
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM  TERHADAP  

LARANGAN PERKAWINAN MBAREP TELU  DI DESA MOJOPURNO 

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

S K R I P S I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

AMIRA FATKHU ZULFA DINA 

NIM 210115081 

 

Pembimbing : 

Dr.  H. AGUS PURNOMO, M. Ag. 

NIP. 197308011998031001 

 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



i 
 

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM  TERHADAP  

LARANGAN PERKAWINAN MBAREP TELU  DI DESA MOJOPURNO 

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

S K R I P S I 

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  

gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  

 

O l e h : 

AMIRA FATKHU ZULFA DINA 

NIM 210115081 

 

 

Pembimbing: 

Dr. H. AGUS PURNOMO, M. Ag. 

NIP:197308011998031001 

 

 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  

2019 



 

vi 
 

ABSTRAK 

 

Dina, Amira Fatkhu Zulfa. 2019. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan 

Perkawinan Mbarep Telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. 

Agus Purnomo, M.Ag. 

Kata Kunci: Larangan perkawinan mbarep telu, sosiologi hukum 

Dalam sebuah perkawinan, hal utama yang harus dipenuhi adalah rukun 

dan syarat. Selain itu juga tidak terhalangnya perkawinan karena sebab apapun. 

Halalnya calon mempelai yang akan dinikahi menjadi perhatian penting saat akan 

melangsungkan perkawinan. Kemudian jika hal-hal tersebut diatas telah 

terpenuhi, maka telah selesai persiapan untuk melanjutkan prosesi perkawinan. 

Namun, sebagai orang yang hidup di tanah Jawa yang lekat dengan hukum adat 

perkawinan, salah satunya adalah larangan perkawinan mbarep telu maka tradisi 

ini harus dipatuhi. Adat ini melarang terjadinya perkawinan dimana didalamnya 

ada tiga anak sulung. Polemik tentang bagaimana dapat dilangsungkan dan 

bagaimana agar keluarga mempelai tidak dianggap sedang mengganggu 

kestabilan sistem sosial yang ada karena pelanggarannya terhadap adat. 

Dari permasalahan ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah : 1) 

bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan perkawinan 

mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun? 2) 

bagaimana pola penyelesaian terhadap tradisi larangan perkawinan mbarep telu di 

Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer 

diperoleh  dari informan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data setelah 

dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Data sumber 

tersebut kemudian dianalisis dengan sosiologi hukum yang terfokus pada teori  

fugsionalisme struktural dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi larangan perkawinan mbarep 

telu tidak sesuai dengan syarat dan rukun sahnya perkawinan. Karena mbarep telu 

bukanlah bagian dari rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai yang diatur 

dalam fiqih, KHI dan UU No. 1 tahun 1974. Namun hal ini tidak dapat disebut 

sebagai pelanggaran hukum karena sebenarnya rukun dan syarat telah dipenuhi 

diawal. Hanya saja masyarakat Desa Mojopurno harus memenuhi tradisi 

perkawinan mbarep telu yang ada. Hal ini karena masyarakat Desa Mojopurno 

telah dipegaruhi oleh sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem 

organisme biologis. Kemudian dari tradisi larangan tersebut memunculkan tiga 

pola penyelesaian yaitu, 1) ruwat, yang merupakan bentuk dari menjauhkan diri 

dari bahaya yang didalamnya terdapat tiga cara lagi, yaitu pewayangan, barang 

jantur, jenang sengkolo dan tumpeng. 2) calon mempelai diberangkatkan dari 

rumah saudara untuk dianggap anaknya agar tidak membentuk pola mbarep telu. 

3) meminta bantuan hakim untuk kemudian menjadi wali pernikahan.  





Perkawinan







 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan/pernikahan merupakan sunnatullah  yang umum dan 

berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun 

tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai 

jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
1
 

Perkawinan sendiri berasal dari kata nikah  yang menurut bahasa 

artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (wath).
2
 Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih 

mendefinisikan perkawinan dalam konteks biologis.
3
 Dasar hukum 

perkawinan telah tertuang dalam firman Allah surah an-Nisa’ ayat 1, yang 

berbunyi : 

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 (١َتَساَءُلوَن بِِه َواألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )رَِجاال َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي 

Artinya :  

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 

                                                             
1
 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 9. 

2
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7. 

3
 Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, Hukum Perdata Islam Di IndonesiaStudi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, (Jakarta : Kencana Group, 2014), 38.                          
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(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu”.
4
 

 

Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat 

meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga 

yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan 

suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau 

retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan 

begitupula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah 

kedudukan, harta kekayaan dan masalah perkawinan.
5
 

Faedah perkawinan yang terbesar ialah untuk menjaga dan 

memelihara perempuan. Sebab, seorang perempuan apabila telah kawin,  

maka nafkahnya menjadi wajib atas tanggungan suaminya.
6
 Tujuan 

perkawinan sendiri telah disebutkan Allah dalam Al-Qur’an surah ar-Rum 

ayat 21 : 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َوِمْن آيَاتِِه َأْن  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ

ُروَن )  (١١َذِلَك   آليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

Artinya : 

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir”.
7
 

                                                             
4 Al Qur’an, 4:1. 
5
 Hj. Asmah, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Makassr : Fahmis Pustaka, 2017), 

81. 
6
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung : CV. Sinar Baru Bandung, 1998), 349. 

7 Al Qur’an, 30:21. 
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Kemudian pada siapa-siapa saja yang boleh dinikahi dan haram 

dinikahi dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa’ ayat 23 : 

اُتُكمْ  َهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ َوَخاالُتُكْم َوبَ َناُت األِخ َوبَ َناُت األْخِت  ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمَّ

َهاُت ِنَساِئُكْم َوَربَائُِبُكُم الالِت ِف  َهاُتُكُم الالِت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمَّ  َوأُمَّ

َخْلُتْم ِِبِنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحالِئُل ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالِت َدَخْلُتْم ِِبِنَّ فَِإْن َلَْ َتُكونُوا دَ 

رًا أَبْ َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم َوَأْن ََتَْمُعوا بَ ْْيَ األْختَ ْْيِ ِإال َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفو 

 (١٢َرِحيًما )

Artinya : 

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

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

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

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”.
8
 

 

Telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An Nisa ayat 23, siapa-siapa 

saja wanita dan laki-laki yang haram dinikahi. Namun, ada hal yang berbeda 

dengan tradisi Jawa terkhusus di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. Ada tradisi larangan perkawinan mbarep telu, yang 

dimaksud adalah apabila  ayah dari mempelai pria adalah anak  pertama atau 

sebaliknya dan berlaku juga pada ibunya atau sebaliknya. Kemudian 

                                                             
8 Al Qur’an, 4:23.  
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mempelai pria juga anak pertama atau sebaliknya, hingga dalam satu 

perkawinan ada tiga orang yang merupakan anak pertama, hal inilah yang 

dijadikan sebuah larangan.  

Ada dua kasus terkait dengan perkawinan mbarep telu ini, salah satu 

contohnya adalah perkawinan Dedik dan Lina yang kemudian berakibat pada 

kematian orangtua. Dimana mempelai wanita, ayah dari mempelai wanita, 

dan ayah dari mempelai pria adalah anak pertama/mbarep. Mulanya 

perkawinan ini telah ditentang oleh keluarga kedua mempelai yang juga 

meyakini adat larangan perkawinan mbarep telu, bahkan sesepuh setempat 

atau berjonggo pun telah mencegahnya Namun, kedua pasangan ini tetap 

bersikukuh pada kemauannya, dan kemudian terjadilah kemalangan dimana 

ayah dari mempelai wanita akhirnya meninggal setelah berlangsungnya 

upacara perkawinan. Kematian dari ayah mempelai wanita ini dianggap 

sebagai malapetaka akibat terlanggarnya larangan perkawinan mbarep telu.
9
  

Berlangsungnya perkawinan didasari oleh adanya rasa cinta dari 

kedua mempelai. Hal ini yang terkadang melatarbelakangi tidakan-tindakan 

yang melanggar adat, terutama pada larangan perkawinan mbarep telu. Bapak 

Bambang selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa ada pola penyelesaian 

berupa negoisasi yang nantinya menghasilkan sebuah kesepakatan. Pola 

penyelesaian ini dalam bentuk sebuah cara atau siasat yang dapat dilakukan 

jika memang mengharuskan terjadinya perkawinan  mbarep telu.
10

 

                                                             
9
 Muryati, Hasil Wawancara Awal, 22 September 2018 di Desa Mojopurno Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun. 
10

 Bambang Sudjono, Hasil Wawancara Awal,  3  November 2018 di Desa Mojopurno 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 
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Namun yang demikian tersebut masih tidak menutup kemungkinan 

tetap terjadi malapetaka dalam perkawinannya. Hal ini tetap disarankan untuk 

tidak dilanggar oleh calon pengantin manapun. Hal ini agar tidak ada 

kesulitan di kemudian harinya.
11

   

Hal-hal semacam ini dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar, 

karena tradisi ini telah turun temurun sejak dahulu dan dipercayai oleh 

masyarakat. Kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak ada tradisi 

larangan perkawinan semacam ini. Hal tersebutlah yang menjadikan masalah 

ini menjadi unik dan patut untuk diteliti. Bagaimana larangan mbarep telu  

dalam perspektif sosiologi hukum yang kemudian memunculkan penelitian 

skripsi yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan 

Perkawinan Mbarep Telu  Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun”. 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penyusun 

kemukakan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan 

perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun ? 

2. Bagaimana pola penyelesaian terhadap tradisi larangan perkawinan 

mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

menurut tinjauan sosiologi hukum? 

                                                             
11 Bambang Sudjono, Hasil Wawancara Awal, 10 November 2018 di Desa Mojopurno 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum terhadap tradisi 

larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun. 

2. Untuk menjelaskan pola penyelesaian terhadap tradisi larangan 

perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun menurut tinjauan sosiologi hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan 

keilmuan di bidang hukum terutama tradisi perkawinan di Indonesia, 

terkhusus di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

yang memiliki fenomena larangan perkawinan mbarep telu. Serta dapat 

memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata 

bagi masyarakat dalam memecahkan persoalan tradisi perkawinan, 

dalam hal ini larangan perkawina mbarep telu.  

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan 

originalitas sebuah penelitian agar tidak ada pengulangan secara mutlak atau 

bahkan plagiasi. Serta untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaannya 

dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.  
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Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan larangan 

perkawinan mbarep telu oleh penyusun, diantaranya adalah : 

Pertama, Skripsi dari Nur Angraini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2010, yang berjudul “Larangan Perkawinan “Nglangkahi” Di Desa Karang 

Duren Kecamatan Pakisah Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum 

Islam)”. Dalam penelitian ini Nur Angraini mengangkat sebuah masalah 

tentang adanya larangan seorang adik menikah yang melangkahi kakaknya, 

dalam hal ini terdapat larangan. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tetap 

dilakukan maka sang adik harus memberi sesuatu dalam bentuk barang atau 

uang serta ada tahapan upacara adat nglangkahi. 

Dari masalah yang ada, Nur Angraini merumuskan pokok perkara 

pada dua hal. Yakni, apa makna yang terkandung dalam larangan perkawinan 

“nglangkahi” dan pokok apa saja yanng mempengaruhi eksisnya larangan 

perkawinan nglangkahi. 

Dalam penelitian ini Nur Angraini menggunakan metode penelitian 

lapangan yang bersifat deskriptif analitik dnegan pendekatan antropologi. 

Kemudian memperoleh kesimpulan bahwa larangan perkawinan 

“ngalangkahi” bertujuan untuk menghindari suatu petaka atas izin Allah dan 

menjauhkan omongan miring maupun cibiran yang dituukan kepada sang 

kakak. Hal ini boleh dilakukan asal melakukan syarat-syarat yang telah 

disepakati.
12

 

                                                             
12

 Nur Angraini, “Larangan Perkawinan “Nglangkahi” Di Desa Karang Duren Kecamatan 

Pakiseh Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)”, (Skripsi Sarjana, UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2010). 
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Kedua, skripsi dari Muklis Sanjaya, UIN Sunan Ampel Surabaya 

2014, yang berjudul “Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Sosiologi 

Hukum Terhadap Tradisi Larangan Kawin “Madep Ngarep” Di Desa 

Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”. Dalam skripsi 

ini Muklis Sanjaya menerangkan bahwa keyakinan dari Desa Sidomukti 

adalah, apabila ada yang tetap melanggar larangan perkawinan ini maka yang 

akan mereka dapat adalah kemalangan, rumah tangga yang tidak bahagia dan 

lain lain yang buruk. 

Kemudian dari masalah tersebut Muklis Sanjaya merumuskan pokok 

masalah menjadi dua, yakni bagaimana tinjauan Hukum Islam dan sosiologi 

hukum terhadap tradisi larangan kawin madep ngarep dan bagaimana 

komparasi antara Hukum Islam dan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan 

kawin madep ngarep di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu 

Kabupaten Lamongan. 

Dalam penelitian ini Muklis Sanjaya menggunakan Metode penelitian 

lapangan (field research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan 

data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Kemudian 

memperoleh kesimpulan bahwa Islam menyikapi larangan kawin Madep 

Ngarep ini hanya sebagai pertimbangan sosial maslahah. Menurut aspek 

sosiologi hukum tradisi kawin Madep Ngarep ini dibenarkan dan sudah 

seharusnya dilestarikan. Mengingat hal ini merupakan suatu aturan yang 
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disepakati oleh sebagian besar lapisan masyarakat dengan  pertimbangan 

filosofisnya kerukunan dan keharmonisan antar keluarga agar tetap terjaga.
13

 

Ketiga, skripsi dari Moh Hasin Abd Hadi, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2015, yang berjudul “Pelaksanaan Nikah Ngodeh (Studi 

Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Di Desa Bangkes Kecamatan 

Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)”. Dalam 

penelitian ini Moh Hasin Abd Hadi mengangkat sebuah masalah dimana ada 

adat perkawinan dalam usia yang masih muda. Perilaku ini sangat berbeda 

dengan penetapan usia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, meski pelakunya telah baligh. 

Kemudian dari masalah tersebut Moh Hasin Abd Hadi merumuskan 

dua pokok masalah, yaitu bagaimana ketentuan Hukum Islam dan hukum adat 

mengenai pelaksanaan nikah ngodeh dan apa persamaan dan perbedaan antara 

Hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan nikah ngodeh di Desa 

Bangkes Kabupaten Pamekasan Madura. 

Dalam penelitian ini Moh Hasin Abd Hadi menggunakan metode 

penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik komparatif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Yang kemudian memunculkan hasil bahwa 

praktik perkawinan ngodeh ini mendapat respon positif dari masyarakat. 

Bahkan tradisi ini harus dilestarikan karena ini merupakan warisan turun-

temurun, namun menurut pandangan ulama ada yang membolehkan dan ada 

                                                             
13 Muklis Sanjaya, “Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum 

Terhadap Tradisi Larangan Kawin “Madep Ngarep” Di Desa Sidomukti Kecamatan 

Kembangbahu Kabupaten Lamongan”, (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 
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yang tidak membolehkan. Kemudian menurut hukum adat dan hukum Islam 

sama-sama membolehkan.
14

 

Keempat, skripsi dari Fatkhul Rohman, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2017, yang berjudul “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon 

Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten 

Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini Fatkhul 

Rohman mengangkat sebuah masalah, yakni adanya larangan perkawinan 

ngalor ngulon  yang diyakini oleh masyarakat Banjarsari apabila perkawinan 

ini tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan kemalangan bagi pelakunya. 

Kemudian dari masalah tersebut Fatkhul Rohman dapat merumuskan 

pokok masalah menjadi dua, yakni mengapa perkawinan ngalor ngulon  

dilarang oleh masyarakat Banjarsari dan Bagaimana sosiologi Hukum Islam  

meninjau larangan perkawinan ngalor ngulon di Desa Banjarsari. 

Dalam penelitian ini Fatkhul  Rohman menggunakan metode 

penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Dengan pedekatan 

normatif yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan ngalor 

ngulon dilarang di Desa Banjarsari dikarenakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Faktor tersebut yaitu faktor mitos, ekonomi, psikologi, 

kesehatan, dan juga faktor adat budaya. Disisi lain yang menjadikan 

perkawinan ngalor ngulon tetap dipertahankan adalah kebiasaan-kebiasaan 

yang diwariskan oleh leluhur. Namun jika ditijau berdasarkan sosiologi 

Hukum Islam dengan menggunakan teori „urf maka larangan ini tidak sesuai 

                                                             
14

 Moh Hasin Abd Hadi, “Pelaksanaan Nikah Ngodeh  (Studi Komparasi Hukum Islam 

Dengan Hukum Adat Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura 

Provinsi Jawa Timur)”, (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015). 
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dengan syarat „urf  yang ditetapkan oleh para ulama dan juga bertentangan 

dengan dalil Al-Qur’an. Dengan demikian larangan perkawinan ngalor 

ngulon tidak harus diikuti dan bukan sebagai syarat ataupun rukun yang 

utama unntuk melaksanakan perkawinan.
15

 

Kelima, skripsi dari Alfi Amirul Mukminin, IAIN Ponorogo 2017, 

yang berjudul “Nikah lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan 

Kabupaten Magetan dalam perspektif maslahah mursalah”. Dalam penelitian 

ini Alfi Amirul Mukminin mengangkat sebuah masalah tentang adat 

perkawinan yang berlaku di suatu tepat dan pelanggaran atasnya akan 

mendapat suatu sanksi. Dalam hal ini adalah perkawinan adat lusan. 

Kemudian dari masalah tersebut Alfi Amirul Mukminin merumuskan 

pokok masalah menjadi dua, yakni  bagaimana praktik nikah lusan di desa 

Mangunrejo dan bagaimana hukum nikah lusan di desa  Mangunrejo dalam 

perspektif maslahah mursalah.   

Dalam penelitian ini  Alfi Amirul Mukminin menggunakan 

pendekatan deskriptif analitik dengan jenis penelitian Kualitatif serta 

menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali 

data kemudian mereduksinya. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa 

syarat praktik nikah lusan di Desa Mangunrejo di antara adalah tidak di 

perhitungkan oleh keluarga, semua urusan yang berkaitkan dengan pasangan 

nikah lusan sama sekali tidak ada campur tangan keluarga maupun orang lain, 

adanya hari baik, adanya hari baik dan adanya ruwatan dari tokoh Adat. 

