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ABSTRAK
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Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten
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Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A.
Rodli Makmum, M.Ag.
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Adat merupakan kebiasaan yang sudah dikenal dan telah dilakukan secara
terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat larangan menikah
pada bulan Selo menjadi salah satu adat yang masih dipraktikkan. Dalam
mempraktikkan adat larangan menikah pada bulan Selo juga harus dibarengi
dengan pengetahuan yang mumpuni. Namun masalahnya masyarakat hanya
mempraktikkan karena berdasarkan perkataan orang zaman dahulu dan tidak
mengetahui secara pasti adat tersebut.
Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan
‘urf terhadap dasar larangan menikah pada bulan Selo di Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap
sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada bulan Selo di Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif deskritif dan pendekatan ushul fiqh. Dalam penelitian ini
sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari para narasumber (data
primer) dilengkapi dengan data sekunder berupa buku-buku penunjang yang
berkaitan dengan pembahasan. Adapun teknik pengumpulan data ditempuh
dengan tiga jalan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya
dengan teknik analisa yang menggunakan beberapa tahap yaitu Data Reduction
(Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing
(verification).
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa masyarakat Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo masih mempercayai adanya mitos
sampai sekarang. Adapun dasar yang mendorong masyarakat untuk tidak
melakukan pernikahan pada Bulan selo diantaranya karena masih tetap
melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan nenek moyang
mereka. Dan untuk menghormatinya masyarakat tetap mempraktikkan adat
larangan menikah pada bulan selo ini. Sedangkan untuk sanksi yang diterima oleh
para pelanggar larangan menikah pada bulan selo termasuk ‘urf shahih. Karena
masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah
semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan selonya. Bulan Selo hanya
sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan Selo termasuk bulan yang baik
juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syariat
Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pandangan Islam, manusia dan segala makhluk yang ada di
alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh
Allah

lengkap

dengan

pasangannya.

Secara

naluriah,

mempunyai

ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan
tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan
pernikahan.1 Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan
berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat
manusia.2
Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad antara seorang
pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah
pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang
telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya
sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman
hidup dalam rumah tangga.3
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia,
yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang
suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun

Mohamad isro’i, ”Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten
Boyolali)”, Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), 1.
2
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2009),19.
3
Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.
1

1

2

rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan
kasih sayang. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai
subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi
keluarga adalah menjadi pelaksanan pendidikan yang paling menentukan.
Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak
yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan
yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan
pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.4
Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak
cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan AsSunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan
hukum yang telah ditetapkan oleh Negara.5
Pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup
dan kehidupan manusia bukan saja pertalian antara suami istri dan
keturunannya, melainkan

antara

dua

keluarga,

betapa

tidak,

dari

baiknya pegaulan si istri dengan si suaminya, kasih mengasihi, akan
berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak.
Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolongmenolong terhadap sesamanya

dalam

menjalankan kebaikan

dan

mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang
akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

4
5

2011), 30.

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, 16.
Beni Ahmad Saebani, dkk, Hukum Perdata di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia.
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Dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib,
haram, sunah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau
mafsadatnya.6 Keabsahan menurut hukum Islam ialah saat dipenuhinya
antara rukun dan syarat yang telah ditentukan.7 Dengan adanya perkawinan
akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta
kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.8 Dalam kitab
Qurotul Uyyun menjelaskan bahwa dalam memasuki pernikahan sebaiknya
menghindari hari rabu pada setiap bulan karena ada hadits yang
menjelaskan bahwa setiap rabu akhir pada setiap bulan adalah saat di
turunkannya bala musibah yang merupakan hari naas.
Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat
terhadap aturan–aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya
meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan
aturan

agama. Interaksi

antara

umat

Islam

dengan

komponen –

komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan
sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam
perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat menyebabkan
adanya larangan kawin adat.9
Syariat Islam juga tidak lepas dari unsur budaya, hal ini bukan berarti
syariat Islam terbentuk dari budaya, namun syariat yang bersifat universal
itu juga bersentuhan dengan budaya dimana ia lahir. Hal ini tampak dalam
6

