional 

dari individu. 

 

d. Tindakan Tradisional  

Dalam tindakan tradisional ini, seseorang memperlihatkan 

perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek 

moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.63 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, 

tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. bertemunya orang 

perorangan secara fisik belaka tidak akan menghasilkan pergaulan 

hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru 

akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok 

manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk 

                                                           
63 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terj. Alimandar 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 126. 
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mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian 

dan lain sebagainya.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

1990), 60. 
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BAB III 

TRADISI BUBAK KAWAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI 

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

A. Paparan Data Umum 

1. Letak dan Keadaan Geografis 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Kecamatan Kebonsari memiliki luas wilayah 

4.745,21 Ha, merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten 

Madiun. Untuk wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo, wilayah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, wilayah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan wilayah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.65 

2. Luas Wilayah 

Kecamatan Kebonsari terbagi menjadi 14 desa, yang memiliki 

luas wilayah sebagai berikut: 

No. Desa/Kelurahan Luas Daerah 

1. Tambakmas 421,59 

2. Tanjungrejo 421,30 

3. Sukorejo 392,80 

                                                           
65 Profil Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2018. 
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4. Pucanganom 432,30 

5. Krandegan 257,60 

6. Singgahan 197,90 

7. Sidorejo 307,60 

8. Palur 348,90 

9. Mojorejo 238,70 

10. Kebonsari 462,00 

11. Rejosari 451,58 

12. Balerejo 288,30 

13. Bacem 135,20 

14. Kedondong 389,44 

 Jumlah/Total 4.745,21 

 

3. Keadaan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagian 

besar bekerja pada sektor jasa atau perdagangan dan pertanian, namun 

sebagian besar masyarakat banyak yang bekerja di sektor perdagangan, 

berikut struktur mata pencaharian di sektor perdagangan:66 

 

No. 

 

Desa/Kelurahan 

Warung/Kedai 

Makanan 

Minuman 

 

Toko/Warung 

Kelontong 

 

Jumlah 

Total 

                                                           
66 Ibid., 
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1. Tambakmas 12 57 70 

2. Tanjungrejo 10 20 30 

3. Sukorejo 9 15 25 

4. Pucanganom 21 42 65 

5. Krandegan 34 45 80 

6. Singgahan 36 44 83 

7. Sidorejo 37 53 95 

8. Palur 16 15 34 

9. Mojorejo 7 40 39 

10. Kebonsari 9 17 26 

11. Rejosari 13 22 35 

12. Balerejo 20 50 74 

13. Bacem 7 12 19 

14. Kedondong 14 7 21 

 Jumlah/Total 245 429 696 

 

4. Keadaan Tingkat Pendidikan 

Masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun memiliki 

beberapa tempat sara pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SLTA, 

berikut strukturnya:67 

 

                                                           
67 Ibid., 



54 
 

 

 

No. 

 

Desa/Kelurahan 

Jumlah Sekolah 

TK SD SLTP SLTA 

1. Tambakmas 2 4 - - 

2. Tanjungrejo 3 4 - - 

3. Sukorejo 2 3 - - 

4. Pucanganom 5 6 3 1 

5. Krandegan  4 2 - - 

6. Singgahan 2 2 1 1 

7. Sidorejo 3 3 - - 

8. Palur 1 1 - - 

9. Mojorejo  2 2 2 1 

10. Kebonsari 5 3 1 - 

11. Rejosari 6 5 2 3 

12. Balerejo 2 4 1 - 

13 Bacem 1 1 - - 

14. Kedondong 4 4 1 - 

 Jumlah 42 44 11 6 
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B. Paparan Data Khusus 

1. Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa di 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

Masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun masih 

melaksanakan tradisi bubak kawah. Bubak kawah  adalah upacara 

yang dilakukan tuan rumah yang baru pertama kali menikahkan 

putrinya. Upacara ini tidak dilakukan jika yang dinikahkan pertama 

adalah anak laki-laki, sebab jika anak laki-laki yang pertamakali 

menikah merupakan ngunduh mantu. Bagi masyarakat Kecamatan 

Kebonsari bubak kawah merupakan adat yang telah ditinggalkan oleh 

nenek moyang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt karena 

bisa mendidik putrinya dari kecil sampai menikahkan putrinya.  