                                                             
15

 Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa 

Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”, (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2017). 
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Selain itu Hukum Nikah Lusan menurut Masyarakat Desa Mangunrejo ada 

dua, pertama dilarang karena faktor tradisi atau adat istiadat nenek moyang. 

Kedua, boleh seperti halnya pernikahan pada umunya, yaitu hukumya mubah 

Dari segi maslahah mursalah adanya kedua aturan tersebut, tentunya bukan 

hal yang salah, dan hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga kedua hukum tersebut sah-sah saja 

digunakan, akan tetapi juga harus melihat aspek-aspek maslahah yang 

terkandung dibalik hukum nikah lusan tersebut.
16

 

Keenam, skripsi dari Leni Tri Wulandari, IAIN Salatiga 2017, yang 

berjudul “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada 

Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara 

Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan 

Andong Kabupaten Boyolali)”. Dalam penelitian ini Leni Tri Wulandari 

mengangkat sebuah masalah tentang larangan perkawinan antar Dukuh 

Bandung dengan Dukuh Jaten. Karena masyarakat setempat percaya bahwa, 

jika mereka melanggar akan ada musibah yang menimpa  mereka. 

Kemudian dari masalah tersebut Leni Tri Wulandari merumuskan 

pokok masalah menjadi tiga, yakni bagaimana larangan perkawinan antara 

Dukuh Bandung Desa Beji dengan Dukuh Jaten, apa saja yang menjadi faktor 

pendorong larangan perkawinan antara Dukuh Bandung Desa Beji dengan 

Dukuh Jaten Desa Mojo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan  

                                                             
16 Alfi Amirul Mukminin, “Nikah lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan 

Kabupaten Magetan dalam perspektif maslahah mursalah”, (Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo. 

Ponorogo, 2017). 
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bagaimana pandangan Hukum Islam tentang larangan perkawinan antar 

dukuh karena adat kepercayaan.  

Dalam penelitian ini Leni Tri Wulandari menggunakan Metode deskriptif 

kualititatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pengambilan 

data dalam penelitian ini dengan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan reduksi data, display data 

dan penarikan kesimpulan. Kemudian mendapat kesimpulan  bahwa 

masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung Desa 

Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali masih mempercayai larangan 

perkawinan antar dukuh. Masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar 

akan mendapat bencana bahkan kematian bagi yang menikah, keluarga serta 

masyarakat. Kemudian ketakutan masyarakat akan terputusnya tali 

silaturahim. Apabila tetap melanggar haruslah mengadakan ritual selamatan 

dari salah satu pihak dan pengangkatan anak salah satu pengantin oleh salah 

satu Dukuh atau lain dukuh. Larangan ini dikarenakan oleh faktor kurangnya 

pendidikan agama, faktor keyakinan, faktor keluarga serta faktor sosial 

masyarakat. Larangan tersebut bertentangan dengan Islam karena Islam hanya 

mengenal larangan perkawinan yang disebabkan oleh larangan perkawinan 

mū‟ābbād dan larangan perkawinan mū‟āqqāt. Secara qāṭ‟ī juga disebutkan 

ketidakbolehannya  antara lain nikah mūt‟āh, nikah mūḥāllīl, nikah shighār 

dan nikah tāhwīdh.
17

 

                                                             
17 Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada 

Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo 

dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, (Skripsi Sarjana, 

IAIN Salatiga, Salatiga, 2017). 
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Dalam hal ini, karya tulis diatas memiliki kesamaan dengan judul 

yang diambil oleh peneliti. Kesamaan ini meliputi pembahasan larangan 

perkawinan suatu adat daerah. Namun, meski memiliki persamaan, peneliti 

juga mampu menjelaskan beberapa perbedaan dengan karya tulis terdahulu, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. Daerah ini merupakan daerah yang masih cukup 

kental dengan adat istiadat dan masih memegang teguh warisan 

leluhurnya. 

2. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang analisis sosiologi hukum 

terhadap larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

3. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori-teori sosiologi 

hukum untuk menganalisis permasalahan. 

4. Belum ada kajian yang membahas tentang tradisi larangan perkawinan 

mbarep telu menggunakan analisis sosiologi hukum.   

F. Metode Penelitian 

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, tentunya peneliti memerlukan 

metode penelitian yang dianggapnya selaras dengan apa yang akan diteliti. 

Sedangkan metode penelitian sendiri adalah sebuah cara untuk mencari, 

merumuskan dan menganalisis data hingga menjadi sebuah laporan yang 

sistematis. Oleh karenanya, pada skripsi ini peneliti menggunakan metode 

penelitian sebagai pedoman agar dalam penelitiannya dapat optimal, rasional 
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dan efisien. Adapun metode penelitian yang akan digunakan peneliti, adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengguakan metode pendekatan 

kualitatif. Hal ini dilihat dari segi datanya yang tidak menggunakan 

angka-angka dalam pengumpulannya dan terhadap penafsirannya. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

lapangan (field research) yang mana dalam mengumpulkan data 

diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun 

keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. 

Kemudian dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan 

pendekatan empirik yang pada penelitiannya menggunakan teori-teori 

sosial. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori fungsionalisme 

struktural yang merupakan bagian dari sosiologi hukum. Hal ini 

dimaksudkan agar peneliti dapat menganalisa permasalahan yang 

terjadi  di masyarakat khususnya terhadap fenomena larangan 

perkawinan mbarep telu  di Desa Mojopurno dengan teori sosial. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral pengumpul 

data, sedangkan instrument lainnya hanya sebagai pendukung. 

Kehadiran peneliti disini sangat penting, karena merupakan pengamat 

penuh dalam rangka observasi yang dilakukan secara terang-terangan. 

Menurut Sugiono dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya 
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adalah orang atau human instrumen, yaitu peneliti sendiri. Hal ini 

karena penelitian kualitatif fokus pada pembentukan teori substantif 

berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. 

Kehadiran peneliti menjadi sangat penting karena ia juga 

merupakan tolak ukur keberhasilan dalam memahami dan menganalisa 

permasalahan yang harus diteliti. Oleh karenanya seorang peneliti harus 

memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan 

diteliti. Sehingga mampu bertanya, menganalisa, memotret dan 

mengontruksi sosial yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Dalam 

penelitian ini peneliti memiliki bekal teori fungsionalisme struktural 

sebagai alat untuk menganalisis permasalahan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Mojopurno 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi ini 

karena di Desa Mojopurno terdapat larangan perkawinan mbarep telu 

yang mana terdapat pola penyelesaian yang dapat dilakukan untuk 

mensiasati larangan tersebut. Selain itu masyarakat Desa Mojopurno 

juga masih sangat kental mempercayai adat tersebut yang kemudian 

memunculkan pola-pola penyelesaian yang unik. 

Peneliti juga memilih lokasi ini karena dianggap sesuai dengan 

topik yang akan diteliti. Selain itu peneliti merasa lebih mudah untuk 

mendapatkan data tentang kasus ini karena peneliti telah tau betul dan 

sangat mengenal masyarakat Desa Mojopurno. Sehingga peneliti dapat 
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dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang 

yang dianggap mengetahui tentang fenomena larangan perkawinan 

mbarep telu.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam rangka memperoleh data-data yang peneliti butuhkan guna 

menganalisis masalah dari topik utama pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka peneliti berupaya mengumpulkan 

data-data yang terkait dengan: 

1) Pandangan sosiologi hukum terhadap larangan perkawinan 

mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun. 

2) Pola penyelesaian terhadap tradisi larangan perkawinan 

mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun.   

b. Sumber Data 

1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dan 

dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber 

utama yaitu perilaku masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan 

melakukan  observasi dan wawancara kepada pihak-pihak 

yang dianggap memahami fenomena larangan perkawinan 

mbarep telu, diantaranya adalah :  
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a) Bapak Imam Supardi, selaku berjonggo Desa Mojopurno 

yang tau betul aturan-aturan dalam perkawinan. Serta 

orang yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan dalam upacara adat perkawinan. 

b) Bapak Bambang Sudjono, selaku orang yang dituakan di 

Desa Mojopurno. Pendapatnya selalu diindahkan oleh 

masyarakat desa. Selain itu jika ada konflik internal beliau 

selalu dimintai untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

c) Bapak Syaiful, selaku tokoh agama di Desa Mojopurno. 

Beliau selalu ikut andil dalam hal kegiatan keagamaan. 

Selain itu beliau juga selalu dimintai untuk memimpin 

acara-acara keagamaan maupun acara kirim doa serta 

selamata utuk sebuah upacara adat di desa. 

d) Ibu Muryati, selaku saudara dari pelaku larangan 

perkawinan mbarep telu. Beliau sangat mengetahui seluk 

beluk prosesi perkawinan saudaranya tersebut. Sehingga 

nantinya akan membantu menjelaskan apa saja yang 

terjadi selama proses. Hal ini dikarenakan pelaku enggan 

diwawancarai. 

e) Ibu Heni, selaku perangkat Desa Mojopurno. Beliau 

secara administrasi sangat mengetahui seluk beluk desa 

seta pola-pola bermasyarakat desa. Beliau akan 
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menjelaskan bagaimana adat selalu hidup dimasyarakat 

Desa Mojopurno.  

2) Sumber data sekunder, adalah sumber data yang berfungsi 

sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini 

bersumber dari literatur kajian pustaka berupa telaah dokumen, 

penelusuran naskah dan buku-buku terkait topik yang diangkat.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

Pada teknik ini merupakan proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau 

lebih yang saling berhadapan langsung untuk mendengarkan secara 

langsug informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang 

diperlukan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan 

menggali informasi lebih dalam dan bukan untuk mempengaruhi 

pendapat responden.
18

 

Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai berjonggo, 

tokoh agama, tokoh yang dituakan, perangkat desa dan saudara dari 

pelaku tradisi larangan perkawinan mbrep telu. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik 

                                                             
18 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015),   

86. 
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gejala-gejala yang diselidiki.
19

 Teknik ini bertujuan untuk 

mengetahui secara langsung dan mendetail tentang topik yang 

sedang diteliti. Dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih 

mampu memahami koteks data dalam situasi sosial. Selain itu 

peneliti akan memperoleh pengalaman langsung serta dapat melihat 

hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang 

yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan 

karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara.
20

 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis ataupun dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian. Dalam hal ini terkait dengan larangan perkawinan 

mbarep telu. 

6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

                                                             
19

 Ibid, 72. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2017), 313. 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
21

  

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.
22

  

c. Conclusion Drawing (verification) 

Langkah  ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan  

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini 

memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya 

kemudian diteliti menjadi lebih jelas.
23

  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, 

dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepercayaan data.
24

 

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

247. 
22

Ibid, 249. 
23

Ibid, 252-253. 
24

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2018), 330. 
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kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan 

pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari.
25

 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

teknik triangulasi sumber. Teknik  ini dapat dicapai dengan cara
26

 : 

a. Membadingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 

b. Membandingkan data hasil wawancara dengan penelitian lain 

atau buku-buku yang berkaitan dengan larangan perkawinan 

adat; 

c. Membandingkan hasil data dan mengecek suatu informasi yang 

diperoleh dari informan yang satu kepada informan lain yang 

mengerti tentang kasus larangan perkawinan mbarep telu yang 

peneliti amati; 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang; 

e. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 

 

 

                                                             
25

 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
26

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,,, 331. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dipaparkan agar mempermudah 

pembahasan masalah dalam penilitan ini. Serta agar memperoleh gambaran 

secara utuh yang juga akan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. 

Oleh karenanya peneliti menguraikan dalam lima bab pembahasan, sebagai 

berikut : 

Bab pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan rancangan daftar 

isi.  

Bab kedua, pada bab ini berisikan landasan teori yang memuat teori-

teori penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. Teori-teori 

ini adalah pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat 

perkawinan, rukun perkawinan, larangan perkawinan menurut Hukum Islam 

dan sosiologi hukum. Teori ini merupakan hasil dari  kesesuaian dengan 

rumusan masalah dan data yang telah dikaji. 

Bab ketiga, pada bab ini berisikan hasil penelitian. Pada data ini akan 

memuat data primer temuan penelitian yang berkenaan dengan larangan 

perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno dan pola penyelesaian terhadap 

larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno. Selain itu juga 

ditunjang dengan data sekunder yang berupa telaah pustaka dan wawancara 
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dengan masyarakat dan pihak terkait yang mengetahui tentang objek yang 

diteliti. 

Bab keempat, pada bab ini berisi pembahasan/analisis yang memuat 

teori sosiologi hukum guna menjawab rumusan masalah. 

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan 

untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran yang berisi 

pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan 

dalam aplikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN  

FUNGSIONALISME STRUKTURAL 

 

 

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
Kata nikah atau kawin 

berasal dari bahasa Arab ٌٌِنَكاح dan ٌْتَ َزوََّجت yang secara bahasa digunakan 

untuk arti bersetubuh (ٌِ2.)الَوْطء Kata  ِنَكاح sendiri merupakan masdar 

atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.
3
 

Menurut istilah, perkawinan dalam hukum Islam yang 

dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dapat  didefinisikan sebagai 

berikut
4
 : 

ٌُجِلٌبِاْلَمْرأَِةٌَوِحًلٌاْسِتْمَتاٌ الزََّواُجٌَشْرًعاٌُهَوَعْقٌدٌَوَضَعُهٌالشَّارُِعٌلُِيِفْيَدٌِمْلَكٌاْسِتْمَتاٌِعٌالرَّ

  ِعٌاْلَمْرأَِةٌبِالرَُّجلٌِ
                                                             

1
 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 456. 

2
 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al Munawwir Kamus Indonesia-

Arab, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), 605. 
3
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 10. 

4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), 8. 
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Artinya : 

“Perkawinan menurut shara‟ yaitu akad yang ditetapkan shara‟untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan 

dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.” 

 

Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata ٌملك  yang 

mengandung tiga macam arti, yaitu sebagai berikut
5
 : 

a. ٌٌِالرَّقَ َبة  yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan ,ِمْلُك

dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu bisa 

dijual, digadaikan dan lain-lain. 

b. ٌَِفَعة ٌاْلَمن ْ  ,yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda ,ِمْلُك

misalnya, dari menyewa. 

c. ٌِنِْتَفاع  yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian ,ِمْلُكٌاْْلِ

suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya. 

Kemudian dalam pernikahan arti ملك merujuk pada arti ٌٌُاَْلِمْلك

َفَعةٌِ  yaitu dengan akad nikah, maka suami dan istri dapat saling اْلَمن ْ

memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah 

tangga menuju kebahagiaan dunia akhirat. 

Muhammad Abu  Ishrah memberikan definisi lain yang cukup 

luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yang kemudian dikutip 

lagi oleh Abdul Rahman Ghozali
6
 : 

                                                             
5
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 

11. 
6
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat…, 9. 
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ٌَماِلَكْيِهَماٌِمْنٌُحُقْوٍقٌَوَما ٌالرَُّجِلٌَواْلَمْراَِةٌَوتَ َعاُونُ ُهَماٌَوُُيَدُّ ٌَعْقٌدٌيُِفْيُدٌَحًلٌاْلُعْشرَِةٌبَ ْْيَ

      َواِجَبات َعَلْيِهٌِمنٌْ

Artinya :  

“Akad yang memberikan 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.”       

Dalam pengertian diatas menerangkan bahwa substansi dari 

perkawinan adalah sebuah akad yang menghubungkan kedua keluarga 

dari pihak lelaki dan perempuan (suami istri). 

Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa menurut Abdurrahman 

Al-Jaziri bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.
7
 

Pengertian perkawinan menurut Al-Jaziri ini lebih mengedepankan 

adanya hubungan yang lebih erat lagi, yakni sebuah perjanjian suci 

dimana jika keduanya telah saling terikat maka mereka telah dapat 

melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang, dalam hal ini 

dimaksudkan dalam perkawinan. 

Menurut imam 4 mazhab yang dijelaskan oleh Slamet Abidin dan 

Aminuddin, perkawinan memiliki definisi sebagai berikut
8
 : 

 

                                                             
7
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1…, 10. 