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, 14.
Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2015),12
8
Ibid, 13.
9
Nur Khamid, “Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa
Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta), 2.
7
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diadopsinya hukum beberapa masyarakat Arab dalam Islam seperti adanya
diyat (tebusan) dalam pembunuhan.10
Pesentuhan Islam dengan unsur budaya inilah yang melahirkan
berbagai problema selama ini, karena ada kalanya unsur budaya ini bisa
didamaikandengan syari’at Islam, kadang tidak. Karena syari’at ini masih
bersifat global, maka diperlukan ilmu yang menjawab dan menerangkannya
ke dalam aturan yang lebih praktis, yakni ilmu Fiqh.
Fiqh atau hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur
kehidupan kaum muslim yang bersumber dari al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan
qiyas para ulama.11 Permasalahannya, untuk menentukan suatu hukum Fiqh,
bukanlah hal yang sederhana, karena ia memerlukan seperangkat
metodologi.12 Metodologi inilah yang kemudian dikenal dengan Ushul Fiqh.
Masyarakat di desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
masih

memiliki

kepercayaan

dari

leluhurnya

mengenai larangan

melaksanakan pernikahan di bulan Selo, masyarakat masih tidak berani
melaksanakan pernikahan pada bulan Selo, karena pada bulan Selo
tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau
adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat.
Bapak Sukadi selaku sesepuh di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa bulan Selo berada di tengah antara
bulan Syawal dan Dzulhijjah. Orang Jawa menyebut bulan ini dengan nama

10
11

Dede Rosyada, Fiqih-1, (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam, 1996), 519.
Ahmad Hannafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang,

1995), 45.
12

Ibid, 62.
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bulan Selo, yaitu antara bulan Syawal dan Besar. Bulan Selo diartikan bulan
sial, karena “selo” yang berarti “kesesel barang olo” atau kemasukan barang
yang jelek.13 Padahal bulan Selo itu ada kesalahan ucapan bila
dikonotasikan dengan arti kata Qo’dah yang berasal dari kata Qo’ada yang
artinya duduk, maka yang tepat adalah bulan silahan (baca silo = duduk
bersila, seperti kebiasaan orang yang berdzikir). Penjelasan tersebut
(DzulQo’dah = Bulan Silo untuk memperbanyak dzikir). Maka yang harus
diyakini adalah bulan DzulQo’dah adalah termasuk bulan-bulan yang kita
harus meningkatkan ibadah dan berdzikir kepada Alloh Ta’ala.
Menurut sesepuh desa Ngasinan bulan Selo merupakan bulan sial dan
tidak boleh melaksanakan hajatan. Yang dimaksud hajatan disini seperti
melaksanakan seluk-beluk pernikahan seperti akad nikah, walimatul ‘urs
bahkan bercocok tanam.14
Dalam menentukan hari untuk melaksanakan pernikahan biasanya
kedua belah pihak keluarga mengadakan silaturahmi khusus untuk memilih
harinya. Diusahakan calon mempelai beserta orangtua masing-masing sudah
terjadi kesamaan visi tentang pemilihan hari apa yang terbaik. Sedangkan
dalam adat jawa menganggap hari itu adalah hari yang sakral sehingga harus
berhati-hati dalam menentukan hari tersebut, misalnya mencari hari baik
dengan hitungan weton atau kalender jawa dan menghindari laranganlarangan yang menjadi kepercayaan masyarakat yang menganut adat Jawa
tersebut dengan contoh tidak melaksanakan pernikahan pada bulan Selo.
13
14

Sukadi, Hasil Wawancara, Ponorogo. 17 November 2018.
Bari, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Novemer 2018.
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Dalam Islam mengajarkan bahwa semua hari adalah baik dan
mempunyai kemuliaan sendiri-sendiri. Tetapi alangkah baiknya bila hari
pernikahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bersama. Yaitu
baik bagi Shahibul Hajat, baik juga bagi para tamu yang akan diundang.15
Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang
demikian pula kepentingannya dan keperluan hidupnya, kenyataan
menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi
pada masa Rasululah Saw. Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu
desakan kepentingan atau apabila masyarakat tersandung oleh satu pesoalan
yang sebelum mereka ketahui dan disitu tidak ada peraturan nash AlQur’an atau sunah Nabi dan ijma’.16
Sebagian besar kalangan masyarakat masih benar-benar menjaga dan
melestarikan adat atau kepercayaan terhadap larangan melaksanakan
pernikahan dibulan Selo pada anak cucu mereka yaitu larangan yang
ditujukan kepada calon pengantin untuk tidak melangsungkan perkawinan
di bulan Selo, apabila kepercayaan tersebut dilanggar, yaitu dengan
melangsungkan perkawinan pada bulan selo. Diyakini oleh masyarakat
sekitar bahwa orang atau pun keluarga yang melangsungkan pernikahan
tersebut akan terkena balak atau petaka.
Dalam hal ini ‘urf menjadi sebuah jawaban-jawaban hukum atas
persoalan adat yang ada ditengah-tengah umat islam. ‘urf sendiri adalah
sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah
15