Bapak Sudarmo selaku tokoh adat di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun memberikan pentapatnya tentang tradisi bubak 

kawah  

Bubak kawah itu berasal dari leluhur kita yang meninggalkan 

pesan dengan wujud kendil yang terdiri dari kendil mulia dan 

kendil kencana. Pesannya adalah jangan membuka kendil itu 

jika belum menikahkan putrinya yang pertama. Isi kendil mulia 

adalah syahadat yaitu urusan agama, sedangkan isi dari kendil 

kencana yang diisi bersas, kedelai, dan ketan bermakna sandang 

pangan atau untuk kehidupan.68 

 

Bapak Sudarmo juga menambahkan pendapatnya tentang tata 

cara melakukan bubak kawah. 

Adapun tata cara melakukan bubak kawah ada dua cara, pertama 

sesuai dengan adat yaitu menggunakan kendil dan alat rumah 

                                                           
68 Pak Sudarmo, Hasil Wawancara, Kebonsari Madiun. 7 April 2019. 
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tangga. Kedua, dengan cara diumumkan dan disaksikan ketika 

acara kirim doa. Bagi saya bubak kawah tidak menyalahi ajaran 

agama karena itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah 

Swt. Bersyukur karena kita telah berhasil mendidik putri kita 

sampai bisa menikahkan putri kita.69 

 

Untuk memperkuat pendapat-pendapat yang disampaikan oleh 

Bapak Sudarmo, peneliti mencari subjek lain untuk mengetahui 

pandangan masyarakat terhadapat tradisi bubak kawah di Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti mewawancarai Ibu Nuryanti 

sebagai tokoh masyarakat yang melaksanakan tradisi bubak kawah 

Saya hanya mengikuti tradisi yang dari dulu ada dan tradisi itu 

sadari leluhur, jadi saya ya percaya saja. Namun semuanya saya 

serahkan kepada yang Maha Segalanya. Bubak kawah adalah 

adat yang berasal dari nenek moyang dan sudah dilestarikan. 

Bubak kawah merupakan tradisi yang harus dilakukan untuk 

orang yang baru pertama kali menikahkan putrinya dengan 

tujuan untuk membuka pintu rezeki, dan agar mendapatkan 

ketentraman ketika berumah tangga nanti. Namun apabila tidak 

melakukan bubak kawah sebenarnya juga tidak apa-apa, semua 

dipasrahkan kepada Allah Swt.70 

 

Ibu Marsini selaku tokoh masyarakat yang telah melakukan 

tradisi bubak kawah juga memberikan pendapatnya  

Bubak kawah adalah suatu pernikahan dari anak perempuan 

pertama atau antara suami istri dan bentuk rasa syukur orang tua 

kepada Allah Swt. karena telah berhasil mendidik anaknya 

hingga menikahkan putrinya. Tradisi bubak kawah dilakukan 

dengan menggunakan kendil, maron dan kekep. Karena tradisi 

ini adalah tradisi yang biasa dan berkembang di maysarakat 

maka saya mengikuti tradisi ini. Tradisi ini jika dilakukan bagi 

saya yang percaya ya akan merasakan dampaknya yaitu 

kemudahan dalam menjalani hidup berumah tangga, namun 

semua itu saya pasrahkan kepada Allah Swt. saya yakin yang 

membuat rumah tangga menjadi ayem tentrem ya Allah Swt.71   

                                                           
69 Ibid., 
70 Ibu Nuryanti, Hasil Wawancara, Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

29 Maret 2019. 
71 Marsini, Hasil Wawancara, Kebonsari Madiun. 29 Maret 2019. 
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Pak Mahfudzi selaku tokoh masyarakat yang pernah melakukan 

tradisi bubak kawah memberikan pendapatnya tentang bubak kawah 

yang dilakukan  

Bubak kawah yang saya lakukan tidak seperti tata cara adat yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat. Bubak kawah yang saya 

lakukan cukup dengan disaksikan orang banyak ketika acara 

kirim doa. Dengan niat dan doa meminta keselamatan kepada 

Allah Swt. tanpa penggunakan sesajen seperti kendil dan maron. 