8
 Ibid., 17. 
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a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 

sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mūt‟āh dengan 

sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan 

dan kepuasan. 

b. Ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad dengan menggunakan lafal nikah atau zāūj, yang menyimpan 

arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat 

memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad yang mengandung arti mūt‟āh untuk mencapai kepuasan 

dengan tidak mewajibkan adanya harga. 

d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafal nikah atau tāzwīj untuk mendapatkan 

kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan 

dari seorang perempuan dan sebaliknya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjelaskan definisi 

perkawinan dalam Pasal 2 adalah sebagai akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
9
 

                                                             
9
 Kompilasi Hukum Islam, (t.tp.: Permata Press, t.th.), 2. 
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dijelaskan  bahwa perkawinan ialah 

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.
 10

   

Dari definisi-definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, 

perkawinan adalah perbuatan hukum antara dua orang (lekaki dan 

perempuan) yang mengikatkan janji suci secara sah menurut agama dan 

diakui negara untuk membangun rumah tangga yang damai dan 

harmonis. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Perkawinan merupakan sunatullah yang diperintahkan kepada 

umatnya, perkawinan juga merupakan penyempurna iman dalam 

agama. Oleh karenanya kita harus mengetahui dasar-dasar dari 

perkawinan itu sendiri, diantaranya ayat ayat Al-Qur‟an berikut ini : 

a. Surat An-Nisaa ayat 3 

    ٌ َ ِكُحىا ان يَخَاَيى   فِي حُق ِسطُىا أََّل  ِخف خُى   َوإِ ٍَ  نَُكى   طَابَ  َيا فَا  َوثََُلدَ  َيث َُى   انَُِّساءِ  ِي

ٌ    َوُزبَاعَ  ِ ِدنُىا أََّل  ِخف خُى   فَإ اَُُكى   َيهََكج   َيا أَو   فََىاِحَدة   حَؼ  ًَ نِكَ   أَي  ََى   َذ  حَُؼىنُىا أََّل  أَد   

    

Artinya : 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

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

10
 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. Subekti dan 

Tjitrosudibio,  (Jakarta : Balai Pustaka, 2014), 537. 
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empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.”
11

 

b. Surat An-Nisaa ayat 21 

ٌٌٌ 

ُضُكى   أَف َضى   َوقَد   حَؤ ُخُروََهُ  َوَكي فَ  ٌَ  بَؼ ض   إِنَى   بَؼ  ُ ُكى   َوأََخر  َغهِيظ ا ِييثَاق ا ِي  

Artinya : 

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat.”
12

 

c. Surat Adz-Dzaariyaat ayat 49 

  ٍ ء   ُكمِّ  َوِي ٍِ  َخهَق َُا َشي  َجي  ٌَ  نََؼهَُكى   َشو  حََرَكُسو  

 
Artinya : 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.”
13

 

d. Surat Ar-Ra‟d ayat 38 

 

َسه َُا َونَقَد   ٍ   ُزُسَل   أَز  ا نَهُى   َوَجَؼه َُا قَب هِكَ  ِي َواج  يَت   أَش  ٌَ  َوَيا  َوُذزِّ ٌ   نَِسُسىل   َكا  أَ

ٌِ  إَِّل  بِآيَت   يَؤ حِيَ  ِكخَاب   أََجم   نُِكمِّ   ّللَاِ  بِإِذ   

ٌ

Artinya :  

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum 

kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 

keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan 

                                                             
11

 Al-Qur‟an, 4:3. 
12

 Ibid., 4:21. 
13

 Ibid., 51:49. 
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sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap 

masa ada kitab (yang tertentu).”
14

 

e. Surat Ar-Ruum ayat 21 

  ٍ ٌ   آيَاحِهِ  َوِي ٍ   نَُكى   َخهَقَ  أَ َ فُِسُكى   ِي ا أَ َواج  ُكُُىا أَش   َيَىَدة   بَي َُُكى   َوَجَؼمَ  إِنَي هَا نِخَس 

ت   ًَ ٌَ   َوَزح  نِكَ  فِي إِ و   ََليَاث   َذ  ٌَ  نِقَى  يَخَفََكُسو  
 

Artinya :  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
15

 

 

f. Surat An-Nuur ayat 32  

َ ِكُحىا َيَاَيى   َوأَ ُ ُكى   اْل  ٍَ  ِي ٍ   َوانَصانِِحي ٌ    َوإَِيائُِكى   ى  ِػبَاِدكُ  ِي  فُقََساءَ  يَُكىَُىا إِ

ُِِهىُ  ٍ   ّللَاُ  يُغ  هِهِ  ِي َػهِيى   َواِسغ   َوّللَاُ   فَض   

ٌ

Artinya :  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara 

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

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha mengetahui”
16

 

 

Selain ayat-ayat Al-Qur‟an, hadis-hadis Nabi juga menerangkan 

terkait perkawinan. 

a. Riwayat Muttafaq „Alaih  

                                                             
14

 Ibid., 13:38. 
15

 Ibid., 30:21 
16

 Ibid., 24:32. 
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ُْ ُعْودٌَرٌِض هلَلٌاانٌَُعْن ُهٌقَ اَاٌ ٌقَ اَاٌَرُس ْوُاٌاِنٌَ  لَّيٌانٌَُعَلْي ِهٌ َعْنٌَعْب ِدٌالَل هٌبْ ِنٌَم

ٌَوَس    لََّ ٌ ٌيَ    اٌَمْعَش    َرٌالشَّ    بَّا ِبٌَم    ِنٌاْس    َتنَاَعٌِم    ْنُكُ ٌاْلبَ    اَءَةٌ َ ْلَيتَ     َزوَّْجٌ َِ نَّ    ُهٌأََ      ُّ

)روا ٌمتف     ٌ ٌ َِ نَّ   ُهٌَ ُوَِج    اءٌٌ ُْ    َتِنْ ٌ َ َعَلْي   ِهٌبِالصَّ    ْوٌِ لِْلَبَصرَِوَأْحَص   ُنٌلِْلَف    رِْجٌَوَم   ْنٌَطٌَْي

 عليه(

Artinya ; 

“Dari Abdillah bin Mas‟ud radhiyallahu‟anhu : Rasulullah 

shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda : wahai golongan pemuda, 

barangsiapa di antara kalian telah mampu lahir dan batin untuk 

kawin, maka hendaklah dia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu 

dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. 

Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena 

puasa itu sebagai penawar hawa nafsu.”
 17

  (H.R. Muttafaq „alaih) 

 

b. Riwayat Al-Bukhori 

ٌَرْهٍطٌِإََلٌبُ ُيوٌِتٌأَْزَواِجٌالنَِّبٌِّ ٌَثألَثَُة ٌَقَلٌ ٌَجاَء ٌَماِلٍكٌَرِضهلَلٌاُنٌَعْنُه ٌأَْنِسٌْبِن َعْن

ٌ ٌِعَباَدِة ٌَعْن أَُلوَن ُْ ٌَي ,ٌ ٌَوَسلََّ  ٌَعَلْيِه ٌاُن ٌَ لَّي ٌ َ َلمَّاٌالنَِّبِّ ,ٌ ٌَوَسلََّ  ٌَعَلْيِه ٌاُن َ لَّي

ٌِمَنٌ ٌأْيَنٌََنُْن ٌ ٌَو ٌتَ َقالُّوَهاٌ,ٌ َ َقاُلوا ٌَكأَن َُّهْ  ٌأُْخِبُوا ٌَوَسلََّ ؟ٌَقْدٌالنَِّبِّ َ لَّيٌاُنٌَعَلْيِه

ٌُأَ لِّهللٌاللَّْيَلٌأَبًداٌَ َفرَاُنٌَلُهٌَماٌ َرٌ,ٌ َ َقاَاٌأَحُدُهْ ٌ ٌأَمَّاٌ َ ِّنِّ ٌٌَِمْنٌَذنِْبِهٌَوَماٌتََأخَّ تَ َقدَّ

أتَ َزوَُّجٌ اَءٌَ الٌَ َُ أُْ ِنُرٌ,ٌَوقَاَاٌآَخُرٌ ٌأنَاٌأْعَتزُِاٌالنِّ ْهَرٌَوْلٌَ ,ٌَوقَاَاٌآَخُرٌ ٌأنَاٌأُ وٌٌُالدَّ

ٌَرُسوُْلنٌِ ٌ,ٌَ َجاَء ٌوََكَذا؟ٌَ لَّيٌٌأبًَدا ٌَكَذا ٌقُ ْلُتْ  ٌالَِّذيَن ٌ َ َقاَاٌ ٌ)أنْ ُتُ  ٌَوَسلََّ  اُنٌَعَلْيِه

ٌ,ٌ ٌص!لِّيَوأْرُقُد ٌَوُأ ,ٌ ٌَوأُْ ِنُر ٌأُ وٌُ ٌلِكَّنَّ ,ٌ ٌَلُه ٌَوأتْ َقاُكْ  ٌلِلِه ٌْخَشُكْ  ٌَْل ٌإِّنِّ ٌَواِن أَما

.)  َوأتَ َزوَُّجٌالنََّسَءٌ,ٌَ َمْنٌَرِ َبٌَعْنٌُسنَِِّتٌ َ َليسٌِمَّنِّ

                                                             
17

 Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadis-Hadis Muttafaq „Alaih 

Bagian Munakahat dan Muamalat, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 33-34. 
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Artinya : 

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a: Tiga orang laki-laki 

berkunjung ke rumah istri-istri Nabi SAW,  menanyakan 

bagaimana (kualitas) Nabi SAW, beribadah kepada Allah. Ketika 

mereka dberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama 

ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata, “Begitu 

jauhnya kita dari Nabi SAW, yang dosa masa lampau dan masa 

depannya telah diampuni Allah.” Lalu salah seorang darimereka 

berkata, “Aku akan mengerjakan sholat sepanjang malam.” Lalu 

salah seorang dari mereka  berkata, “Aku akan berpuasa 

sepanjang tahun.” Dan yang lannya lagi berkata, “Aku tidak akan 

menikahseumur hidupku.” Rasulullah SAW, menemui mereka dan 

berkata, “Apakah kalian orang-orang yang berkata ini dan iu? 

Demi Allah aku lebih tunduk dan takut kepada Allah daripada 

kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan 

menikahi perempuan. Maka barangsiapa yang membenci 

sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.”(H.R Bukhori)
18

 

 

3. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Rukun merupakan hal yang harus ada dalam sebuah perbuatan 

hukum, dan menjadi rangkaian dalam perbuatan tersebut, bahkan jika 

salah satu dari rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut dianggap 

tidak sah. Sedangkan syarat adalah hal yang harus ada dalam sebuah 

perbuatan namun keberadaannya bukan merupakan serangkaian dari 

perbuatan tersebut, adanya syarat ini juga menentukan sah atau tidaknya 

sebuah perbuatan. Kemudian yang dimaksud dengan sah, adalah 

perbuatan yang mana telah terpenuhi syarat dan rukunnya.  

Perkawinan merupakan perbuatan yang rukun dan syaratnya harus 

dipenuhi, rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Rukun Perkawinan 

                                                             
18 Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, 

terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2013), 876. 
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Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri 

atas
19

 : 

1)  Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan 

pernikahan. 

Sangat penting dalam sebuah perkawinan, adanya 

calon suami dan istri. Hal ini telah disebutkan dalam Al-

Qur‟an bahwa manusia telah diciptakan berpasang-

pasangan, sesuai Q.S. Yasin ayat 36. 

ِه ٌَْأٌٌَوِمنٌٌْاْْلَْرضٌٌُتُ ْنِبتٌٌُِمَّاٌُكلََّهاٌاْْلَْزَواجٌٌََخَل ٌٌَالَِّذيٌُسْبَحانٌَ ُِ يَ ْعَلُمونٌٌََْلٌٌَوِمَّاٌنْ ُف  

Artinya : 

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 

mereka ketahui.”
20

 

 

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang 

wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Keterangan 

ini dapat dilihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari 

Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Imran bin Hussain dan 

Anas.  

ٌثَ َناا ْبُنٌَاِِبٌُْعَمَر،ٌَعْنٌَعاٌِئَشَة،ٌاَنٌََّرُسْوَاٌاِنٌَ لَّيٌانٌَُعَلْيِهٌَوَسلََّ ٌقَاَاٌَحدَّ

َاٌاْمَرأَِةٌَنَكَحْتٌبَِغْْيٌِِاْذِنٌَولِي َِّهاٌ َِنَكاٌُحَهاٌبَاٌِطٌل.ٌ)روا ٌالرتمذٌي(   ٌاُّيُّ
                                                             

19
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1…, 64-68. 

20
 Al-Qur‟an, 14:36. 
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Artinya : 

“Abi Umar menceritakan, dari Aisyah, sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda :Barang 

siapa di antara perempuan menikah tanpa seizing walinya, 

maka pernikahannya batal.”
21

 (H.R Tirmidzi) 

 

Kemudian dijelaskan juga dalam hadis lainnya : 

ٌْبُنٌُحْجٍر،ٌقَاَاٌَرُسْوَاٌاِنٌَ لَّيٌانٌَُعَلْيِهٌَوَسلََّ  ٌْلَِنَكاَحٌ ٌثَ َناٌَعِليُّ َحدَّ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌِاْلَِّبَوَِلّ.ٌ)روا ٌالرتمذي(ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  

Artinya : 

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Rasulullah 

shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda : Tidak sah 

pernikahan kecuali dengan wali.”
22

 (H.R Tirmidzi)  

 

3) Adanya dua orang saksi 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua 

orang saksi yang menyasikan akad nikah tersebut. 

Dijelaskan dalam hadis berikut ini : 

ٌثَ َناٌيُ ْوٌُسُفٌْبُنٌََحَّاٌٍداْلَمُعىتٌاْلَبْصرِىٌَُّاْخبَ َرنَا،ٌ,اَنٌَّالنَِّبٌََّ لَّيٌانٌُ َحدَّ

ُهنٌَِّبَغْْيِبَ ي َِّنِة.ٌٌ)روا ٌ َُ ٌِتٌْيُ ْنِكْحَنٌاَنْ ُف َعَلْيِهٌَوَسلََّ ٌقَاَاٌ ٌاْليَ َغاٌيَاٌالالَّ

 الرتمذي(ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

Artinya : 

“Yusuf bin Hammad Al Ma‟na Al Bashri menceritakan 

kepada kami, Sesungguhnya Nabi shallallahu‟alaihi wa 

sallam bersabda : Perempuan-perempuan yang zina 

                                                             
21

 Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi Jus 2, terj. Moh Zuhri, et.al. 

(Semarang : CV. Asy-Syifa‟, 1992), 424. 
22

 Ibid, 423. 



36 
 

 
 

adalah mereka yang menikahkan dirinya dengan tanpa 

saksi.”
23

 (H.R Tirmidzi) 

 

4)   ṣīghāt akad nikah 

ṣīghāt akad nikah merupakan ijab qabul yang 

diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan 

dijawab oleh calon pengantin laki-laki. 

Kemudian menurut versi imam empat mazhab adalah sebagai 

berikut : 

NO 

IMAM EMPAT MAZHAB 

Imam Hanafi
24

 Imam Maliki 
25

  Imam Syafi‟i
26

 Imam Hambali
27

  

1.  ṣīghāt (ijab 

dan qobul); 

ṣīghāt (ijab 

dan qobul); 

ṣīghāt (ijab 

dan qobul); 

ṣīghāt (ijab dan 

qobul); 

2. Wali (bagi 

anak kecil; 

Wali; Wali; Wali; 

3. Pihak laki-laki; Pihak laki-laki; Pihak laki-laki; Pihak laki-laki 

dan perempuan 

tertentu; 

4. Pihak 

perempuan; 

Pihak 

perempuan; 

Pihak 

perempuan; 

Pihak 

perempuan dan 

laki-laki rida; 

5. Dua saksi. Mahar; Dua saksi. Dua saksi. 

                                                             
23

 Ibid, 430. 
24

 Abdul Mannan, Fiqh Lintas Madzah Juz 4, (Kediri : t.p., t.th.), 9. 
25

 Ibid, 10. 
26

 Ibid, 10. 
27

 Ibid, 10. 



37 
 

 
 

6.  Dua saksi.   

Tabel 2.1 Rukun nikah menurut  imam empat mazhab 

Perbedaan-perbedaan diatas terletak pada jumlah dan 

klasifikasinya saja. Selain itu rukun perkawinan dalam KHI diatur 

pada Pasal 14, yang menjelaskan bahwa untuk dapat 

melangsungkan perkawinan maka harus ada calon suami, calon 

isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan qabul. Berbeda 

halnya dengan UU No. 1 tahun 1974 yang hanya mengatur tentang 

syarat-syarat perkawinan saja. 

b. Syarat Perkawinan 

Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW : 

َوَسلََّ ٌَحديُثٌُعُقَبَةٌْبِنٌَعاٌِمٍرٌَرِضهلَلٌانٌَُعْنُهٌقَاَاٌ ٌقَاَاٌَرُسْوَاٌاِنٌَ لَّيٌانٌَُعَلْيِهٌ

روا ٌمتف ٌعليه()ٌِإنٌََّأَحٌ ٌالّشْرِطٌأْْنٌيُوٌِِفٌبِِهٌَماٌاٌْسَتْحَلْلُتْ ٌبِِهٌاْلُفُروَج.   

Artinya : 

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyalahu „anhu, dia telah 

berkata : Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda : 

Sesungguhnya syarat yang paling utama (dalam nikah) ialah 

terpenuhinya perkawan yang dapat menyebabkan kemaluan wanita 

menjadi halal untukmu.”
28

 (H.R Muttafaq „Alaih) 

 

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada 

dua
29

  

1) Calon mempelai perempuannya merupakan wanita yang 

halal untuk dinikahi. Mempelai wanitanya bukan 

                                                             
28

 Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadis-Hadis…, 39.  
29

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat…, 49. 
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merupakan orang yang haram dinikahi, baik sementara 

maupun selama-lamanya. 

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.  

Syarat yang akan dikemukakan pada pembahasan ini berkaitan 

dengan rukun-rukun perkawinan yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Kemudian secara rinci, masing-masing rukun di atas 

akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut : 

1) Syarat kedua mempelai (suami-istri) 

 Kedua mempelai beragama islam; 

 Wanita atau lelaki jelas halal untuk dinikahi; 

 kedua mempelai tidak dipaksa dan tidak ada 

paksaan; 

 tidak sedang melakukan ihram; 

 tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan 

calon istri; 

 lelaki tidak sedang mempunyai istri empat.
30

 

Kemudian menurut imam empat mazhab adalah sebagai 

berikut : 

a) Imam Hanafi
31

  

Laki-laki maupun perempuan yang akan menikah ia 

harus sudah tāmyīz. Ketentuan ini berlaku jika ia 

melaksanakan nikah (qabul)  sendiri, namun jika 

                                                             
30

 Ibid, 50. 
31

 Abdul Mannan, Fiqh Lintas Madzab..., 17. 
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yang melakukan qabul adalah walinya, maka tidak 

disyaratkan tāmyīz. Karena akad nikah yang 

dilaksanakan dengan adanya wali dianggap sah bagi 

laku-laki ataupun perempuan. 

b) Imam Maliki
32

 

Pada kedua mempelai harus memenuhi syarat 

berikut ini : 

- Salah satu diantaranya atau keduanya tidak 

sedang ihrom; 

- Tidak memiliki hubungan mahram sebab nasab, 

sebab persusuan, dan sebab hubungan semenda; 

- Secara khusus, perempuan yang akan dinikahi  

tidak dalam masa iddah dengan laki-laki lain, 

tidak sedang menjadi istri orang lain maupun 

sedang dalam pinangan orang lain. 