Ummu Azzam, Walimah Cinta, (Jakarta: QuantumMedia, 2012), 106.
Nur Khamid, “Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa
Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”, Skripsi, 7.
16

7

mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan ‘urf adalah sesuatu yang
sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus
sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat.17 Upaya ini
dilakukan mengingat universalitas ajaran Islam. Dengan demikian hukum
Islam harus selalu dapat menjawaab tantangan zaman. Ini karena fiqh
sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari’ah dapat
berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula.18
‘Urf terbagi menjadi dua yakni ‘urf shahih yaitu ‘urf yang tidak
bertentangan dengan syariat, dan ‘urf fasid yang dilarang karena
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.19 Yang menjadi
masalah, adalah ketika terjadi suatu permasalahan hukum dimana ada
konsep ‘urf yang ada berbeda dengan konsep ‘urf yang ada dalam hukum
Islam seperti yang terjadi dalam adat larangan perkawinan pada bulan Selo
Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai larangan melaksanakan

pernikahan pada bulan

Selo tersebut. Penulis

tersebut

akan

meneliti

hal

dengan

judul

“Tinjauan ‘urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa
Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.

17

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), 71.
18
Ilyas Supena, Dekontruksi Dan Rekontruksi Hukum Islam, (Yogyakarta: Gama media,
2002), 1.
19
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dma Utama, 1994), 123.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan rumusan
masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap dasar larangan menikah pada bulan
Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

2.

Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap sanksi atas pelanggaran larangan
menikah pada bulan Selo

di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis

Kabupaten Ponorogo.
C. Tujuan Penelitian
Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui implikasi larangan
menikah di bulan Selo. Namun untuk spesifiknya tujuan tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap dasar larangan menikah pada
bulan selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

2.

Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap sanksi atas pelanggaran
larangan menikah di bulan selo di Desa Ngasinan kecamatan Jetis
kabupaten Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian
Setelah diketahui adanya permasalahan dan latar belakang masalah
maka dibutuhkan penelitian yang bermanfaat, diantaranya:
1.

Secara Teoritis

9

a. Agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis
sebagai masukan bagi peneliti yang lain dengan tema yang terkait
sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
b. Agar dapat menambah

ilmu

pengetahuan, informasi, dan

pengalaman mengenai adat dan kebudayaan masyarakat yang
bersangkutan.
2. Secara Praktis
a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adat
larangan menikah di bulan Selo terhadap ‘urf yang telah ada.
b. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan
dengan larangan melaksanakan perkawinan.
E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna
untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti
melalui khazanah pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk
memperoleh kepastian orisinalitas dari tema. Persoalan mengenai larangan
pernikahan adat memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi
yang telah lalu diantaranya adalah sebagai berikut:
1.

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Ula Syaifudin, yang berjudul “Adat
Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif ‘urf (Studi Kasus Desa
Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Rumusan
masalah yang diangkat bagaimana latar belakang historis filosofis
mengenai tradisi larangan menikah dibulan suro dan pandangan

10

masyarakat mengenai larangan menikah dibulan suro. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian
lapangan. Hasilnya ialah pelaksanaan larangan nikah pada bulan suro
masih dilestarikan oleh masyarakat karena dirasa memiliki filosofis
yang mendalam. Hal ini disebabkan bulan tersebut terjadi peristiwaperistiwa agung. Salah satu peristiwa agung itu adalah peristiwa
pembantaian terhadap 72 anak keturunan nabi dan pengikutnya.
Sehingga menumbuhkan rasa haru dan menumbuhkan rasa tidak
pantas diri untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan.20
Perbedaan skripsi tersebut dengan peneitian ini adalah masalah yang
diteliti. Dalam skripsi Zainul Ula Syaifudin membahas mengenai
sejarah filosofis sedangkan penelitian ini membahas dasar larangan.
2.

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Mustofa, yang berjudul ”Persepsi
Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar
(Studi

Desa

Jombang)”.