Tata cara bubak kawah yang dilakukan di sini dengan 

menyampaikan niatnya saat malam hari sebelum acara temu 

manten dengan diiringi doa al-Fa>tih}ah tiga kali saja, karena jika 

mengikuti adat biasanya akan menghabiskan waktu. Bagi saya 

yang terpenting adalah niat dan doa meminta keselamatan 

kepada Allah Swt dan alh}amdulillah tidak ada halangan dalam 

acara ini.”72 

 

Peneliti juga menanyakan tradisi bubak kawah tehadap tokoh 

agama. Bapak Pairun Ta’sani sebagai tokoh agama di Desa Mojorejo 

Kecamatan Kebonsari memberikan pendapatnya tentang bubak kawah 

Bubak kawah itu artinya memberi nasihat dari orang tua kepada 

anaknya tentang asal mula manusia di dunia. Dasarnya adalah 

hadis Rasulullah Saw “telah bersabda Rasulullah Saw dan dialah 

yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang di antara 

kamu dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam 

rahim ibunya selama empat puluh hari. Kemudian selama itu 

pula (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. Kemudia 

selama itu juga (empat puluh hari) dijadikan segumpal daging. 

Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh 

kepadanya (untuk menuliskan atau menetapkan) empat kalimat 

rezekinya, ajalnya, amalnya, dan buruk baiknya.(HR. Bukhari 

Muslim)” Hadis itu dijadikan dasar bubak kawah untuk 

menasihati anaknya.73 

 

Bapak Pairun Ta’sani juga memberikan pendapatnya tentang 

tradisi bubak kawah yang berkembang di masyarakat 

                                                           
72 Pak Mahfudzi, Hasil Wawancara, Singgahan Kebonsari Madiun, 28 Maret 2019. 
73 Pairun Ta’sani, Hasil Wawancara, Kebonsari Madiun. 10 April 2019 
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Jadi tradisi bubak kawah di masyarakat sini perpaduan antara 

budaya jawa dengan agama Islam. Di dalam adat jawa 

memberikan nasihat orang tua kepada anaknya dengan 

menggunakan sesajen itu untuk simbol, sedangkan menurut 

agama Islam memberikan nasihatnya dengan doa. Bubak kawah 

yang saya lakukan di kalangan masyarakat cukup dengan 

memberitahukan niatnya yang memiliki hajat dan disaksikan 

banyak orang. Setelah itu acara doa agar diberikan 

keselamatan.74 

 

Bapak Pairun Ta’sani juga memberikan pendapatnya mengenai 

bubak kawah dalam agama Islam. Menurutnya, “kalau menurut saya 

bubak kawah itu tidak menyalahi aturan agama. Bubak kawah juga 

tidak diwajibkan bagi orang yang menikahkan putri pertamnaya 

namun dianjurkan. Karena ya tadi bubak kawah itu memberikan 

nasihat kepada anaknya tentang asal mula manusia terjadi agar 

manusia selalu ingat kepada yang Maha Kuasa.”75 

 

Bapak Moh Sabit sebagai tokoh masyarakat yang tidak 

melakukan tradisi bubak kawah memberikan pendapatnya tentang 

bubak kawah. menurutnya, “Saya tidak melakukan tradisi tersebut 

karena bagi saya segala rejeki, keselamatan, keturunan, kebaikan 

datangnya dari Allah Swt bukan dari alat-alat rumah tangga. Selama 

saya menikahkan putri saya semua saya serahkan kepada Allah karena 

Dia lah yang maha segalanya, maha mengatur diri kita.”76 

 

Bapak Edi selaku tokoh masyarakat yang tidak melakukan 

tradisi bubak kawah menambahkan pendapatnya tentang bubak 

                                                           
74 Ibid., 
75 Ibid., 
76 Moh. Tsabit, Hasil Wawancara. Madiun. 20 Mei 2019.  
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kawah. Menurutnya, “Ketika saya menikahkan putri saya itu niat hajat 

saya sebagai rasa syukur kepada Alloh, sebagai rasa syukur tidak 

harus di ekspresikan dalam bentuk ritual-ritual seperti itu kan. Bisa 

saja kita mengadakan hajatan mengundang para tetangga itu termasuk 

sebagai rasa syukur”77 

Peneliti juga melakukan observasi secara langsung mengenai 

tradisi bubak kawah secara adat Jawa di kediaman Bapak Jumali. 