Kemudian syarat tambahannya adalah kedua 

mempelai harus beragama Islam, berakal, tamyiz, 

benar-benar laki-laki atau perempuan. 

c) Imam Hambali
33

 

Kedua mempelai harus memenuhi syarat berikut : 

- Tidak memiliki hubungan mahram, sebab nasab, 

sepersusuan ataupun semenda: 

                                                             
32

 Ibid, 21. 
33

 Ibid, 36. 
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- Tidak dalam kondisi dipaksa: 

- Khusus untuk perempuan tidak sedang dalam 

masa iddah dari laki-laki lain, tidak sedang 

menjadi istri orang lain. 

Kemudian syarat tambahan bagi laki-laki adalah 

sudah balig, berakal, merdeka, pandai. Ketentuan ini 

berlaku apabila ia melakukan akad nikah untuk 

dirinya sendiri. Namun akad nikahnya menjadi sah 

apabila mendapat izin atau dinikahkan walinya. 

d) Imam Syafi‟i
34

 

Syarat bagi kedua mempelai adalah sebagai berikut: 

- Tidak ada hubungan mahram sebab nasab, 

sepersusuan, dan semenda; 

- Tidak dalam kondisi dipaksa (bagi laki-laki); 

- Salah satu atau keduanya tidak dalam keadaan 

ihrom; 

- Perempuannya sudah jelas (mu‟ayyan) dan laki-

lakinya sudah tertentu; 

- Perempuannya tidak sedang menjalani masa 

iddah. 

2) Wali 

Menurut Imam empat mazhab adalah sebagai berikut :  

                                                             
34

 Ibid, 30. 
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a) Imam Hanafi
35

 

Menurut Imam Hanafi, hukum wali dalam akad nikah 

ada dua, yaitu sunnah dan wajib. Hal ini dijelaskan, 

apabila seorang permpuan dalam pernikahan sudah 

balig dan berakal, baik ia gadis ataupun janda maka 

hukum wali baginya adalah sunnah. Kemudian bagi 

perempuan yang masih kecil (belum balig), atau sudah 

balig namun akalnya tidak sempurnya maka wajib 

baginya seorang wali.  

b) Imam Maliki
36

 

Menurut Imam Maliki wali merupakan bagian dari 

rukun nikah. Akad nikah membutuhkan seorang wali 

secara mutlak (baik perempuan yang sudah balig atau 

masih kecil). Kemudian syarat sah seseorang menjadi 

wali adalah beragama Islam, balig, berakal, merdeka, 

laki-laki, tidak fasiq, tidak sedang ihrom. 

c) Imam Hambali
37

 

Menurut Imam Hambali wali merupakan rukun nikah 

yang harus ada ketika prosesi akad nikah berlangsung. 

Ketetapan hukum ini berdasarkan hadis Nabi SAW 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang 

                                                             
35

 Ibid, 12. 
36

 Ibid, 20. 
37

 Ibid, 35. 
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menjelaskan bahwa akad nikah tidak sah kecuali 

dengan wali yang adil atau penguasa.  

d) Imam Syafi‟i
38

 

Menurut Imam Syafi‟i, salah satu rukun nikah adalah 

wali. Sehingga akad nikah tanpa adanya wali 

hukumnya tidak sah. Ketetapan hukum ini berdasarkan 

hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi 

yang menjelaskan akad nikah tidak sah kecuali dengan 

wali yang adil atau penguasa. 

3) Dua orang saksi 

Menurut imam empat mazhab adalah sebagai berikut : 

a) Imam Hanafi
39

 

Syarat orang yang menjadi saksi dalam akad nikah 

adalah beragama Islam, balig, berakal, merdeka dan 

kedua saksi dapat mendengar ucapan wali dan zāūj 

Imam Hanafi tidak mensyaratkan seorang saksi harus 

adil dan tidak harus laki-laki karena beliau menganggap 

bahwa shāhādāh (persaksian) itu tergolong wīlāyāh 

(kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang 

dikehendaki) dan  orang perempuan ataupun orang 

fāsīq memiliki hak wīlāyāh.  

b) Imam Maliki
40

 

                                                             
38

 Ibid, 29. 
39

 Ibid, 18. 
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īshhād adalah  meminta persaksian dua orang. Menurut 

Imam Maliki īshhād tidak tergolong rukun ataupun 

syarat sahnya menikah, namun dalam sebuah akad 

nikah sebelum istri dikumpuli ada kewajiban 

mendapatkan kesaksian dua orang laki-laki, meskipun 

ketika akad nikah berlangsung dua saksi tersebut tidak 

diharuskan hadir di tempat akad. 

c) Imam Hambali
41

 

Menurut Imam Hambali, dua orang saksi merupakan 

salah satu rukun nikah. Akad nikah akan dianggap sah  

apabila disaksikan dua orang  yang memiliki sifat adil. 

d) Imam Syafi‟i
42

 

Menurut Imam Syafi‟i, kehadiran dua saksi ketika 

prosesi akad nikah merupakan rukun yang tidak bisa 

ditiadakan, sehingga akad nikah yang tidak dihadiri 

oleh dua saksi itu tidak sah menurut shārā‟. Ketetapan 

hukum ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang 

diriwayatkan Imam Daruqthni yang menjelaskan 

bahwa nikah tidak dianggap sah apabila tidak dihadiri 

dua saksi yang adil. 

4) ṣīghāt  akad nikah 

 

Menurut imam empat mazhab adalah sebagai berikut : 

                                                                                                                                                  
40

 Ibid, 25. 
41

 Ibid, 35. 
42

 Ibid, 32. 
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a) Imam Hanafi
43

 

Lafal yang digunakan dalam ijab adalah kata yang 

mengandung makna sebenarnya atau dapat pula 

menggunakan kata yang mengandung kata kiasan. 

b) Imam Maliki
44

 

Imam Maliki berpendapat bahwa Qobul dalam akad 

nikah cukup dengan kata : “ ٌَُرِضْيت atau ٌُقَِبْلت “ . 

kemudian syarat ṣīghāt menurut Imam Maliki ada tiga, 

yaitu : 

-  Menggunakan lafal-lafal tertentu; 

- Antara ijab dan qabul tidak dipisahkan dengan 

lafal lain atau hal lain yang lama menurut 

kebanyakan orang; 

- Dalam ṣīghāt tidak disebutkan batas waktu 

tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. 

c) Imam Hambali
45

 

ṣīghāt yang sah dalam akad nikah menurut Imam 

Hambali harus menggunakan kata-kata yang diambil 

dari kata “ ٌُالت َّْزِوْيخ atau ٌُاإلْنَكاح  “ yang keduanya 

bermakna menikahkan. Akad nikah tidak bisa sah 

                                                             
43

 Ibid, 11. 
44

 Ibid, 20. 
45

 Ibid, 33. 
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dengan menggunakan selain dua kata tersebut seperti 

menggunakan kata jual-beli, hibah, ijarah (sewa) dan 

lain-lain. 

d) Imam Syafi‟i
46

 

Menurut Imam Syafi‟i  ṣīghāt yang sah dalam ijab dan 

qobul hanya lafal-lafal yang tercetak dari ٌٌاْنَكاح atau 

   .yang keduanya bermakna menikah تَ ْزِوْيجٌٌ

5) Mahar 

Berbeda dengan imam yang lainnya, menurut Imam Maliki 

mahar termasuk dalam syarat sahnya akad nikah. Hal ini 

karena mahar dianggap sama dengan harga atau uang 

dalam akad jual-beli, meskipun ketika akad nikah mahar 

tidak harus disebut. Apabila akad nikah dengan tanpa 

adanya mahar, maka akad nikah tersebut hukumya tidak 

sah. Hal ini dianalogikan dengan jual beli yang tidak akan 

sah tanpa adanya uang.
47

 

Dalam KHI syarat perkawinan terkait rukun diatur dalam Pasal 

15 (tentang calon mempelai), Pasal 19 (tentang wali nikah), Pasal 

24 (tentang saksi nikah), dan Pasal 27 (tentang akad nikah). Pada 

                                                             
46

 Ibid, 26. 
47

 Ibid, 25. 
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Pasal 15 dijelaskan tentang umur minimal kebolehan seseorang 

menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk 

perempuan. Kemudian pada Pasal 20 dijelaskan bahwa wali nikah 

terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pada Pasal 24 dijelaskan 

bahwa pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang 

saksi. Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa pelaksanaan ijab dan qabul  

harus dilakukan oleh mempelai pria sendiri dan tidak dapat 

diwakilkan. 

Dalam UU No. 1 tahun 1974 syarat-syarat perkawinan diatur 

dalam Bab II Pasal 6, dijelaskan bahwa perkawinan harus 

didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu 

untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun maka harus 

mendapat izin kedua orangtua terlebih dahulu dan batas minimal 

seseorang boleh melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun untuk 

perempuan dan 19 tahun laki-laki.  

4. Larangan Perkawinan 

Salah satu syarat perkawinan adalah halalnya pasangan. Mengapa 

demikian, karena ada pasangan yang memang haram untuk dinikahi 

menurut al-Qur‟an. Dalam garis besarnya seseorang haram dinikahi ada 

dua macam, yakni haram untuk selamanya dan  haram untuk sementara.  
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Seseorang yang tidak boleh di kawini untuk selamanya telah 

dijelaskan dalam al-Qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 23 : 

 ٌاْْلُْختٌٌَِوبَ َناتٌٌُاْْلَخٌٌَِوبَ َناتٌٌَُوَخاَْلُتُك ٌٌَْوَعمَّاُتُك ٌٌَْوَأَخَواُتُك ٌٌَْوبَ َناُتُك ٌٌْأُمََّهاُتُك ٌٌَْعَلْيُك ٌٌُْحرَِّمتٌٌْ

ِتٌٌَوأُمََّهاُتُك ٌُ اِئُك ٌٌَْوأُمََّهاتٌٌُالرََّضاَعةٌٌِِمنٌٌََوَأَخَواُتُك ٌٌْأَْرَضْعَنُك ٌٌْالالَّ َُ ِتٌٌَورَبَائُِبُك ٌٌُِن ٌِمنٌٌُْحُجورُِك ٌٌِْفٌٌالالَّ

اِئُك ٌُ َُ ِتٌٌِن ٌِمنٌٌْالَِّذينٌٌَأَبْ َناِئُك ٌٌَُوَحاَلئِلٌٌَُعَلْيُك ٌٌُْجَناحٌٌََ اَلٌٌِِبِنٌٌََّدَخْلُت ٌٌَْتُكونُواٌطٌٌَْ َِ نٌٌِِْبِنٌٌََّدَخْلُت ٌٌْالالَّ

َرِحيًماٌَ ُفورًاٌَكانٌٌَاللَّهٌٌَِإنٌٌٌََّسَلفٌٌََقدٌٌَْماٌِإْلٌٌَّاْْلُْختَ ْْيٌٌِبَ ْْيٌٌَََتَْمُعواٌَوأَنٌٌْْ اَلِبُك ٌْأٌَ  

Artinya : 

 

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

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-

ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-

ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika 

kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 

isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.
48

” 

 

Berdasarkan ayat di atas, telah jelas siapa wanita-wanita yang 

haram dinikahi untuk selamanya dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu : 

a. Sebab Nasab (Keturunan) 

b. Sebab pembesanan (karena pertalian kerabat semenda); 

c. Sebab sesusuan. 
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Kemudian untuk larangan kawin yang bersifat sementara, dapat 

dikelompokkan menjadi Sembilan, yaitu
49

 : 

a. Halangan bilangan. 

b. Halangan mengumpulkan. 

c. Halangan kehambaan. 

d. Halangan kafir. 

e. Halangan ihram. 

f. Halangan sakit. 

g. Halangan iddah (meski masih diperselisihkan segi 

kesementaraannya). 

h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan. 

i. Halangan peristrian. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, larangan perkawinan  

dijelaskan dalam Bab IV Pasal 34 sampai dengan Pasal 44. Dalam 

pasal-pasal ini dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan 

apabila masih ada hubungan dalam pertalian nasab, kerabat semenda 

dan persusuan. Kemudian dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa tidak 

dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita yang masih terikat 

perkawinan dengan orang lain, masih dalam masa iddah dengan pria 

lain dan juga tidak beragama Islam. 

Dipasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa seorang suami tidak 

boleh menggabungkan dua wanita yang masih memiliki hubungan 
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nasab. Juga melarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang 

telah ia talak tiga maupun bekas istrinya yang dili‟an.  

Hampir sama dengan yang dijelaskan dalam KHI, bahwa pada UU 

No. 1 tahun 1974 Pasal 8 melarang perkawinan seseorang yang apabila 

masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 

ataupun ke atas dan menyamping, masih memiliki hubungan semenda, 

hubungan persusuan, beristri lebih dari seorang dan orang-orang yang 

memang dilarang melangsukan perkawinan oleh agama yang dianut. 

Kemudian menurut jenisnya, perkawinan-perkawinan yang 

dilarang adalah, sebagai berikut
50

 : 

a. Nikah mūt‟āh adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

terhadap perempuan dengan memakai istilah lafal “tāmāttū,  

īstīmtā” atau sejenisnya. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah 

mūt‟āh disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena 

laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu, 

sehari, atau seminggu, atau sebulan. Dinamakan mūt‟āh karena 

laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang secara temporer. 

Seluruh imam mazhab menetapkan nikah mūt‟āh sebagai haram, 

salah satu alasanya adalah, karena nikah mūt‟āh tidak sesuai 

dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah dan kewarisan. 

Jadi, pernikahan seperti itu batal sebagaimana benttuk pernikahan 

lain yang dibatalkan Islam.
51
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b. Nikah mūḥāllīl, disebut pula dengan istilah kawin cinta buta. Tāḥlīl 

artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-

mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan 

istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah lebih dahulu dengan 

laki-laki lain. Hal ini karena istri telah ditalak tiga oleh suaminya. 

Jadi, mantan suaminya ini menyuruh orang lain menikahi bekas 

istrinya yang sudah ditalak tiga, kemudian berdasarkan perjanjian, 

istri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat 

menikahinya lagi (rujuk). Perkawinan semacam ini hukumnya 

haram.
52

 

c. Nikah āl-īstībdhā‟, dapat disebut juga sebagai kawin gadai. 

Perkawinan ini dimaksudkan apabila ada seorang suami yang 

membawa istrinya kepada orang yang diinginkannya. Yaitu, orang 

tertentu dari kalangan pemimpin dan pembesar yang dikenal 

dengan keberanian dan kedermawanannya agar nantinya sang istri 

dapat melahirkan anak sepertinya. Al-Bukhori meriwayatkan juga 

dari „Aisyah RA, bahwa dia mengatakan “Seorang pria berkata 

kepada istrinya ketika telah bersih dari haidnya: „pergilah kepada si 

fulan lalu mintalah tidur dengannya‟. Kemudian suaminya 

menyingkirinya dan tidak menyentuhnya selamanya hingga 

nampak kehamilannya dari pria yang diminta menidurinya. Jika 

kehamilannya telah tampak, maka suaminya menyetubuhinya jika 
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suka. Ia melakukan demikian hanyalah karena menginginkan 

kelahiran anak. Oleh karenanya, nikah ini disebut nikah āl-

īstībdhā‟.”
53

 

d. Nikah shighār, nikah ini dimaksudkan apabila wali menikahkan 

gadis yang dirawatnya dengan seorang pria, dengan syarat ia juga 

menikahkannya dengan gadis yang telah dirawatnya.
54

 Nikah 

shighār ini adalah nikah pertukaran. Karena pernikahan ini 

dimaksudkan agar dapat terbebas dari mahar. Dapat diilustrasikan, 

seorang laki-laki memiliki anak perempuan lalu ada seorang laki-

laki ingin menikahi anaknya itu, karena ia tidak mempunyai uang 

untuk membayar mahar, maka ia pun menikahkan anaknya kepada 

laki-laki yang anaknya ditaksir tersebut, sehingga ia dapat 

menikahi anaknya tanpa harus membayar mahar.
55

 

Perkawinan-perkawinan yang telah disebutkan diatas, dapat 

menjadi penghalang seseorang untuk menikah. Ada beberapa halangan 

yang sifatnya sementara maupun yang selamanya. Hal-hal yang bersifat 

sementara masih dapat dilaksanakan apabila halangan tersebut telah 

disingkirkan. Namun beda halnya dengan halangan yang bersifat 

selamanya, dimana sampai kapanpun ia tidak akan dapat 

melangsungkan pernikahan karena halangan tersebut. Dijelaskan diatas, 

bahwa ada beberapa pernikahan yang dilarang dan hukumnya haram. 

                                                             
53  Abu Hafs Usamah bin Kamal bin „Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah dari A 

sampai Z, terj. Ahmad Saikhu,  (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2015), 34. 
54

 Ibid, 54. 
55

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat..., 78. 



52 
 

 
 

Bahkan jika hal tersebut tetap dilaksanakan, maka pernikahannya 

dianggap tidak sah dan batal. 

B. Teori Fungsional Struktural 

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu sosial yang berdiri sendiri, 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia dengan 

sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya 

sosiologi hukum mempelajari masyarakat dan khususnya gejala hukum.56 

Sosiologi hukum sendiri, menurut Satjipto Rahardjo adalah 

pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks 

sosialnya.57 Kemudian menurut Soerjono Soekanto dalam buku karangan 

Dewi Iriani, menyatakan sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, 

dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor 

sosial lain yang mempengaruhinya.58 

Dalam penelitian sosiologi hukum, yang menjadi sorotan utama 

adalah bagaimana sistem sosial  dapat mempengaruhi suatu sistem hukum 

sebagai subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses pengaruh 

mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Kemudian, hukum sendiri yang 

merupakan kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang 

berlaku di dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu 
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merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang akan berlaku 

dalam masyarakat.59 

Teori fugsional struktural merupakan salah satu faham sosiologi yang 

pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott 

Parsons adalah seorang sosiolog Amerika yang pemikirannya banyak 

dipengaruhi oleh Emile Durkheim, Max Weber dan Vilfredo Pareto. Dalam 

pedekatannya, Talcott Parsons menggunakan fungsional dalam menilai 

masyarakat, baik dari fungsi maupun prosesnya. 