Tradisi bubak kawah dilakukan ketika selesai akad nikah dengan 

menggunakan degan, ayam panggang, kendil, maron, dan daringan 

kebak yang dimasukkan ke dalam satu keranjang dan diletakkan di 

depan para tamu undangan dan kedua mempelai. Tradisi ini dipimpin 

oleh tokoh adat yang di awali dengan pembukaan dengan 

menyampaikan bahwa tuan rumah melakukan acara bubak kawah 

kemudian dilanjutkan dengan doa bersama memohon kebaikan untuk 

kedua mempelai. Selanjutnya, tuan rumah dan kedua mempelai 

dipersilahkan minum degan yang dilanjutkan dengan makan ayam 

panggang bersama kemudian di lanjutkan dengan penutup. Setelah 

acara bubak kawah selesai orang tua kedua mempelai atau diwakilkan 

kepada tokoh adat memasang pisang di depan rumah.78   

 

 

                                                           
77 Edi, Hasil Wawancara. Madiun. 20 Mei 2019. 
78 Observasi, Madiun. 29 Agustus 2018.  



60 
 

2. Makna Tradisi Bubak Kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun 

Menurut masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

tradisi bubak kawah memiliki makna dan dampak tersendiri. Tradisi 

bubak kawah dipercaya akan memberikan keselamatan terhadap 

keluarga yang melaksanakannya dengan melakukan acara doa meminta 

keselamatan. Sebagian pelaksanaan tradisi bubak kawah di 

Keacamatan Kebonsari Kabupaten Madiun masih menggunakan alat-

alat perlengkapan rumah tangga yang digunakan sebagai simbol 

tersendiri bagi yang melakukan tradisi bubak kawah.    

Pak Katimun sebagai tokoh adat di Desa Palur Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun memberikan pendapatnya tentang 

bubak kawah yang berkembang di masyarakat. 

Ya saya sebenarnya hanya mengikuti tradisi yang ditiggalkan 

oleh leluhur. Kalau masalah percaya atau tidak itu semua 

tergantung diri masing-masing. Yang penting niat kita baik dan 

tidak melenceng ke arah yang menjerumuskan. Bagi yang 

percaya tradisi bubak kawah ya akan memberikan dampak yang 

baik, seperti diberikan keselamatan setelah melakukan tadisi 

tersebut. Jadi saya ya percaya saja.79 

 

Bapak Katimun juga menambahkan pendapatnya tentang makna 

tradisi bubak kawah 

Tradisi bubak kawah adalah upacara yang dilakukan untuk 

pernikahan pertama seoarang anak perempuan yang memiliki 

makna bahwa sang pengantin telah memiliki bekal untuk hidup 

berumah tangga. Tujuan dari upacara bubak kawah agar rumah 

tangga yang dibangun mendapatkan agar rumah tangga 

mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, dan agar tidak ada 

                                                           
79 Bapak Katimun, Hasil Wawancara, Kecamatan Kebonsari. 30 Maret 2019 
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perselisihan. Bubak kawah juga menggunakan beberapa alat 

yaitu daringan kebak (wadah kosong yang diisi beras, kacang 

ijo, dan bunga setaman yang didalamnya ada bunga ringin, 

bunga pandan, dan bunga andong) yang memiliki makna bahwa 

bekal untuk berumah tangganya telah terpenuhi sehingga akan 

mendapatkan ketentraman lahir dan batin.80  

 

Bapak Sudarmo selaku tokoh adat memberikan pendapatnya 

tentang makna bubak kawah. Menurutnya, “Bubak kawah itu 

maknanya orang yang memiliki hajat pernikahan yang pertama 

kalinya yang bertujuan untuk meminta keselamatan atas kekeluargaan 

dan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt karena telah mampu 

menikahkan putrinya” 

 

Ibu Katun selaku tokoh masyarakat yang telah melaksanakan 

upacara bubak kawah juga memberikan pendapatnya tentang bubak 

kawah 

Bubak kawah itu acara meminta doa keselamatan kepada Allah 

Swt. yang dilakukan di malam hari setelah acara kirim doa 

leluhur. Bubak kawah dipimpin oleh tokoh adat yang telah 

ditunjuk untuk memandu acara. Dalam acara bubak kawah juga 

terdapat beberapa alat-alat seperti daringan kebak yang 

bermakna penuh rejeki, jadi maksudnya harapan ketika telah 

melakukan bubak kawah maka rejeki akan dipermudahkan. 

Banyu tempur maknanya adalah perpaduan antara bapak dan 

ibu, sedangkan beras ketan bermakna kelanggengan rejeki 

keluarga. Perlengkapan tersebut hanya disiapkan di depan saat 

kirim doa. Dan beberapa alat tersebut dijadikan saksi bahwa 

keluarga tersebut telah melakukan bubak kawah.81 

 

Selanjutnya, Ibu Katun juga menambahkan pendapatnya tentang 

dampak melakukan bubak kawah  

Bagi saya kalau sudah melakukan bubak kawah itu rasanya 

seperti sudah tidak ada beban. Jadi bagi saya kalau belum 

melakukan bubak kawah rasanya seperti masih memiliki hutang, 

ibaratnya seperti bayi yang lahir namun belum di aqiqah. 