Fungionalisme struktural merupakan suatu sudut pandang yang luas 

dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang  menafsirkan masyarakat sebagai 

sebuah struktur yang memiliki bagian saling berkaitan. Kemudian menurut 

Theodorson, pengertian fungsionalisme struktural adalah suatu faham dalam 

sosiologi yang melihat masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari 

bagian-bagian yang saling berhubungan, dan bagian yang satu tidak dapat 

berfungsi tanpa bagian yang lain. Dan apabila terjadi perubahan pada unsur 

sosial-budaya dalam satu bagian maka dengan seiring waktu akan 

menyebabkan perubahan pada bagian yang lain.
60

 

Fungsionalisme struktural dianalogikan oleh Herbert Spencer sebagai 

organisme biologi, dimana masyarakat adalah sebuah tubuh dan bagian-

bagiannya adalah organ. Maka organ-organ harus bekerja keras demi 

kestabilan tubuh tersebut. Talcott Parsons memahami fungsionalisme 
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struktural sebagai interaksi sosial yang merupakan wujud dari kolektivitas 

interaksi individu yang diwarnai oleh orientasi motivasi dan orientasi nilai, 

yang  karenanya akan membentuk sebuah kebudayaan kolektif. Hasil dari 

kebudayaan yang semacam ini mengandung norma-norma sosial yang baru. 

Disisi lain, norma yang ada akan membentuk perilaku sosial yang diakui dan 

diyakini sesuai maksud dan tujuannya. Analisis ini menekankan pengamatan 

pada individu sebagai pelaku atau aktor tindakan.
61

 Hal ini adalah wujud dari 

penelitian Talcott Parsons yang dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah 

pada apa yanng disebut Talcott Parsons sebagai teori tindakan voluntaristik. 

Disini kita akan pahami bahwa manusia akan meggunakan berbagai 

sarana dan cara untuk mencapai tujuannya. Untuk mempermudah memahami,  

maka teori tindakan voluntaristik akan digambarkan sebagai berikut : 

 

Dari bagan diatas, individu yang memiliki tujuan disebut aktor. Dalam 

skripsi ini aktor yag dimaksud adalah objek pelaku perkawinan yang 

merupakan seorang muslim. Kemudian tujuan adalah keadaan masa depan 
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yang diinginkan. Dengan begitu, maka aktor untuk mencapai tujuan 

memerlukan alat atau sarana pemilihannya tergantung pada kondisi si aktor 

pada saat itu. dalam menentukan alat atau sarana aktor tidak terlepas dari 

orientasi normatif dan kondisi yang dimilikinya. Kesinambungan semua 

aspek tersebut tidak lain untuk mencapai tujuan dari aktor tersebut.  

Bagi Parsons, tindakan individu bersifat sukarela ketika individu 

mampu memilih tindakan mereka. Akan tetapi, pilihan-pilihan yang mereka 

buat bukan sekedar tindakan dari kehendak bebas yang tak terkendali 

melainkan dibatasi oleh pemaknaan kebudayaan.
62

 Teori Talcott Parsons 

sediri mengenai tindakan meliputi empat sistem, yaitu
63

: 

1. Sistem budaya, dalam sistem ini unit analisis yang paling dasar adalah 

tentang arti atau sistem simbolik (kepercayaan religius, bahasa dan 

nilai-nilai). Dalam tingkat ini, Talcott Parsons memusatkan 

perhatiannya paada nilai yang dihayati bersama. 

2. Sistem sosial, kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah 

interaksi berdasarkan peran yang terdiri dari dua atau lebih individu 

yang tidak terbatas antar individu saja melainkan bisa dari kelompok, 

institusi dan organisasi dalam suatu lingkungan tertentu. 

3. Sistem kepribadian, kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah 

individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam 
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analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, moif-motif dan sikap-sikap 

motivasi untuk mendapat kepuasan/keuntungan. 

4. Sistem organisme biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan 

yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, 

yakni aspek fisik dari manusia itu. Hal lain yang termasuk ke dalam 

aspek fisik ini ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam 

hubungan sistem ini Talcott Parsons menyebutkan secara khusus sistem 

syaraf dan kegiatan motorik. 

Talcott Parsons, masih menggunakan konsep tindakan sosial dari 

Weber tetapi itu hanya merupakan elemen dari konsep sistem sosial dari 

Pareto. Parsons sendiri melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara di 

mana tindakan sosial bisa terorganisir. Dua diantaranya adalah sistem kultural 

yang mengandung nilai dan simbol-simbol serta sistem kepribadian para 

pelaku individual. Sistem sosial adalah masyarakat itu sendiri. Menurut 

Parsons, sistem sosial cenderung bergerak kearah keseimbangan atau 

stabilitas. Dengan kata lain keteraturan merupakan norma sistem. Bila terjadi 

kerancauan norma maka sistem tersebut akan melakukan penyesuaian dan 

keseimbangan agar dapat kembali pada keadaaan stabil.
64

Menurut para ahli, 

unsur budaya tidak pernah terpisah dengan unsur sosial masyarakat yang lain, 

sehingga unsur-unsur budaya merupakan satu kesatuan yang terikat dalam 

struktur sosial yang masing-masingnya memiliki fungsi.  
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Talcott Parsons mengartikan fungsi sebagai segala kegiatan yang 

diarahkan untuk memenuhi segala kebutuhan dari sebuah sistem. Mengenai 

hal ini dia mengatakan, 

“The funcional needs of integration and the condition necessary for 

the functioning of a plurality of actors as a „unit‟ system sufficiently well 

integrated to exist as such impose others”
65

 

Dari definisi tersebut, Taloctt Parson menyodorkan empat persyaratan 

fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial, hal ini juga yang akan 

menjelaskan bagaimana cara kebudayaan dapat mengikat sistem sosial, syarat 

tersebut disebut sebagai AGIL. Dari integrasi internal AGIL nantinya, maka 

diharapkan tercipta integrasi sosial yang merupakan suatu fungsionalisme 

kemasyarakatan
66

. Syarat tersebut yaitu: 

1. Adaptation (Adaptasi) : Sebuah sistem sosial  harus menanggulangi 

situasi eksternal yang sering mengancam. Di sini sistem sosial atau 

masyarakat  harus mampu menyesuaikan diri dengan ligkungan dan 

juga sebaliknya. 

2. Goal attainment (Pencapaian tujuan) : Sebuah sistem sosial harus 

mampu  mendefinisikan atau merumuskan tujuannya dan kemudian  

mencapai tujuan utamanya tersebut.  

3. Integration (integrasi) : Sistem sosial harus mampu mengatur hubungan 

dengan sub sistem lain yang menjadi komponennya, yakni sub sistem 
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A, G, L agar terjadi penyeimbangan ulang (reequilibrating) ketika 

terjadi paradoks atau kontradiksi di antara sub sistem yang mengancam 

stabilitas stuktur internal.
67

 

4. Latency (pola pemeliharaan) : Sebuah sistem sosial harus memiliki pola 

pemeliharaan laten (latent pattern maintenance) yang digerakkan oleh 

nilai dalam suatu kerangka sistem budaya.
68

 Agar mampu 

mempertahankan sistem sosial. 

Konsepsi di atas merupakan usaha Talcott Parsons untuk 

menempatkan sistem kebudayaan dalam integrasi struktur sosial. Dapat 

disimpulkan pula bahwa setiap tindakan individu dianalisis dengan paradigma 

struktural fungsional, bahwa sebuah tidakan individu  diadaptasikan dari 

individu lainnya sehingga terjadi interelasi dan interaksi yang saling 

memahami dalam situasi dan kondisi yang ada.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA MOJOPURNO DAN DESKRIPSI TRADISI 

LARANGAN PERKAWINAN MBAREP TELU  DI DESA MOJOPURNO 

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Desa Mojopurno 

1. Keadaan Geografis Desa Mojopurno 

a. Luas dan Batas Wilayah 

Desa mojopurno merupakan desa yang berada di Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun. Desa ini berbatasan langsung dengan 

wilayah Kota Madiun. Desa Mojopurno sendiri memilki luas 

365,00 Ha dengan mayoritas penggunaan sebagai tanah sawah. 

Batas-batas wilayah Desa Mojopurno sendiri, yaitu
1
 : 

Sebelah utara  : Desa Bantengan Kecamatan Wungu 

Sebelah selatan : Desa Munggut Kecamatan Wungu 

Sebelah timur   : Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Sebelah barat  : Desa Manisrejo Kecamatan Wungu 

Tabel 3.1 Batas-Batas wilayah Desa Mojopurno 

b. Letak Geografis 

Desa Mojopurno berada di 07º 37ʼ LS dan 111º 20ʼ BT dengan 

suhu rata-rata 24º hingga 37º C.
2
 Luas wilayah menurut 
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penggunaannya di Desa Mojopurno dapat dikelompokkan menjadi 

berikut
3
 : 

Jenis Tanah Luas Tanah 

Tanah sawah 182,50 Ha 

Tanah kering 151,00 Ha 

Tanah perkebunan 3,00 Ha 

Fasilitas umum 28,50 Ha 

Tabel 3.2 Luas wilayah menurut penggunaan 

c. Asal Nama Desa Mojopurno 

Desa Mojopurno berasal dari kata “mojo” yang berasal dari  

pohon mojo, dan kata “purno/purna” yang artinya lengkap.
4
 

Diceritakan bahwa, dahulu wilayah ini merupakan hutan yang 

kemudian di “babad/babat” yang dalam bahasa indonesia diartikan 

sebagai tebang atau dimaksudkan membuka lahan baru.
5
 Wilayah 

ini di babat oleh seorang yang bernama Mbah Palang yang asalnya 

tidak diketahui dengan jelas.
6
 Mbah Palang ini sendiri bisa disebut 

sebagai lurah atau kepala desa pada masa itu.  Mbah Palang ini  

termasuk orang yang sakti, hal ini dituturkan karena menurut orang 

jawa setiap wilayah memiliki penunggu atau “dedemit” yang tidak 

mudah diusir dari suatu daerah, dalam hal ini karena tanah desa 

dibabat untuk kemudian digunakan sebagai pemukiman warga.  
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Ketika Mbah Palang sedang menelusuri wilayah hutan, 

ditemukan banyak sekali pohon mojo yang lebat daunnya, tinggi 

pohonnya, dan banyak buahnya. Pohon mojo yang ditemukan oleh 

Mbah Palang ini dianggap sempurna oleh beliau, oleh karenanya 

kesempurnaan pohon mojo ini maka lahirlah suatu wilayah desa 

yang disebut dengan Mojopurno.
7
 

2. Keadaan Penduduk Desa Mojopurno 

a. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Mojopurno, 

diketahui bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2017  

adalah 2.648 laki-laki dan 3.207 perempuan dengan total 5.855 

penduduk. Di Desa Mojopurno terdapat 1.835 KK.
8
 

b. Keadaan Pendidikan 

Masyarakat Desa Mojopurno mayoritas memiliki jenjang 

pendidikan hingga SLTA. Meskipun begitu, ada beberapa 

masyarakat yang juga melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Lebih 

rincinya akan dikelompokkan sebagai berikut
9
 : 

Jenjang pedidikan Jumlah 

SD sederajat 470 orang 

SLTP sederajat 1.735 orang 

SLTA sederajat 2.625 orang 

                                                             
7
 Syaiful Anwar, Hasil Wawancara Awal, 15 Februari 2019 di Desa Mojopurno Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun. 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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S1/Diploma  281 orang 

S2 10 orang 

Tidak sekolah/tidak tamat sekolah 910 orang 

Tabel 3.3 Jenjang pendidikan 

Selain itu,  masyarakat Desa Mojopurno juga sangat kental 

dengan pendidikan agama. Beberapa diantara lebih memilih untuk 

bersekolah di pondok pesantren dan keluar dari Desa Mojopurno.  

Di Desa Mojopurno juga banyak TPA/TPQ  yang biasanya terletak 

di masjid-masjid ataupun mushola yang tersebar di Desa 

Mojopurno. 

c. Keagamaan 

Desa Mojopurno, mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Setidaknya ada 5.529 warganya yang menganut Agama Islam dari 

total 5.855 penduduk. Beberapa diantara agama yang dianut oleh 

masyarakat Desa Mojopurno adalah Kristen dengan jumlah 

pengikut 182 orang, Khatolik 92 orang dan Budha 6 orang. 
10

  

Masyarakat Desa Mojopurno sangat sadar akan pentingnya 

menanamkan keagamaan pada anak-anaknya maupun kepada 

warga lingkungannya. Hal ini terbukti dengan adanya masjid 

berjumlah 7 buah yang tersebar di berbagai RT dan juga 

langgar/surau/mushola yang berjumlah 37 buah yang  juga tersebar 

di berbagai RT.  Selain itu ditunjang dengan adanya lembaga 

                                                             
10

 Ibid. 
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TPA/TPQ  yang ada di masjid-masjid. Kemudian juga ada kegiatan 

rutian seperti, yasinan dan tahlilan maupun pengajian yang 

diadakan setiap minggunya.
11

 

d. Keadaan Ekonomi 

Dari data yang peneliti peroleh, mayoritas masyarakat Desa 

Mojopurno memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani. Tercatat 

ada 688 orang berprofesi sebagai buruh tani, kemudian juga ada 

984 orang yang memiliki mata pencaharian tidak tetap dan 1.604 

orang yang menjadi ibu rumah tangga. Selebihnya memiliki mata 

pencaharian di sektor perkebunan, peternakan, perikanan, 

kehutanan, pertambangan, sentra industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga,  jasa dan pegawai negeri sipil. 
12

 

Kemudian tingkat kesejahteraan dari masyarakat Desa 

Mojopurno sendiri beragam. Dari total 1.748 KK ada 345 keluarga 

yang masih prasejahtera. Sedangkan lainnya berada di tingkatan 

keluarga sejahtera 1, 2, 3 dan 3 plus.
13

 

e. Keadaan Sosial Budaya  

Desa Mojopurno memiliki sosial budaya yang sangat erat 

dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Masyarakatnya 

sangat menjunjung budaya Jawa atau yang biasa di sebut kejawen. 

Mulai dari tata krama, tata bahasa maupun perilaku sehari-hari. 

                                                             
11

 03/TWA/09-03/2019 
12

 Profil Desa Mojopurno 2017 
13

 Ibid. 
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Tidak hanya itu, masyarakat Desa Mojopurno juga masih 

memegang erat adat tradisi terkait perkawinan maupun kematian. 

Dalam kepercayaan masyarakat Desa Mojpurno ada ritual-ritual 

yang harus dilakukan maupun dilarang dalam proses perkawinan 

maupun kematian. Dalam adat tradisi ini masih erat dengan agama 

yang mereka anut, seperti adanya selametan ataupun tahlilan untuk 

orang yang telah meninggal.  

Selain adat yang masih bersinggungan dengan agama Islam, 

terkadang masyarakat Desa Mojopurno juga masih mempercayai 

adat yang terkadang diluar lingkup agama namun tidak menyalahi 

aturan agama. Masyarakat Desa Mojopurno masih memegang erat 

adat tradisi ini meskipun tidak memiliki lembaga adat secara 

khusus.  

Adat tradisi yang ada di Desa Mojopurno ini dijalankan 

dengan turun-temurun dan diyakini oleh seluruh masyarakat Desa 

Mojopurno. 

B. Deskripsi Larangan Perkawinan Mbarep Telu di Desa Mojopurno 

1. Pengertian dan Sejarah Munculnya Larangan Kawin Mbarep Telu 

Secara etimologis, kata mbarep yang berasal dari kata barep dalam  

bahasa jawa memiliki arti sulung atau anak pertama.
14

 Kemudian kata 

telu dalam bahasa jawa yang memiliki arti tiga.
15

 Jadi arti dari mbarep 

telu sendiri adalah sulung telu atau anak pertama yang tiga. Adapun 

                                                             
14

 L. Mardiwarsito dkk,  Kamus Praktis Jawa-Indonesia..., 24. 
15

 Ibid, 314. 
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secara terminologis, larangan mbarep telu adalah larangan terhadap 

perkawinan dimana terdapat tiga anak  sulung dalam sebuah akad. 

Larangan perkawinan mbarep telu ini dimaksudkan apabila  ayah 

dari mempelai pria adalah anak  pertama atau sebaliknya dan berlaku 

juga pada ibunya atau sebaliknya. Kemudian mempelai pria juga anak 

pertama atau sebaliknya, hingga dalam satu perkawinan ada tiga orang 

yang merupakan anak pertama. Dari hasil wawancara dengan 

narasumber, mereka memiliki definisi yang sama. Salah satunya adalah  

menurut Mbah Pardi selaku berjonggo di Desa Mojopurno, beliau 

menuturkan : 

“Mbarep telu kui, bapak e mbarep, anak e mbarep, besan e yo 

mbarep. Pokok e sing mantu kui enek telung mbarep ”
16

 

(mbarep telu itu, ayahnya anak sulung, anak/mempelai adalah 

sulung, mertua nya juga anak sulung. Yang pasti dalam perkawinan 

ada tiga anak sulung) 

Larangan perkawinan ini sangat diyakini oleh masyarakat Desa 

Mojopurno. Terutama pada masyarakat sepuh yang memang masih 

memahami betul adat istiadat. Merekalah yang nantinya akan 

menurunkan tradisi ini pada generasi muda, agar adat ini dapat terus 

ada.  

Kemudian terkait asal muasal dari lahirnya tradisi ini, tidak 

diketahui cukup jelas. Menurut penuturan narasumber bapak Syaiful 

selaku tokoh agama di Desa Mojopurno, mengatakan : 

                                                             
16

 02/TWA/03-03/2019.  
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“Wong jowo nglarang kui roto-roto mergo niteni, dadi adanya 

kejadian yang dulu, ada mergo sing biyen-biyen dititeni ko ngnu 

terus. Dadi secara hukum adat, wes dadi hukum sing berlaku ning 

masyarakat jowo. Asal usul e lek di telusuri ora enek. Wong jowo 

iso ngarani dilarang, mergo wes dititeni awit biyen kok mesti 

ngunu, dadi trus enek keputusan . „nek enek kejadian ngeneki mesti 

dadi ngunu kui‟. Dadi nek pancen ngunu kui ojo dilakoni.”
17

 

(Orang jawa itu kalau melarang biasanya hanya dari hasil 

pengamatan. Jadi asal usul dari sebuah peristiwa, ada karena yang 

dulu telah terjadi sudah diamati tapi tetap terjadi seperti itu 

(keburukan). Jadi, secara hukum adat yang sudah menjadi hukum 

yang berlaku di masyarakat jawa. Asal usul nya kalau mau 

ditelusuri tidak ada. Orang jawa bisa menyatakan dilarang, karena 

sudah diamati sejak dulu kok selalu seprti itu, kemudian ada 

keputusan „jika ada hal semacam ini pasti akan terjadi hal semacam 

itu‟. jadi jika memang seperti itu, maka jangan dilakukan) 

 

Dituturkan juga oleh Ibu Heni selaku perangkat Desa Mojopurno : 

“Jadi orang jawa dulu itu Cuma niteni saja, jadi kalau ditaya 

sejarahnya kok saya kurang tau, setahu saya memang jalarannya 

(awalnya) ada pelarangan itu karena niteni (penngamatan). Tapi 

kalau menurut saya, saya dulu juga pernah belajar soal kejawen 

semacam ini. Jadi disetiap ritual orang jawa itu selalu ada makna 

dan simbol filosofis yang sebenarnya berhubungan dengan hukum 

Islam. Tapi kemudian tidak disampaikan secara runtut kepada 

anak cucunya. Jadi, hanya sekedar wejangan jangan atau kudu 

(harus) ngene (begini) tanpa menjelaskan makna didalamnya. Dan 

lagi sulit dicari literatur yang membahas semacam ini.”
18

 

 

Dari penturan beliau, maupun dari penuturan narasumber lainnya 

yang memiliki jawaban kurang lebih sama. Yakni, dimana larangan 

perkawinan mbarep telu ini tidak memiliki asal mula yang bisa 

diceritakan secara runtut. Sejarah dari adanya larangan perkawinan ini 

hanya berdasarkan pengamatan yang terus menerus dan turun menurun 

                                                             
17

 04/TWA/20-03/2019. 
18  05/TWA/25-03/2019. 
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dari zaman para sesepuh. Dari pengamatan yang bersifat continue ini 

kemudian lahir hukum yang kemudian dijalankan dan dipatuhi oleh 

masyarakat.  

Kebiasaan yang turun menurun inilah yang kemudian 

memunculkan hukum-hukum tidak tertulis yang menjamur 

dimasyarakat. Namun, sangat disadari bahwa apabila kebiasaan tersebut 

telah diakui serta diterima oleh masyarakat sebagai kaidah, maka 

kebiasaan tersebut mejadi tata kelakuan atau mores di suatu wilayah. 

Masyarakat cenderung hanya mengikuti petuah-petuah dari para 

pendahulu tanpa mencari tahu kebenarannya. Mereka telah menganggap 

semua petuah yang disampaikan oleh sesepuh adalah benar adanya. 

Seperti halnya yang dituturkan oleh ibu Heni, yakni : 

“Masyarakat sini  itu, ketaatannya dengan  para sepuh sangat 

tinggi. Orang juga cenderung megikuti dawuh (petuah)sepuh, 

meski mereka tau bahwa mereka tidak faham.”
19

  

 

Selain itu masyarakat juga mempercayai akan persoalan-persoalan 

yang timbul dari padanya. Seperti yang dituturkan oleh bapak 

Bambang, yaitu : 

“Karena kepercayaan ini. Masyarakat yang sudah percaya dengan 

hukum kejawen ini ahirnya mereka mengikuti. Selain itu orang-

orang juga tau kalau mereka-mereka yang berani melanggar itu 

akhirnya selalu ada malapetaka. Mulakno, nek enek adat sing 

ngunu kui lueh becik dihindari (oleh karenanya, jika ada adat yang 

seperti itu lebih baik dihindari).”
20

 

 

Jadi dari data yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa 

perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno  ini tidak memiliki sejarah 
                                                             

19 05/TWA/25-03/2019. 
20 03/TWA/20-02/2019 
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yang berarti atau tidak ada sejarah yang rinci. Kemudian timbulnya 

tradisi perkawinan mbarep telu ini hanya berupa hasil pengamatan dari 

para sesepuh. Para sesepuh ini mengamati setiap pola perilaku dari 

masyarakat dari hari ke hari maupun bertahun-tahun. Setiap pola yang 

diamati, kemudian ditelusuri dan kemudian disimpulkan. Seperti halnya 

tradisi mbarep telu ini.  

Bapak Syaiful, selaku tokoh agama yang juga mengerti perihal 

perkawinan jawa juga menuturkan bahwa : 

“Wong jowo iso ngarani dilarang, mergo wes dititeni awit biyen 

kok mesti ngunu, dadi terus enek keputusan. „nek enek kejadian 

ngeneki mesti dadi ngunu kui‟. Dadi nek pancen ngunu kui ojo 

dilakoni.”
21

 

(orang jawa bisa megatakan dilarang, karena sudah mengamati 

sejak dulu kok selalu seperti itu, jadi kemudian ada keputusan „ 

kalau ada peristiwa seperti itu maka akan menjadi seperti itu‟ jadi 

jika memang semacam itu jangan dilakukan.) 

 

Hal semacam inilah yang kemudian  dipercayai oleh masyarakat 

luas. Bahwa perkawinan mbarep telu tidak boleh dilaksanakan 

meskipun tidak ada hukum yang tertulis dari kepercayaan masyarakat 

ini yang kemudian menimbulkan tradisi yang kemudian dilaksanakan 

secara turun temurun di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. 

2. Praktek Aturan Larangan Kawin Mbarep Telu 

Sebuah kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus dan 

dipercayai oleh sekelompok masyarakat dan telah diterima maka ia 
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akan menjadi sebuah tradisi atau adat di daerah tersebut. Adat yang 

beredar di masyarakat ini bermacam-macam, mulai dari kepercayaan 

akan larangan terhadap suatu perilaku ataupun hal-hal yang harus 

dilakukan ketika akan memulai sesuatu. Tak elak juga yang terjadi di 

Desa Mojopurno, yang mana terdapat sebuah tradisi larangan 

perkawinan mbarep telu. 

Praktek larangan perkawinan mbarep telu ini dipatuhi oleh seluruh 

masyarakat Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Praktik larangan ini, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan 

sebelumnya, adalah hasil dari pengamatan para leluhur yang dilakukan 

secara terus menerus yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan.  

Praktik ini telah ada sejak zaman sesepuh pendahulu di wilayah 

Desa Mojopurno. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang di 

dalamnya terdiri dari anak sulung yang berkumpul sebanyak tiga orang. 

Jadi, misalnya ada calon mempelai wanita yang merupakan anak 

sulung, kemudian calon mempelai lelakinya anak sulung, dan juga ayah 

dari mempelai wanita merupakan anak sulung. Pola semacam ini yang 

tidak dapat dilakukan atau diyakini dapat menimbulkan kemalangan 

jika teta dilaksanakan.  

Pada skripsi ini, peneliti juga mewawancarai saudara dari pelaku 

perkawinan mbarep telu. Hal ini dilakukan karena dari pelaku 

perkawinan mbarep telu sendiri enggan untuk diwawancarai. Oleh 
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karenanya kami mencari informasi kepada saudara yang mengetahui 

dengan persis proses pelaksanaan perkawinan tersebut. 

Ibu Muryati, selaku saudara dari pelaku perkawinan mbarep telu 

menuturkan : 

“Wong tuone sing lanang wes emoh tapi bocah e ngengkel. Gek 

keluargane sing wedok yo ngengkel, dadi sing kenek musibah yo 

keluargane sing wedok. Bapak e sing wedok arep temune malah 

mati, padahal sak urung e yo gak loro, sehat-sehat ae. Nah soko 

kejadian kui wong wong podo  niteni, oh nek ngunu kui kedadiane 

ngunu kui. Menurut agama yo ra enek pedomane.”
22

 

(Orang tua dari pihak lelaki, sudah menolak (melangsungkan 

perkawinan) tapi si anak tetap bersikukuh. Dan keluarga dari pihak 

wanita juga tetap bersikukuh. Jadi yang terkena musibah ya 

keluarga dari pihak wanita. Ayahnya mempelai wanita saat akan 

temu maten (prosesi resepsi) akhirnya meninggal. Padahal hari 

sebelumya masih sehat dan baik-baik saja. Kemudian dari kejadian 

ini orang-orang akhirnya menyimpulkan bahwa, jika melakukan 

semacam itu yang terjadi adalah seperti itu. Kalau menurut agama 

jelas tidak ada pedoman semacam ini) 

 

Dalam penuturan ibu Muryati, dijelaskan bahwa keluarga 

mempelai laki-laki menolak terjadinya perkawinan. Namun, karena 

tekad yang kuat dari sang anaklah yang akhirnya meluluhkan hati orang 

tua dan akhirnya mengizinkan anaknya untuk melangsungkan 

pernikahan. Hal ini juga masih mendapat tentangan dari keluarga pihak 

lelaki, dimana keluarga dari pihak lelaki menolak mengadakan acara 

“ngunduh mantu”. Hal ini dituturkan oleh ibu Muryati : 

“Wong kui biyen budal manten yo kon budal dewe. Mergo 

keluargane wong lanang wes ora nyapo-nyapo mergo sing arep 

nikah wes ra kenek diundurne. La sing keluarga lanang ora mantu 

yo ora slametan, pokok e ora nyapo-nyapo. “nek dene tetep arep 
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rabi, yo bdal o dewe. Pokok e kene ora enek opo-opo”, ngunu 

keluargane leh omong. La mergo sing ngengkel yo keluargane sing 

wedok, dadi sing kenek kolo ne yo sing wedok.”
23

 

(itu dulu, saat berangkat melangsungkan perkawinan disuruh 

berangkat sendiri. Karena keluarga pihak lelaki sudah tidak sibuk 

mempersiapkan perkawinan atau ritual ngunduh mantu. Hal ini 

karena si anak sudah tidak dapat dicegah lagi keinginannya. 

Keluarga pihak lelaki tidak melakukan persiapan perkawinan 

apapun, bahkan selametan atau hajatan. Yang pasti tidak ada apa-

apa dirumah. „kalau memang masih tetap bersikukuh menikah, ya 

berangkat sendiri saja, yang pasti kami tidak merasa sedang 

melangsungkan hajatan perkawinan‟, begitu tutur keluarga pihak 

lelaki. Kemudian, karena yang bersikukuh adalah keluarga wanita, 

maka dari itu yang dapat masalah/musibah adalah keluarga pihak 

wanita) 

 

Hal semacam inilah yang kemudian menjadikan tradisi larangan 

perkawinan mbarep telu sangat dijaga. Adanya sanksi-sanksi sosial dari 

masyarakat maupun keluarga sendiri menyebabkan trauma yang 

kemudian setiap hal buruk dikait-kaitkan dengan telah terlanggarnya 

larangan perkawinan mbarep telu. 

Keluarga dari pihak lelaki sangat meyakini bahwa dengan 

terjadinya perkawian mbarep telu akan mendatangkan malapetaka pada 

diri pengantin maupun keluarganya. Hal inilah yang kemudian 

mendasari keluarga pengantin lelaki untuk memilih tidak mengadakan 

acara hajatan bahkan terkesan tidak memperdulikan pengantin lelaki 

dengan tidak mengantarkannya pada prosesi perkawinan. 

                                                             
23 Ibid. 
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Kemalangan yang terjadi akibat adanya perkawinan mbarep telu 

ini, dituturkan oleh bapak Bambang selaku tetua di Desa Mojopurno, 

sebagai berikut : 

“Dadi nek perkawinan e iki ala mesti enek. Dadi koyok musibah ki 

enek ae, teko gantian. Bar masalah kae ganti iki. Iki bar, ganti 

liane. Ngunu terus. Kui nek podo kuat e, gur semacam iku. Tapi 

nek wes enek sing gak kuat yo malah koyok meninggal.”
24

 

(jadi kalau perkawinan ini jelek maka selalu ada. Seperti ada 

musibah yang selalu terjadi, datang bergantian. Selesai masalah itu 

ganti ini. Ini selsai, ganti yang lainnya. Seperti itu terus. Itu kalau 

sama-sama kuatnya, hanya semacam itu. tapi jika sudah ada yag 

tidak kuat ya yang terjadi bisa meninggal.) 

 

Dengan rinci bapak Bambang menuturkan apa-apa saja yang 

mugkin terjadi jika melanggar perkawinan mbarep telu ini. Hal ini juga 

yang kemudian memberikan rasa takut dan khawatir pada masyarakat. 

Secara tidak langsung, masyarakat telah terdoktrin pada statemen-

statemen yang berlaku sejak lama dimasyarakat.  

Selama observasi peneliti menemukan beberapa kasus terkait 

larangan perkawinan mbarep telu. Peneliti telah menggali informasi 

pada saudara yang mengetahui betul terjadinya perkawinan. Yang 

pertama dituturkan oleh ibu Muryati, bahwa saudaranya melaksanakan 

perkawinan mbarep telu. Dimana mempelai lelaki, mempelai 

perempuan dan ayah dari mempelai perempuan merupakan anak 

sulung.  Meski syarat dan rukun secara Islam telah dipenuhi oleh kedua 

mempelai, kendala yang menghadang adalah dari pihak orang tua lelaki 

melarang namun si anak tetap bersikeras. Pada akhirnya keluarga 
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mengalah dan menyetujui, namun dengan syarat keluarga dari pihak 

laki-laki tidak akan melaksanakan ngunduh mantu maupun 

mendampingi mempelai laki-laki menghadiri pernikahannya. Yang 

kemudian berakibat kematian pada ayah sang mempelai wanita tepat di 

saat terjadinya perkawinan tersebut. Hal ini kemudian dianggap akibat 

dari melanggar larangan perkawinan mbarep telu.  

Kemudian yang kedua dituturkan oleh bapak Syaifullah bahwa 

dalam sebuah perkawinan, mempelai lelaki, mempelai wanita, dan ibu 

dari mempelai wanita adalah anak sulung.  Seluruh syarat dan rukun 

perkawinan telah dipenuhi, mulai dari wali, 2 orang saksi dan tidak 

terhalangnya karena sebab apapun. Namun, perkawinan mereka hanya 

terkendala adat mbarep telu. Yang kemudian terjadi kematian dari sang 

ayah di tahun kedua pernikahan mereka, hal ini dianggap sebagai akibat 

dari melanggar larangan perkawinan mbarep telu. Pada tahun-tahun 

berikutnya, masih saja terjadi halangan. Dimana perekonomian sulit 

kemudian keluarga yang sakit berturut-turut dan puncaknya kedua belah 

pihak memutuskan untuk bercerai. 

Dan yang ketiga adalah hasil pengamatan dari peneliti sendiri. 

Dimana peneliti menemukan sebuah keluarga dengan pola perkawinan 

mbarep telu. Namun, peneliti tidak dapat menggali informasi yang 

dalam karena sekali lagi keluarga ini sangat enggan diwawancarai. 

Peneliti hanya mengamati dengan sesekali bertanya pada tetangga 

sekitar. Sebelum menikah, kedua calon mempelai ini tidak tahu-menahu 
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terkait adat yang harus mereka patuhi, hal ini karena keduanya bekerja 

di luar daerah asal mereka. Kedua calon mempelai ini sudah 

mempersiapkan perkawinan mereka, telah terpenuhi seluruh syarat dan 

rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam. Namun, ternyata 

ada pertentangan dari pihak keluarga wanita karena ayah dari pihak 

wanita adalah anak sulung begitu pula dengan kedua mempelai. Dengan 

negosiasi yang cukup sengit akhirnya keluarga mempelai wanita 

memutuskan mau melaksanakan perkawinan dengan prosesi yang 

diadakan oleh saudara dari ayah mempelai wanita. Hal ini dilakukan 

sebagai solusi untuk menolak pola perkawinan mbarep telu. Hal ini 

dilakukan setelah prosesi ijab qabul, yang tetap dilaksanakan oleh ayah 

kandug mempelai wanita. Proses solusi ini hanya dilakukan saat 

upacara mantu saja. Jadi mempelai wanita akan diberangkatkan dari 

rumah sauadara dari ayah, diibaratkan anak dari saudara ayahnya yang 

bukan sulung. Persoalan ada masalah pada keluarganya, dianggap oleh 

kedua mempelai sebagai rintangan yang memang harus dihadapi oleh 

pasangan suami istri dalam bahtera rumah tangga.  

Dari tiga contoh diataslah, yang kemudian dijadikan pakem hingga 

sekarang. Bahwa melanggar larangan perkawinan mbarep telu dapat 

mendatangkan malapetaka. Namun, diluar kepercayaan yang semacam 

itu masih ada masyarakat yang hanya memanggap hal tersebut hanyalah 

mitos semata. Jika kita tarik sebuah pemahaman lain yang apabila 

dianalogikan seorang anak mbarep atau anak sulung selalulah memiliki 
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beban tanggung jawab keluarga yang lebih besar dibanding dengan 

adik-adiknya. Hal ini mungkin dikhawatirkan jika seluruh anak sulung 

berkumpul menjadi satu keluarga maka akan terjadi banyak kesulitan 

dalam menjalani rumah tangga diakibatkan beban tanggung jawab 

sebagai anak sulung pada masing-masing keluarganya terlepas dari 

rumah tanngga mereka sendiri. Pada seluruh kasus yang telah 

dipaparkan peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa dilain sisi 

mempertimbangkan untuk mematuhi adat, masih ada hal yang paling 

penting dan utama yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam 

Islam 

C. Pola Penyelesaian Larangan Perkawinan Mbarep Telu 

Tradisi larangan perkawinan merupakan produk baru  dari proses 

dialektika yang melelahkan antara Islam dan kejawen. Mempersonifikasikan 

sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara 

teologis  maupun humanis. Relasi antara Islam dan kejawen  telah menjadi 

tradisi baru tersendiri, dimana potret tradisi yang merealisasikan antar 

keduanya hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, 

keduanya memiliki pola tersendiri yang khas dan unik.
25

 

Dalam praktek perkawinan mbarep telu, syarat dan rukun yang 

digunakan sama persis dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Kemudian, 

karena terjadi pelanggaran dari larangan perkawinan mbarep telu maka ada 

syarat-syarat yang harus dilakukan oleh mempelai yang hendak 

                                                             
25

 Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan 

Perkawian Jawa,” Episteme, 12, (Desember 2017), 390. 
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melaksanakan perkawinan. Hal ini dianggap dapat menolak bala atau 

menolak malapetaka yang akan timbul dari prosesi perkawinan mbarep telu.  