Setelah melakukan bubak kawah saya juga merasakan 

kelancaran dalam berumah tangga.82  

                                                           
80 Ibid.,  
81 Katun, Hasil Wawancara, Kebonsari Madiun. 8 April 2019. 
82 Ibid.,  
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Ibu Umi selaku tokoh masyarakat yang melakukan tradisi bubak 

kawah ketika menikahkan putri pertamanya juga menambahkan 

pendapatnya tentang bubak kawah 

Saya melaksanakan tradisi bubak kawah karena mengikuti adat 

yang sudah berkembang di masyarakat. Tujuan saya 

melaksanakan tradisi itu ya sebagai bentuk rasa syukur saya 

kepada Allah, permohonan kepada Allah agar pengantin 

diberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kesehatan.83 

 

Ibu Umi juga menambahkan pendapatnya tentang makna dan 

dampak tradisi bubak kawah  

Kalau bubak kawah yang saya lakukan dengan cara diumukan 

dan disaksikan orang banyak dan disampaikan niatnya kemudian 

dilanjtkan dengan doa agar diberikan keselamatan. Kalau 

maknanya sebagai rasa syukur kepada Allah dan menunjukkan 

tanggung jawab sebagai orang tua kepada putrinya serta sebagai 

nasihat pengingat diri kepada putri saya. Dan jika untuk 

dampaknya saya merasakan adanya kelancaran dalam mencari 

rezeki, kan dalam pelaksanaan bubak kawah itu meminta doa 

kepada Allah.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Umi, Hasil Wawancara, Kebonsari Madiun 15 April 2019. 
84 Ibid., 
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BAB IV 

TINJAUAN TERHADAP TRADISI BUBAK KAWAH DALAM 

PERKAWINAN ADAT JAWA 

A. Analisis Tradisi Bubak Kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun Menurut ‘Urf 

Masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun masih 

melaksanakan tradisi bubak kawah ketika menikahkan putri pertamanya. 

Sebagian besar masyarakat melakukan bubak kawah karena mengikuti 

para leluhur mereka. Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki 

kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini 

dapat berupa perkataan perbuatan yang disebut ‘urf. Sebagai pertimbangan 

penulis menggunakan ketentuan-ketentuan dalam ‘urf yang telah 

disepakati oleh jumhur ulama.   

‘Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara 

mereka. Ataupun suatu kata yang mereka kenal dengan pengertian 

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, 

mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.85  

Tidak ada ketentuan Al-Qur’an maupun Sunnah yang mengatur 

tentang tradisi bubak kawah. Tradisi bubak kawah merupakan tradisi adat 

Jawa bagi orang Islam yang dilakukan ketika menikahkan putri 

pertamanya. Adat merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang terus 

                                                           
85 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2018), 209. 
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menerus dilakukan oleh manusia yaitu apa yang penting ia dapat diterima 

oleh akal manusia dan ia dilakukan secara berulang-ulang.  

Dalam kaidah fiqh dijelaskan  

ْلعَا دَةُ ُمَحكََّمةٌ ا  

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. 

Dalam hal ini adapun dasar sebuah tradisi yaitu ucapan sahabat 

Rasulullah Saw, ‘Abdulla>h bin Mas’u>d  

ِ َحَسٌن َوَما َرآهُ اْلُمْسِلُموْ  ِ سَ  فََما َرآهُ اْلُمْسِلُمْوَن َحَسنًا فَُهَو ِعْندَ اَّللَّ يءٌ َن َسْيأً فَُهَو ِعْندَ اَّللَّ  

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah 

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

Ungkapan ‘Abdulla>h bin Mas’ud tersebut baik dari segi redaksi 

maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang 

berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum 

syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah Swt. 

sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik 

oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam 

kehidupan sehari-hari.86 

Dilihat dari segi objeknya tradisi bubak kawah merupakan ‘urf 

‘ama>li, yaitu adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan oleh 

masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Sebagaimana 
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pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa suatu kebiasaan itu dapat berupa 

perkataan, perbuatan, dan larangan. 

Dilihat dari segi ruang lingkupnya, tradisi bubak kawah 

dikategorikan dalam ‘urf khas }, yaitu ‘urf yang hanya berlaku pada tempat, 

masa dan keadaan tertentu saja. tradisi ini dilakukan pada masyarakat 

tertentu yakni masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan 

tradisi ini dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika menikahkan putri 

pertamanya.  