Pola-pola penyelesaian memiliki aturan tersendiri, ada beberapa 

macam cara yang dapat dilakukan. Menurut penuturan mbah Supardi sendiri, 

adalah sebagai berikut : 

“jika memang ingin tetap melangsungkan perkawinan model ini, bisa 

saja. Nek kodrat kenek diragat, tapi kalau takdir tidak bisa, la iki 

termasuk kodrat makane kenek diruwat. Tapi gak berlaku seumur 

hidup, dadi enek batesan e. Tapi diruwat pisan yo cukup. La ruwat iki 

neng pedalangan, wayangan yo kenek, di barangjantur yo kenek.”
26

 

(jika tetap ingin melangsungkan perkawinan model ini bisa saja. Jika 

kodrat (ketentuan) bisa diragat (biayai), tapi kalau takdir sudah tidak 

bisa. Nah hal ini adalah kodrat, makanya bisa dilakukan ruwat. Tapi 

tidak berlaku seumur hidup, jadi ada batasanya. Namun, diruwat 

sekali juga sudah cukup. Nah, ruwat ini bisa ke pedalagan, wayangan 

juga bisa, atau barangjantur (cerita pewayangan saja tanpa 

wayangnya) juga bisa. 

 

 Selain hal tersebut di atas, dipaparkan juga oleh ibu Muryati bahwa: 

 “Nek e wong tuo ne kenceng emoh, gek bocah kenek diundurne yo ra 

popo. Ra pelu nyapo-nyapo. Tapi nek  wong tuek sadar karo bocah, 

tetep dilanggar, yo kui kudu disyarati. Mungkin budal e manten soko 

omah e dulur e. Dadi di anggep anak e, dadi ora anak e mbarep. Trus 

sak urung e manten ruwatan, digaekne jenang sengkolo, tumpeng 

ruwatan, nek ndue  duit yo ngundang dalang, ruwat guwak sengkolo. 

Nek ra due duit yo gur gae tumpeng sengkolo, tapi yo tetep ora mantu. 

Bocah dibudalne tok, leh budal ko omah dulur e, dianggep anak.”
27

 

(jika orang tuanya bersikukuh tidak mau menikahkan, dan sang anak 

beredia membatalkan niat menikahnya, maka tidak ada masalah. Tapi 

kalau orang tua sadar dengan anaknya, dan tetap dilanggar maka harus 

diberi syarat. Mungkin berangkatnya mempelai dari keluarga 

saudaranya, jadi dianggap anak nya gitu, jadi dia tidak merupakan 

anak dari orang tua yang sulung. Kemudian sebelum acara perkawinan 
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 02/TWA/03-03/2019. 
27

 03/TWA/09-03/2019. 
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dilakukan ritual ruwatan bisa dengan jenang sengkolo, tumpeng 

ruwatan, dan jika punya uang lebih maka bisa dengan mengundang 

dalang ruwat guak sengkolo. Kalau tidak punya uang, ya cukup 

dengan jenang sengkolo tapi keluarga tetap tidak melangsungkan 

ngunduh mantu atau membuat hajatan, anak diberangkatkan saja dari 

rumah saudara dan dianggap anak.) 

 

Hal semacam ini  merupakan pola ritual dalam menyelesaikan 

terjadinnya perselisihan antara orang tua dan anak. Seringkali, orang tua yang 

memiliki pandangan terhadap adat secara kental  akan menentang terjadinya 

pelaksanaan perkawinan mbarep telu. Kemudian ini dapat menjadi timbulnya 

konflik antara anak dan orang tua. Menurut bapak Syaiful : 

“Nek sek tetep si anak ngotot pengen rabi, tapi wong tuo ne 

nggondeli. Akhir e malah enek sing dirugikan. Mboh kui tidak terjadi 

pernikahan, dadi anak e sing gelo. Utowo tetep terjadi pernikahan 

tapi wong tuo ne sing gelo. Trus  akhir e bapak ibu moh ngakoni anak. 

Dadi bapak ibu e omong „aku pokok e ora mantu‟ ngono kui sing 

sering terjadi. Akhir e dinikahne lewat hakim. Dadi corone yo kui 

mau, coro jowone di akali.”
28

 

(kalau sang  anak tetap bersikukuh ingin menikah, tapi orag tua tetap 

tidak rela. Akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Entah itu tidak 

terjadi pernikahan, jadi anak akan merasa gelo (benci). Atau tetap 

terjadi pernikahan tetapi orang tuanya yang sakit hati. Lalu kemudian 

ayah dan ibu tidak mau megakui anaknya. Jadi ayah dan ibu akan 

mengatakan „yang pasti saya tidak menikahkan‟ hal seperti itu yang 

sering terjadi. Pada akhirnya harus dinikahkan melalui hakim. Jalan 

keluarnya ya itu tadi, kala dalam bahasa jawa diakali.) 

 

Kemudian, karena banyaknya keburukan yang timbul. Para sesepuh 

desa memberikan solusi yang beragam. Meurut bapak Bambang misalnya, 

menyarankan diadakannya perkawinan bisa dengan cara hajatan dilakukan di 

                                                             
28

 04/TWA/20-03/2019. 



78 
 

 
 

tempat saudara yang bukan merupakan anak sulung. Jadi dianggap bahwa 

yang menikah nantiya bukan anak sulung.  

Pola-pola penyelesaian yang ada di masyarakat ini juga telah 

menjamur sebagaimana adat larangan perkawinannya. Namun, meski ada 

pola penyelesaian masyarakat tetap memilih untuk tidak melaksanakan atau 

tidak berani melanggar adat tersebut. Karena masyarakat menganggap bahwa 

meski telah diadakan ruwatan atau semacamnya, kemalangan masih bisa 

terjadi. Masyarakat cenderung menghindari hal semacam ini. Mereka akan 

memilih mengantisipasi timbulnya hal semacam ini, dengan mewanti-wanti 

atau memberi pesan pada anak-anak mereka agar sejak awal perkenalan 

dengan lawan jenis mereka sudah mempertimbangkan persoalan kejawen 

semacam ini.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan diatas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola penyelesaian larangan perkawinan 

mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu : 

1. Ruwat 

Ruwatan dalam bahasa jawa yang berasal dari kata “ruwat” 

memiliki arti bebas atau lepas dalam bahasa Indonesia.
29

 Bebas atau 

lepas ini dimaksudkan terbebas dari sengkolo atau malapetaka. Dalam 

literatur yang lainnya dijelaskan bahwa  secara etimologis “ruwatan” 

berasal dari bahasa jawa, “luwar saka panandhang, luwar saka 
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 L. Mardiwarsito dkk,  Kamus Praktis Jawa-Indonesia..., 274. 
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wewujudan kang salah” yang artinya adalah “terbebas dari penderitaan, 

terbebas dari wujud yang salah”.
30

 Dalam penyelesaiannya ada 3 cara, 

yaitu : 

a. Wayangan, ini dilaksanakan siang hari pada hari yang telah 

ditentukan. Penentuan hari ini melalui perhitungan pasaran jawa. 

Proses pewayangan ini dilakukan oleh seorang dalang sejati, yakni 

dalang yang memang diaggap telah mampu dan terbiasa 

mementaskan wayang ruwat. Sehingga tidak sembarang dalang 

berani melakukannya. Cerita yang dipentaskan adalah  lakon 

“Murwo Kolo”. Wayangan ini dapat dilakukan apabila orangtua 

dari pelaku memang mampu, mengingat untuk dapat mementaskan 

pewayangan ini cukup menguras biaya.  

b. Barang jantur, merupakan lakon yang diceritakan oleh dalang tanpa 

menggunakan wayang kulit. Untuk mementaskan barang jantur ini 

tidak perlu memilih dalang khusus. Sehingga dalam pembiayaan 

terbilang cukup ringan dibanding pewayangan murwo kolo.  

c. Jenang sengkolo dan tumpeng, prosesi ini diadakan dengan 

sederhana yakni dengan membuat jenang sengkolo yang terbuat 

dari beras yang dijadikan bubur dan di beri rasa gurih dan manis. 

Jenang ini kemudian di buat menjadi dua warna yakni putih dan 

merah, warna merah dihasilkan dari adanya gula merah yang 

dicampur dengan bubur tadi. Kemudian bubur di sajikan pada 
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 Sri Teddy Rusdy, Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno, (Jakarta : Yayasan 

Kertagama, 2012), 1.  
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empat wadah berbeda dengan isi yang telah ditentukan. Pada 

wadah pertama berisikan jenang warna putih, wadah kedua berisi 

jenang warna merah, wadah ketiga berisi jenang warna merah yang 

ditengahnya diberi jenang warna putih sedikit dan wadah yang 

keempat berisi jenang warna putih yang ditegahnya diberi sedikit 

jenang warna merah. Jenang sengkolo ini dapat di dampingi dengan 

adanya tumpeng nasi putih. Kemudian saat persiapan sudah selesai 

barulah jenang sengkolo dan tumpeng di doakan sesuai dengan 

ajaran Islam dengan niat menjauhkan bala/keburukan. 

2. Berangkat dari rumah saudara  

Pada prosesi ini sang anak sulung yang orangtuanya juga 

merupakan anak sulung akan diberangkatkan dari rumah saudara 

orangtuanya. Hal ini dimaksudkan  agar mempelai dianggap anak dari 

saudara orangtuanya yang bukan merupakan anak sulung, jadi ini 

adalah upaya untuk mensiasati agar perkawinan ini tidak menjadi pola 

mbarep telu. Prosesi semacam ini hanya saat upacara perkawinan, untuk 

prosesi ijab qabul tetap wali kandungnyalah yang menikahkan. 

Sebelum diadakan prosesi ini baiknya dilakukan selamatan dengan 

jenang sengkolo dan tumpeng serta doa-doa bagi keselamatan kedua 

mempelai. 

3. Meminta bantuan hakim 

Pola ini adalah jalan penyelesaian yang paling akhir. Jalan ini 

diambil ketika kedua mempelai tetap bersikukuh ingin menikah dan 
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kedua orangtua tetap tidak mau menikahkan. Maka persoalan ini 

dibawa ke Pengadilan Agama dengan perkara “wali adhol” untuk 

kemudian diputus seadil mungkin oleh hakim.  

Prosesi-prosesi semacam ini dianggap mampu menolak hal-hal buruk 

yang akan terjadi. Oleh karenanya masyarakat Desa Mojopurno sangat 

bergantung dengan pola-pola penyelesaian ini.  
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BAB IV 

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  

LARANGAN PERKAWINAN MBAREP TELU  DI DESA MOJOPURNO 

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

A. Pandangan Sosiologi  Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep 

Telu di Desa Mojopurno   

Dijelaskan dalam fiqih bahwa rukun dan syarat perkawinan ada 

empat, yaitu: adanya calon suami dan istri yang halal untuk dinikahi, adanya 

wali dari pihak wanita, dua orang saksi yang adil dan ṣīghāt akad nikah. 

Kemudian dalam KHI, rukun dan syarat perkawinan yang utama adalah 

kedua calon mempelai memiliki minimal umur 19 tahun untuk laki-laki dan 

16 tahun untuk perempuan, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, 

pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi dan 

pelaksanaan ijab dan qabul tidak dapat diwakilkan. Sedangkan pada UU No. 

1 tahun 1974 syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai. 

Untuk mempelai yang masih dibawah umur 21 tahun maka harus 

mendapatkan izin dari orang tua, selain itu usia minimal laki-laki adalah 19 

tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Rukun dan syarat yang telah ditentukan 

tersebut merupakan hal yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya 

sebuah perkawinan. 

Dalam Hukum Islam, telah dijelaskan siapa-siapa saja yang dilarang 

untuk dikawini maupun perkawinan-perkawinan apa saja yang dilarang. Hal 
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ini tercantum dalam al-Qur’an surah An-nisa ayat 23 bahwa wanita yang 

haram dinikahi adalah yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan 

semenda, dan hubungan persusuan. Kemudian terdapat juga dalam Kompilasi 

Hukum Islam Bab IV pasal 34 sampai dengan 44 bahwa wanita yang haram 

dinikahi adalah yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, 

hubungan persusuan, wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan, wanita 

yang masih dalam masa iddah, wanita yang tidak beragama Islam, wanita 

yang telah ditalak tiga dan wanita yang bekas dili’an. Serta pada UU No. 1 

tahun 1974 Pasal 8 dijelaskan bahwa perkawinan seseorang tidak dapat 

dilangsungkan apabila masih memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke 

bawah ataupun keatas maupun kesamping, masih memiliki hubungan 

semenda, hubungan persusuan, beristri lebih dari seorang dan orang-orang 

yang memang dilarang dinikahi oleh agama. Aturan-aturan ini telah jelas dan 

harus ditaati bagi setiap lapisan masyarakat.   

Namun, dalam tradisi di Desa Mojopurno ada sebuah larangan 

perkawinan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam 

maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 yakni larangan perkawinan mbarep telu. 

Tradisi ini melarang perkawinan yang apabila dalam satu akadnya terkumpul 

3 orang yang merupakan anak sulung. Masyarakat percaya bahwa dengan 

mentaati tradisi semacam ini akan membuat mereka selamat dari keburukan 

dan begitupun sebaliknya. Peraturan semacam ini merupakan pencerminan 

dari nilai sosial budaya suatu masyarakat tertentu. Bahkan dapat dikatakan 
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bahwa, pola-pola kebudayaan tertentu dapat membentuk pola-pola hukum 

yang tertentu pula. 

Perilaku masyarakat yang mentaati tradisi ini merupakan gerak sosial 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, terjadi pada situasi tertentu, 

diatur oleh kaidah tertentu dan terdorong oleh motivasi tertentu. Gerak sosial 

ini merupakan suatu sistem yang mencakup sub-sistem budaya, sub-sistem 

sosial, sub-sistem kepribadian dan sub-sistem organisme perilaku. Setiap sub-

sistem teratas menjadi pengawas atau pengatur bagi sub-sistem di bawahnya. 

Dalam teori fungsionalis struktural, dijelaskan bahwa masyarakat 

dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial 

dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya 

tersusun pada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat 

terdapat berbagai sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain memiliki peran 

dan fungsinya masing-masing. Saling berfungsi dan mendukung dengan 

tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu 

bagian yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain.
1
 

Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh 

norma, nilai dan moral. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang 

diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Dahrendorf ia juga termasuk orang 

yang dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, 

                                                           
1
 Rusdi Anto, “Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural, “ dalam 

https://www.researchgate.net/publication/326610706, (diakses pada tanggal 10 April 2019, jam 
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menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela 

atau oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya.
2
 

Pendekatan ini sangat menekankan pada keseimbangan sistem yang 

stabil dalam keluarga dan sistem sosial dalam masyarakat agar tercapai suatu 

keharmonisan. Kemampuan individu sebagai struktur untuk menjalankan 

fungsi dan perannya demi tercapainya kestabilan sistem sosial dipegaruhi 

oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini kemudian disebut sebagai teori tindakan 

voluntaristik, yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

 

Dari bagan diatas dapat dipahami bahwa calon pasangan suami istri 

dan kedua orang tua calon mempelai merupakan aktor yang dalam mencapai 

tujuannya menggunakan alat atau sarana yang dalam pemilihanya tergantung 

oleh situasi dan kondisi saat itu. Sebagaimana dalam larangan perkawinan 

mbarep telu ini, aktor demi mencapai tujuannya dapat memilih membatalkan 

                                                           
2
 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 67.  
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pelaksanaan perkawinan  atau menggunakan pola penyelesaian yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pemilihan sarana untuk mencapai tujuan ini 

dipengaruhi oleh kondisi dan situasi aktor tersebut. 

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

dari aktor, diantaranya adalah : 

 

 

 

Dari bagan diatas dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut : 

1. Sistem budaya  

Nilai-nilai budaya yang melekat di masyarakat dijadikan faktpr 

utama oleh individu dalam bertindak. Masyarakat Desa Mojopurno 

dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap apa yang 

selama ini mereka taati dan yakini. Seperti halnya ketaatan mereka 

dalam hal ajaran atau agama yang dianutnya.  

Diluar ketaatannya pada ajaran agama, dibuktikan dengan adanya 

pemenuhan  terkait rukun dan syarat perkawinan secara Islam. Selain 

itu pelaku perkawinan mbarep telu tidak terhalang perkawinannya 



87 
 

 
 

sebab hubungan darah maupun apapun. Masyarakat Desa Mojopurno 

juga sangat kental terhadap hukum adat yang berlaku di wilayahnya. 

Fenomena larangan perkawinan mbarep telu menjadi hal yang juga 

diperhatikan demi kelangsungan kestabilan sistem sosial. Oleh 

karenanya melakukan pelanggaran terkait fenomena ini dianggap 

sebagai hal yang mampu menggoyahkan kestabilan sistem sosial. 

Kemudian, bagaimana cara individu untuk mempertahankan kestabilan 

ini dikembalikan pada tindakan idividu itu sendiri. Hal ini karena 

pelanggaran dianggap sebagai perilaku tidak patuh dan hormat pada 

sesepuh yang dianggap sebagai patron.  

Dalam pemilihan tindakannya dapat aktor biasanya akan 

mengkolaborasikan ajaran Agama Islam dengan adat setempat. Karena 

hal ini dianggap cara yang paling tepat, dengan tetap mengutamakan 

ajaran Agama Islam namun juga masih menghormati keberadaan adat. 