Dilihat dari segi baik atau buruknya, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu 

‘urf s}ah}i>h dan ‘urf fa>sid. ‘Urf s}ah}i>h yaitu adat kebiasaan yang tidak 

menyalahi shara’, dan juga tidak merubah halal menjadi haram. ‘Urf fa>sid 

yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan 

dalil-dalil shara’ atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan.87 

Tradisi bubak kawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun dapat dikategorikan dalam ‘urf s}ah}i>h  

apabila masyarakat tidak meyakini tradisi bubak kawah dapat memberikan 

keselamatan, kelancaran rezeki, dan kebaikan untuk kedua mempelai dan 

apabila peralatan dalam prosesi bubak kawah hanya digunakan sebagai 

simbol. Tradisi bubak kawah dapat dikatakan tradisi yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam karena telah memenuhi beberapa syarat 

‘urf diantaranya: 

                                                           
87 M. Ma’shum Zein, Menguasaui Ilmu Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2013), 179. 
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a. ‘Urf tersebut benar-benar kebiasaan masyarakat.  

Tradisi bubak kawah dalam masyarakat Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun merupakan kebiasaan yang sudah berjalan lama. 

Adat tersebut dilakukan ketika orang tua menikahkan putri 

pertamanya. 

b. ‘Urf tersebut harus masih berlaku pada saat hukum yang didasarkan 

pada ‘urf tersebut ditetapkan. 

Adat bubak kawah tetap dilakukan di masyarakat Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. Tradisi bubak kawah tersebut pada saat 

ini sudah dilakukan oleh masyarakat. 

c. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan. 

Tradisi bubak kawah dianggap tidak menimbulkan keburukan 

bagi yang melaksanakan. 

d. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau prinsip-

prinsip umum syariat. 

Pelaksanaan tradisi bubak kawah yang berkembang tidak 

bersimpangan dengan norma agama Islam. Tradisi yang berkembang 

di masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaanya.  

Namun tradisi bubak kawah dapat dikategorikan ke dalam ‘urf fa>sid 

apabila masyarakat meyakini jika tidak melakukan tradisi bubak kawah 

akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan dalam keluarga tuan rumah 
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ataupun kedua mempelai seperti tidak akan mendapatkan kelancaran 

rezeki, sering sakit, dan susah memilik keturunan. Karena keselamatan 

datangnya hanya dari Allah Swt bukan dari barang-barang ataupun 

sesajen. 

Melihat dari teori tersebut peneliti menggabungkan dengan 

wawancara bapak Darmo bahwa tradisi bubak kawah memiliki tujuan 

untuk meminta keselamatan keluarga dan sebagai rasa syukur kepada 

Allah Swt karena telah mampu menikahkan putrinya. Adapun Tata cara 

melakukan bubak kawah yaitu pertama, dengan mengumukan dan 

disaksikan orang banyak ketika acara doa bersama sesudah akad nikah. 

Kedua, dengan cara adat jawa yaitu dengan menggunakan peralatan rumah 

tangga yang di gunakan sebagai simbol bahwa orang tersebut telah 

melakukan bubak kawah. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, tata cara tradisi bubak 

kawah diantaranya pembukaan acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang 

dilanjutkan dengan doa-doa pengharapan kebaikan untuk kedua mempelai. 

Dalam acara tersebut maron, kendil, ayam panggang, degan muda, dan 

daringan kebak dikeluarkan di depan para tamu undangan sebagai simbol 

bahwa tuan rumah sedang melakukan tradisi bubak kawah. Selanjutnya, 

tuan rumah dan kedua mempelai dipersilahkan meminum degan bersama-

sama dan dilanjutkan dengan makan ayam panggang yang disediakan. 

Kemudian dilanjutkan acara penutupan yang dipimpin oleh tokoh adat 

masyarakat setempat. Setelah acara di tutup tokoh adat membawa pisang 
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untuk dipasang di janur. Serangkaian acara tersebut memiliki makna 

bahwa tuan rumah memiliki hajat yaitu menikahkan putri pertamanya.  