2. Sistem sosial 

Dalam analisa ini kesatuan yang paling dasar adalah interaksi 

berdasarkan peran. Sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah 

interaksi antara dua atau lebih individu dalam suatu lingkungan 

tertentu. Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku di Desa 

Mojopurno, diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan 

peran dan status sosialnya. Dalam prakteknya setiap orang selalu 

membutuhkan status dan pengakuan dari orang lain atau lingkungan 
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sosialnya. Sehingga perilaku tidak diakui diibaratkan sebuah mimpi 

buruk yang tidak ingin dilihat oleh tiap orang. 

Untuk tetap mendapatkan pengakuan dari sistem sosial lainnya, 

individu harus mengikuti setiap norma dan  nilai yang ada di 

masyarakat. Selain itu menjauhi hal-hal yang dipandang tidak pantas 

oleh masyarakat juga salah satu cara agar tetap mendapat pengakuan.  

Sehingga mengikuti suatu adat larangan perkawinan mbarep telu 

dianggap sebagai cara untuk tetap mempertahankan eksistensi diri di 

lingkungan sistem sosial. Pada hakikatnya tidak ada sanksi yang 

mengikat pada aturan ini. Namun, hilangnya pengakuan serta mendapat 

cibiran dari masyarakat adalah  hal yang dianggap menjatuhkan nama 

baik dan menjadi mimpi buruk bagi tiap idividu. Hal inilah yang 

kemudian mendorong individu untuk tidak melanggar atau lebih 

memilih pola penyelesaian yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai 

alat atau sarana dalam mencapai tujuan.  

3. Sistem kepribadian 

Individu merupakan kesatuan paling dasar dalam unit sistem ini. 

Individu yang juga merupakan aktor atau pelaku dari larangan 

perkawinan mbarep telu. Sistem kepribadian ini sangat berpengaruh 

terhadap tidakan pelaku. Seperti tindakan orangtua yang melarang 

anaknya melangsungkan pola perkawinan  mbarep telu. Hal ini mereka 

lakukan karena keyakinan yang telah ditanamkan sejak dulu oleh para 

pendahulu. 



89 
 

 
 

Penanaman doktrin tentang adat istiadat semacam ini yang 

akhirnya menimbulkan ketaatan secara continue terhadap hal-hal yang 

sebenarnya tidak mereka ketahui apa yang dimaksud dari pelarangan 

perkawinan mbarep telu. Namun, mereka telah sangat yakin bahwa hal 

tersebut adalah hal yang buruk apabila dilanggar. Cara terbaik 

menghindari keburukan itu hanyalah dengan menjauhi larangan tersebut 

ataupun melakukan penyelesaian dengan pola yang telah ditentukan. 

Rasa semacam inilah yang kemudian diturunkan pula kepada anak-anak 

mereka, yang kemudian menjadikan adat terus berlaku di masyarakat. 

4. Sistem organisme biologis 

Aspek biologis dari manusia sangat berpengaruh dalam tindakan 

individu. Hal-hal yang telah diajarkan dalam keluarga serta 

pembentukan pribadi dari lingkungan sangat mempengaruhi perilaku 

individu. Nilai-nilai adat dan ajaran agama serta norma-norma sosial 

yang telah melekat sejak pembentukan jati diri menjadi pegangan 

hingga dewasa yang kemudian menjadi perilaku asli dari individu, 

selain sifat bawaan sejak lahir atau sifat turunan.  

Dari beberapa faktor sistem diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan 

manusia, sebagai struktur penting dalam kesejahteraan masyarakat bisa 

berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya saat 

itu. Kemudian, dengan pendekatan fungsionalisme struktural peneliti juga 

akan menjelaskan kondisi maupun nilai apa saja yang kemudian membentuk 
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sebuah kebudayaan perkawian mbarep telu masih eksis di Desa Mojopurno, 

yaitu : 

1. Adanya nilai kerukunan, jika megacu pada filosofi dari tradisi 

perkawinan mbarep telu ini maka akan dijumpai fungsi dari 

pelarangan tersebut. Dimana konsep kerukunan antar pasangan 

kawin diyakini dapat tercipta dengan menghindari larangan 

perkawinan mbarep telu. Jadi, nilai-nilai kerukunan sangat 

ditanamkan pada tradisi perkawinan di Desa Mojopurno ini. 

2. Adanya rasa hormat pada para leluhur, hal ini menjadikan 

masyarakat Desa Mojopurno enggan untuk melanggar praktik 

perkawinan mbarep telu ini meski sudah ada solusi yang dapat 

ditempuh agar perkawinan ini dapat terus dilaksanakan. 

3. Adanya sikap dari masyarakat yang masih tradisional, yang 

kemudian mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau serta 

masih menganggap tradisi tersebut mutlak tidak dapat diubah. 

4. Adanya rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi 

kebudayaan.
3
 

5. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas.
4
 

Karena kondisi tersebut di ataslah, tradisi yang ada masih terus 

dipatuhi oleh masyarakat. Disisi lain, semua kondisi yang akhirnya 

mengharuskan seluruh masyarakat mengikuti aturan tersebut sebenarnya 

bertujuan untuk mengurangi adanya konflik yang timbul dari pola 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : CV. Rajawali, 1987), 313. 

4
 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, 

( Bandung : Alumni, 1982), 243. 
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perkawinan mbarep telu yang jika ditafsirkan memiliki arti cukup dalam. Dari 

hasil pengamatan para sesepuh diketahui bahwa ketika anak sulung yang 

memang telah memiliki tanggug jawab pada keluarganya sendiri harus 

berkumpul dan membentuk keluarga baru yang nantinya juga memiliki 

tanggung jawab lain. Maka dikhawatirkan beban tanggung jawab ini yang 

kemudian akan memicu konflik dalam rumah tangga mereka yang baru 

dibina. Oleh karenanya para sesepuh dahulu selalu melarang pola semacam 

ini.  

Keadaan ini kemudian megindikasikan bahwa efek tradisi lokal 

semakin menampakkan pengaruhnya terhadap karakter asli agama formal, 

demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini agama dan budaya tidak lagi dapat 

dikatakan mana yang lebih dominan, budaya sebagai prosuk agama atau 

agama sebagai produk budaya. Ini merupakan potret relasi yang saling 

berkelindan dan  saling mempengaruhi. Fenomena ini dapat diamati secara 

riil, dalam tradisi keberagamaan masyarakat muslim di Desa Mojopurno, 

terutama pada pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya selametan 

perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawian budaya maistream 

Islam.
5
 

B. Pandangan Sosiologi Hukum Terhadap Pola Penyelesaian Larangan 

Perkawinan Mbarep Telu  di Desa Mojopurno  

Masyarakat Desa Mojopurno dalam menyelesaikan konflik yang 

timbul karena adanya larangan perkawinan mbarep telu cenderung 

                                                           
5
 Miftahul Huda..., 385. 
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berkomunikasi dengan para sesepuh atau orang yang dianggap mampu dalam 

persolan ini. Berjonggo desa dianggap sebagai orang yang tau dan faham 

tentang adat-adat yang ada di Desa Mojopurno terutama pada hal perkawinan. 

Berjonggo cenderung memberikan nasihat dan informasi yang dibutuhkan 

dalam perkawinan pada masyarakat, tak luput juga berjonggo untuk 

memberikan syarat ataupun solusi yang harus ditempuh sebelum melakukan 

suatu ritual perkawinan. Dalam hal larangan perkawinan mbarep telu ini, 

biasanya masyarakat akan diberi nasihat untuk tidak melangsugkan 

perkawinan semacam ini. Berjonggo juga akan menjelaskan mengapa 

larangan ini jangan sampai dilanggar, kemudian jika memang kedua belah 

pihak tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan barulah berjonggo 

memberikan solusi agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Di Desa 

Mojopurno, solusi yang diberikan berjonggo sangat berfariasi, jika di wilayah 

lain larangan semacam ini tidak dapat dilanggar maka berjonggo Desa 

Mojopurno dapat memberikan solusi yang menurutnya terbaik.  

Menurut salah satu narasumber peneliti, ibu Muryati beliau 

menjelaskan bahwa ruwatan bisa dilakukan hanya dengan membuat jenang 

sengkolo merah putih yang kemudian didoakan secara Islam kemudian 

dimakan bersama-sama. Selain itu ruwatan juga bisa dilakukan dengan 

membuat tumpeng ruwat atau jika memang memiliki banyak uang dapat 

dilakukan dengan mementaskan barang jantur ataupun melangsungkan 

pewayangan dengan lakon “Murwa Kala”. Namun, pewayangan ini tidak 

dapat dilakukan oleh sembarang dalang karena ruwatan termasuk upacara 
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yang sakral sehingga tidak semua dalang berani atau mampu melakukan 

proses ruwatan. Hal semacam ini ditujukan sebagai  bentuk shodaqoh yang 

dilakukan agar dapat menjauhkan bahaya. 

Solusi lain, yang ditawarkan oleh berjonggo adalah dengan 

mengadakan perkawinan yang mana diadakan oleh saudara kandung dari 

orang tua para mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk mengibaratkan bahwa 

anak sulung tersebut bukan merupakan anak dari orang tua yang juga sulung. 

Berjonggo desa, menganggap hal ini dapat menjauhkan bahaya dari calon 

mempelai. Jika semua pola yang telah disebutkan tadi masih tidak mampu 

menyelesaikan masalah maka jalan akhirnnya adalah degan meminta bantuan 

hakim pada Pengadilan Agama setempat.  

Pola-pola penyelesaian semacam ini, masyarakat telah terlebih dahulu 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ada.  Pola-pola ini muncul 

setelah tidak ada lagi hal yang akan menghalangi berlangsungnya 

perkawinan. Pola ini hanya djadikan alternatif untuk memperlancar prosesi 

perkawinan agar tidak megganggu kestabilan sistem sosial. Jadi fungsi 

melaksanakan pola penyelesaian ini hanyalah bukti untuk menghormati adat 

setempat.   

Banyaknya variasi dari penyelesaian terhadap larangan perkawinan 

mbarep telu, sebenarnya merupakan bentuk dari konsep latensi sebagai 

dorongan motivasi untuk mempertahankan pola budaya dalam sistem yang 

sudah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana masyarakat bisa terus 
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melaksanakan pola-pola tersebut, hal ini dikarenakan berbagai kondisi yang 

mendukung, yaitu : 

1. Adanya sanksi sosial, sanksi ini hanya berbentuk cibiran dan 

gunjingan semata. Meskipun begitu, sanksi semacam ini mampu 

membuat masyarakat tunduk terhadap budaya yang ada.  

2. Adanya asumsi negatif dari masyarakat, hal ini dimaksudkan 

apabila terjadi sebuah pelanggaran terkait perkawinan mbarep telu 

yang kemudian tidak di lakukan solusi-solusi maka akan 

menimbulkan asumi negatif dari masyarakat pada pihak yang 

melakukan.  

3. Adanya kepercayaan pada doktrin sesepuh terdahulu, masyarakat 

cenderung mengikuti apa-apa saja yang telah ditetapkan sejak 

masa leluhur. Meski tidak mengetahui degan pasti bagaimana 

konsep maupun sejarah dari timbulnya suatu perkara, masyarakat 

cenderung percaya begitu saja.   

4. Merupakan aplikasi dari salah satu syarat fungsi yaitu latency 

sebagai bentuk pola pemeliharaan yang digerakkan oleh nilai 

dalam rangka menjaga kestabilan sistem sosial.  

Hal inilah yang kemudian mampu memperpanjang usia suatu tradisi 

atau adat penyelesaian larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno. 

Konflik yang ada di masyarakat terkait adanya larangan perkawinan mbarep 

telu mulai muncul ke permukaan dikarenakan adanya pertentangan generasi 

milenial yang menganggap larangan semacam itu hanyalah sebuah mitos 
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tanpa dasar. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya negosiasi 

masyarakat dengan berjonggo desa. Konflik sendiri merupakan suatu keadaan 

dimana ada ketidaksepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam 

berbagai kepentingan.  

Konsep konflik sendiri secara singkat adalah persepsi mengenai  

perbedaan kepentingan. Kemudian, kepentingan dapat dimaknai sebagai 

perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Dalam sifat 

yang universal kepentingan dapat digambarkan seperti kebutuhan rasa aman, 

identitas, dan restu sosial (social approval).
6
 

Kemudian untuk mengurangi resiko terjadinya koflik, masyarakat 

harus memenuhi empat syarat fungsional yang disebut sebagai AGIL dalam 

fungsionalisme struktural, syarat tersebut sebagai berikut : 

1. Adaptation (Adaptasi) :Proses penyesuaian diri pelaku 

perkawinan mbarep telu dengan 

masyarakat, lingkungan maupun 

dengan norma-norma agama. 

2. Goal Attaintment (Pencapaian 

tujuan) 

: Terlaksananya perkawinan, dengan 

pola penyelesaian yang telah 

disediakan. 

3. Integration (integrasi) : Menjaga komunikasi dengan sesepuh 

desa dan mengkonsultasikan pola 

                                                           
6
Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri 

Mulyani Soetjipto,  (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 21. 
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penyelesaian dengan berjonggo desa. 

4. Latency (pola pemeliharaan) : Masyarakat Desa Mojopurno harus 

menjaga nilai-nilai budaya dengan 

baik. Seperti sikap kepatuhannya dan 

kehormatannya terhadap harkat dan 

martabat diri sendiri maupun orang 

lain. 

Tabel 4.1 Empat syarat fugsional (AGIL) 

Dari tabel diatas peneliti mengetahui bahwa, masyarakat telah 

mencoba untuk menjaga kestabilan sistem sosial dengan memenuhi empat  

syarat fungsi. Dalam menjaga pola-pola budaya tidak ada jaminan terbebas 

dari berbagai masalah ataupun ketegangan antar unit sistem. Dalam upaya 

pemeliharaan pola tersebut diperlukan lagkah-langkah resolusi atau 

pengelolaan ketegangan yang ada sehingga dapat dioptimalkan menjadi hal-

hal yang positif. Dalam pendekatan Fungsionalisme struktural, konflik selalu 

ada oleh karenanya individu harus mampu menjaga hubungan dengan 

individu lainya agar mengurangi resiko konflik yang ada. Selain itu sistem 

sosial juga mengantisipasi konflik sebelum konflik tersebut benar-benar 

muncul. Dengan menjaga hubungan antar sistem serta memperbarui motivasi 

pada bagian-bagian sistem, hal ini dirasa cara tepat untuk megurangi resiko 

munculnya konflik. Namun, dari munculnya konflik yang kemudian 

diselesaikan dengan negosiasi inilah yang kemudian memunculkan beragam 

solusi untuk menengahi adanya konflik para milenial dengan orang tua 
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mereka. Agar tercipta sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan dari 

kedua belah pihak. Dengan adanya negosiasi ini, juga diharapkan dapat 

mengurangi kasus-kasus  anak yang akhirnya membangkang kepada orang 

tua dikarenakan keinginannya menikah harus terhalang oleh larangan adat. 

Semua solusi yang dimunculkan oleh berjonggo juga masih dalam basis 

keagamaan, meski dalam ajaran Islam tidak dijelaskan kebolehannya. Namun, 

dalam praktiknya sendiri, ritual yang dimaksudkan untuk menolak bahaya ini 

dilangsungkan dengan tetap menanamkan nilai-nilai keagamaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut sosiologi hukum larangan perkawinan mbarep telu di Desa 

Mojopurno tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Hal 

ini karena mbarep telu bukanlah syarat dan rukun dalam fiqih, KHI 

maupun UU No. 1 tahun 1974 yang membuat sebuah perkawinan 

dilarang. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan masyarakat Desa 

Mojopurno dianggap melanggar hukum. Karena sebetulnya rukun dan 

syarat sah perkawinan menurut fiqih, KHI dan UU No. 1 tahun 1974 

telah dijalankan hanya saja masyarakat Desa Mojopurno telah 

dipengaruhi oleh sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan 

sistem organisme biologis yang kemudian menjadikan masyarakat Desa 

Mojopurno mematuhi tradisi larangan perkawinan mbarep telu.  

2. Menurut sosiologi hukum, tradisi larangan perkawinan mbarep telu di 

Desa Mojopurno memiliki pola penyelesaian yang bertujuan untuk 

menjaga kestabilan sistem sosial dan menjaga hubungan antar bagian 

sistem.  Pola penyelesaian ini dibagi menjadi 3 bentuk: pertama adalah 

ruwat, yang merupakan sarana membebaskan diri dari bahaya yang 

mana didalamnya terdapat 3 cara, yakni mengadakan wayangan, barang 

jantur dan membuat jenang segkolo dan tumpeng. Kedua, calon 

mempelai diberangkatkan dari rumah saudara orangtua yang merupakan 

anak sulung untuk kemudian dianggap anaknya agar tidak membentuk 
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pola mbarep telu, dan yang ketiga meminta bantuan hakim untuk 

kemudian menjadi wali pernikahan. Pola-pola inilah yang akan 

membantu calon mempelai dalam  mencapai tujuannya. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat Desa Mojopurno diharapkan selalu memegang hukum 

adat yang ada. Namun, tidak terlepas dari nilai-nilai Hukum Islam. 

Hendaknya seluruh lapisan masyarakat mengetahui dengan betul apa 

dan megapa sebuah praktik sosial dilarang maupun dianjurkan. 

Kemudian masyarakat juga sebaiknya mulai fleksibel dengan hukum 

adat dan perubahan zaman sekarang. Mengingat adat yang terlalu kaku 

acapkali menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.  

2. Bagi tokoh masyarakat Desa Mojopurno, diharapkan memberikan 

pengetahuan tentang adat dengan benar agar tidak menimbulkan 

penafsiran yang ambigu. Kemudian tokoh masyarakat juga diharapkan 

dapat menjadi penengah terhadap setiap konflik yang ditimbulkan dari 

tradisi larangan perkawinan mbarep telu. Menekankan pemahaman 

Hukum Islam pada seluruh masyarakat agar dijadikan sebuah pondasi 

yang kuat dan menjadi bekal dalam mengambil setiap keputusan.  

3. Bagi  Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, melalui sebuah karya tulis berupa skripsi ini, 

nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk 

merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang 
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perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui teori-teori dalam 

sosiologi hukum  dan perkawinan adat di Indonesia.  
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