Dari paparan data di atas, dapat dipahami bahwa tradisi bubak kawah 

yang berkembang di masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

dalam perspektif ‘urf dapat dikategorikan dalam ‘urf s}ah}i>h yaitu kebiasaan 

yang tidak bertentangan dengan syariat Islam apabila perlengkapan yang 

digunakan dalam pelaksanaan tradisi bubak kawah hanya sebagai simbol 

dan tidak diyakini akan mendatangkan kebaikan. Tradisi bubak kawah 

dikategorikan sebagai ‘Urf fa>sid yaitu kebiasaan yang bertentangan 

dengan syariat apabila masyarakat meyakini adanya hal keburukan jika 

tidak melakukan tradisi bubak kawah dan adanya keselamatan apabila 

melakukan bubak kawah.  

B. Makna Simbol Tradisi Bubak Kawah di Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun 

Perkawinan adalah akad yang memeberikan faedah hukum 

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan 

wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi 

pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.88  

Adapun menurut sh}ara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-

laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama 

lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah 
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serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawa>j atau nikah 

adalah akad yang secara keseluruhan mengandung kata inkah } atau 

tazwi>j.89 

Tradisi bubak kawah adalah tradisi yang harus dilakukan ketika 

seseorang menikahkan putri pertamanya dan  yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun memiliki makna 

tersendiri bagi yang mekasanakannya. tradisi bubak kawah dilakukan 

dengan menggunakan berbagai peralatan diantaranya kendil, daringan 

kebak, beras ketan, dan banyu tempur. Masyarakat juga meyakini adanya 

tradisi bubak kawah akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan 

keluarganya. Tidak ada ketentuan al-Qur’an yang menjelaskan secara rinci 

terhadap makna dan dampak melaksanakan tradisi bubak kawah.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikaitkan dengan teori 

interaksionisme simbolik G. H. Mead dan tindakan sosial Max Weber. 

Dalam pendekatan interaksionisme simbolik, makna dan simbol sangat 

penting. Simbol adalah tanda, gerak isyarat, dan bahasa. Simbol adalah 

sesuatu yang mengganti sesuatu yang lain. Anggota masyarakat 

berinteraksi dengan cara menafsirkan simbol-simbol yang mereka bawa.90   

Tradisi Bubak Kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

dapat dipahami melalui teori interaksionisme simbolik. Interaksionisme 

                                                           
89 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 

8. 
90 Bryan S. Turner, Teori Sosial : Teori Klasik Sampai Postmodern, terj, E. Setiyawati A, 

et. al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 338.   
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simbolik, kehidupan manusia pada umumnya adalah interaksi manusia 

dengan menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan apa yang 

mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga 

pengaruh yang ditimbulkan atas simbol-simbol ini terhadap perilaku 

pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.91 Dalam hal ini peralatan 

bubak kawah seperti kendil, maron, banyu tempur, beras ketan, dan 

daringan kebak merupakan sebuah simbol yang telah disepakati sebagai 

pertanda bahwa seseorang melakukan bubak kawah.   

Makna tradisi bubak kawah dimulai dari penyiapan peralatan, proses 

bubak kawah, dan pelaksanaannya, dengan menggunakan bahasa 

komunikasi masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang 

berkaitan dengan kebudayaan yang dilaksanakan hingga saat ini. Hal 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: menyiapkan peralatan bubak 

kawah yang disiapkan oleh keluarga dekat dan dilaksanakan secara ikhlas, 

dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai yang 

diungkapkan oleh G. H. Mead bahwa manusia berkembang dengan 

interaksinya dengan orang lain.  

Menurut G. H. Mead, manusia hidup dan berkembang seiring 

dengan pertumbuhannya, dan dia menggunakan simbol-simbol dari 

                                                           
91 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 71. 
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kelompok dan memberikan arti yang sama terhadap simbol ini seperti arti 

yang diberikan oleh lingkungan kelompoknya.92 

Bagi masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang 

melakukan tradisi bubak kawah memilik makna tersediri dalam peralatan 

bubak kawah yaitu pisang setangkep93, bermakna bahwa suami istri atau 

kedua mempelai telah berjodoh, mantap hatinya, dan matang pikirannya. 

Daun ringin yang ditutupi kendil bermakna suami mampu menafkahi 

istrinya. Daringan kebak yaitu wadah kosong yang diisi beras, kacang 

hijau, dan bunga setaman yang di dalamnya terdapat bunga ringin 

memiliki makna sebagai bekal untuk rumah tangga telah terpenuhi 

sehingga akan mendapatkan ketentraman lahir dan batin. Banyu tempur 

yaitu air yang berasal dari dua sumber yang bertemu pada suatu tempat, 

memiliki makna bahwa pertempuran antara ibu dan bapak. Beras ketan 

bermakna sebagai kelanggengan rezeki untuk kedua mempelai. Peralatan 

bubak kawah tersebut merupakan simbol bahwa tuan rumah yang telah 

menikahkan putri pertamanya.  

Menurut Max Weber dalam teori tindakan sosial mengatakan bahwa 

tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, 

berfikir, dan kesenjangan. Weber membagi tipe tindakan sosial menjadi 

empat tindakan, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, rasional nilai, 

tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Jika dilihat dari tipe tindakan 

                                                           
92 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), 300. 
93 Pisang setangkep adalah dua pasang pisang yang dijadikan satu. 



72 
 

sosial, tradisi bubak kawah dapat dikategorikan dalam beberapa tindakan 

sosial tersebut. Pertama, tindakan rasionalitas instrumental yaitu suatu 

tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan 

dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan 

ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Dalam tradisi ini 

dapat diketahui bahwa bubak kawah dilakukan secara sadar dan 

masyarakat yang melakukan meyakini dengan tradisi ini akan 

mendapatkan kebaikan. 

Kedua,  Tindakan rasional nilai yaitu tindakan yang memiliki sifat 

bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan 

yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada didalam hubungannya 

dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Dalam tradisi bubak 

kawah masyarakat meyakini bahwa peralatan bubak kawah hanya 

digunakan sebagai simbol bahwa orang tersebut telah menikahkan putri 

pertamanya dengan tujuan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. 

Ketiga, tindakan tradisional, yaitu seseorang memperlihatkan 

perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, 

tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Dalam tradisi ini, bubak 

kawah dilakukan karena suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak zaman 

dahulu dan merupakan tradisi peninggalan nenek moyang. 

Keempat, tindakan afektif yaitu tindakan yang lebih didominasi 

perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. 
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Pada konteks bubak kawah saat melakukan acara ini adanya perasaan 

tertentu seperti rasa bahagia karena meyakini dengan melakukan tradisi ini 

akan mendapatkan kebaikan, keselamatan, dan kelancaran rezeki sehingga 

perasaan tersebut muncul. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

dapat dikategorikan sebagai ‘urf s }ah}i>h dan Urf fa>sid. Dikategorikan  

‘Urf s}ah}i>h karena masyarakat tidak meyakini bahwa ketika 

melaksanakan tradisi bubak kawah akan mendatangkan keselamatan, 

dan kelancaran rezeki. Namun hanya menganggap peralatan tradisi 

bubak kawah sebagai simbol bahwa orang tua telah menikahkan putri 

pertamanya. Tradisi bubak kawah dapat dikategorikan dalam ‘Urf fa>sid 

karena masyarakat meyakini dengan melakukan tradisi bubak kawah 

maka akan mendatangkan keselamatan, kelancaran rezeki, dan 

kebaikan kepada keluarga yang memiliki hajat maupun kepada kedua 

mempelai.  

2. Makna tradisi bubak kawah di Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Makna yang di yakini oleh masyarakat jika melakukan tradisi 

bubak kawah  dapat dipahami melalu interaksionisme simbolik. 

Interaksionisme simbolik, kehidupan manusia pada umumnya adalah 

interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol untuk 

mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi 
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dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan atas simbol-

simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi 

sosial. Dalam hal ini disepakati bahwa peralatan yang digunakan dalam 

tradisi bubak kawah merupakan simbol bahwa seseorang telah 

menikahkan putri pertamanya. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan 

oleh G. H. Mead yaitu manusia hidup dan berkembang seiring dengan 

pertumbuhannya, dan dia menggunakan simbol-simbol dari kelompok 

dan memberikan arti yang sama terhadap simbol ini seperti arti yang 

diberikan oleh lingkungan kelompoknya. Sehingga, dalam pelaksanaan 

tradisi bubak kawah masyarakat menggunakan peralatan bubak kawah 

sebagai simbol dan memiliki makna tersendiri bagi yang 

malakukannya. 

B. Saran  

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun hendaknya 

lebih memantapkan diri dalam niat ketika akan melaksanakan tradisi 

bubak kawah sehingga dalam melaksanakan tradisi bubak kawah tidak 

hanya karena adanya tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek 

moyang. 

2. Bagi civitas akademik, diharapkan agar lebih sering mengadakan 

penelitian dalam bidang adat yang berkembang di masyarakat. sebagai 

pertimbangan dengan menggunakan ilmu agama.  
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