Gedangan

Kecamatan

Mojowarno

Kabupaten

Rumusan masalah yang diangkat bagaimana latar

belakang munculnya larangan tersebut, perspeksi masyarakat terhadap
larangan pernikahan bulan shafar, perspektif ‘urf terhadap larangan
menikah pada bulan shafar. Penelitian ini menggunakan penelitian
jenis empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh.
Hasilnya adalah yang melatar belakangi larangan menikah pada bulan
shafar muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur secara turun
20
Zainul Ula Syaifudin, “Adat Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif ‘urf (Studi
Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”, (Skripsi, UIN Maulana
Malik Ibrahim, Malang, 2017).
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temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sedangkan peresepsi
masyarakat menjelaskan adat larangan tersebut merupakan ajaran
kejawen. Sedangkan untuk perspektif ‘urf larangan menikah pada
bulan shafar termasuk dalam ‘urf shahih.21 Perbedaan skripsi tersebut
dengan peneitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Zainul Mustofa
membahas mengenai bulan shafar sedangkan penelitian ini membahas
mengenai bulan selo.
3.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nur Ihwan Ali, yang berjudul
“Pandangan Hukum Islam Terhadap larangan Menikah Pada Bulan
Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton
Yogyakarta)”. Rumusan masalah yang diangkat mengenai faktorfaktor timbulnya larangan menikah pada bulan Muharram dan
pandangan hukum Islam mengenai faktor-faktor timbulnya larangan
menikah pada bulan Muharram. Penelitian ini menggunakan
penelitian jenis lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis.
Hasilnya adalah faktor-faktor yang yang mempengaruhi larangan
menikah pada bulan muharram adalah mengikuti adat leluhur dan
meyakini bahwa bulan muharram adalah bulan sial. Hukum Islam
memandang tindakan ini termasuk tindakan syirik dan ushul fiqh
memandang bahwa larangan menikah pada bulan muharram ini

21
Zainul Mustofa,”Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan
Shafar (Studi Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”, (Skripsi, UIN
Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).
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termasuk ‘urf fasid.22 Perbedaan skripsi tersebut dengan peneitian ini
adalah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nur Ihwan Ali membahas
faktor-faktor larangan menikah pada bulan muharram sedangkan
penelitian ini membahas dasar larangan menikah bukan selo.
4.

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Isro’i, yang berjudul “Larangan
Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum
Islam (Studi kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede
Kabupaten Boyolali)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah
mengenai

faktor

yang

mendorong

masyarakat

untuk

tidak

melaksanakan pernikahan dibulan muharram, pandangan ulama dan
hukum Islam terhadap larangan menikah dibulan muharram.
Penelitian

ini

menggunakan

jenis

penelitian

lapangan

dan

mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya faktor yang
mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan dibulan
muharram

karena

masyarakat

menganggap

bulan

muharram

merupakan bulan keramat dan untuk melestarikan adat tersebut
sedangkan dalam pandangan ulama dan hukum Islam bahwa
pernikahan yang dilakukan pada bulan muharram itu sangat baik dan
termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Swt sehingga kebenaran
tentang mitos tersebut belum terbukti.23 Perbedaan skripsi tersebut

Muhamad Nur Ihwan Ali, “Pandangan Hukum Islam Terhadap larangan Menikah
Pada Bulan Muharram Bagi Penganut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)”,
(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
23
Muhamad Isro’i,“Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa
Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten
Boyolali)”, Skripsi,STAIN Salatiga, Salitiga, 2012).
22
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dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Isro’i
membahas mengenai pandangan ulama dan hukum Islam sedangkan
penelitian ini mengenai tinjauan ‘urf.
5.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Khamid, yang berjudul ”Pantangan
Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo,
Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”. Rumusan masalah dalam
skripsi ini menjelaskan mengenai pendapat masyarakat

dan

pandangan hukum Islam mengenai larangan pernikahan dibulan
muharram. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian
lapangan dan mengunakan pendekatan deskripsi analitik. Hasilnya
masyarakat mempercayai adat larangan menikah pada bulan
Muharram karena adat tersebut sudah ada sejak zaman dahulu.
sedangkan dalam hukum Islam tidak ada hari khusus untuk
melaksanakan pernikahan karena Islam menganggap bahwa semua
hari adalah hari baik.24 Perbedaan skripsi tersebut dengan peneitian ini
adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Khamid membahas mengenai
pendapat masyarakat dengan pandangan hukum Islam sedangkan
penelitian ini membahas dasar dan sanksi terhadap larangan menikah
pada bulan Selo.
Dari judul skripsi yang penulis paparkan di atas, maka penulis
berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda.
Adapun persamaan penelitian ini secara umum adalah membahas tentang
Nur Khamid,”Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa
Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati” (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017).
24
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larangan menikah pada bulan tertentu, dari penelitian terdahulu hanya
memfokuskan penelitian pada bulan suro atau muharran dan shafar yang
mengambil rumusan masalah mengenai pandangan hukum Islam, ‘urf
maupun pandangan masyarakat. Meski penulis memiliki kesamaan dalam
mengkaji namun memiliki perbedaan pula. Perbedaan yang penulis ambil
yaitu mengenai pandangan ‘urf terhadap larangan menikah pada bulan Selo.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan

(field

Research) dengan menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif dan pendekatan ushul fiqh. Penelitian lapangan
(Field Research) yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau
masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah
tentang larangan menikah pada bulan Selo. Penelitian ini bersifat
deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang
diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena yang tepat,
sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial,
tertentu yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu peneliti
menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya
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analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan
melihat adat yang ada dalam perkawinan.
2.

Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan
berperan langsung dalam mengumpulkan data. Maka dari itu, dalam
penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci/ aktor
sentral, sedangkan instrument lainnya hanya sebagai penunjang.
Kehadiran peneliti dilapangan sangat penting karena sebagai
partisipan atau pengamat penuh. Selain itu peneliti dalam melakukan
observasi melakukan secara terang-terangan.

3.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang
berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan
diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini
karena masyarakat di desa ini masih kental dengan tradisi khususnya
mengenai larangan menikah pada bulan selo. Dibeberapa desa lainnya
juga memiliki larangan menikah dibulan tertentu seperti dibulan
Muharram (Suro). Namun di desa Ngasinan ini ada larangan menikah
selain bulan Muharram (Suro) yaitu Selo atau Dzulqadah.

4.

Data dan Sumber Data
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa
data primer dan data sekunder.
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a. Data Primer
Yaitu yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer
yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan.
Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pujangga atau
sesepuh desa dan juga tokoh masyarakat yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.
b. Data Sekunder
Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam
melengkapi serta memperkuat data. yaitu data data yang diperoleh
dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku,

hasil

karya

ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan
larangan perkawinan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam
melengkapi data yang diperlukan.
5.

Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Observasi
Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan
langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang
akan diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara
pengamatan dan pencatatan dasar dan sanksi larangan menikah
pada bulan selo.
b. Teknik Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu
masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana
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dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara
dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak
mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.25
Wawancara peneliti lakukan guna untuk mengumpulkan data
berupa pemahaman masyarakat menegenai dasar dan juga sanksi
larangan menikah pada bulan selo di Desa Ngasinan Kecamatan
Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam proses wawancara ini, peneliti
akan melakukan dengan cara bertanya langsung dengan pujangga
desa, sesepuh desa dan juga masyarakat Desa Ngasianan serta
tokoh lainnya yang berpengaruh di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo.
c. Teknik Dokumentasi
Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang penyusun
perlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa
arsip-arsip atau

dokumen

tertulis

yang

ada

metode

dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari
data

mengenai

hal-hal

atau

variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat
agenda dan sebagainya untuk memperoleh data mengenai
larangan menikah pada bulan selo yang akan dipergunakan
untuk melihat obyek penelitian secara lebih komprehensip.

25

Ibid, 160.
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Sehingga dapat diketahui hal-hal atau variabel berupa catatancatatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
6.

Pengolahan Data
Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian
data tersebut 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
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.26 Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul
data-data yang berkaitan dengan masalah larangan melaksanakan
pernikahan di bulan selo yang di fokuskan pada pokok
permasalahannya.
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.27 Dalam
penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks
yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan
pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk

26
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2013), 247.
27
Ibid, 249.
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memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah
penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai larangan
melaksanakan pernikahan di bulan selo.
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.28 Dan selanjutnya diambil
kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan
sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan
pandangan menurut ‘urf mengenai dasar larangan melaksanakan
perrnikahan pada bulan selo dan pandangan ‘urf mengenai sanksi
terhadap pelanggaran larangan menikah pada bulan selo sehingga
dapat ditarik kesimpulan.
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.29

28

Ibid, 252-253.
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2018), 330.
29
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Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan
beberapa

kriteria

yang

meliputi

kredibilitas,

kepastian,

dan

kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan
pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan
pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsurunsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu
yang sedang dicari.30
Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah
teknik triangulasi sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara31 :
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.

30
31

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: GP Press, 2009), 15.
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,,, 331.
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G. Sistematika Pembahasan
Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan
mebagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis
gambarkan sebagai berikut:
Bab pertama, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang
memberikan gambaran

secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang

meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,
sistematika pembahasan
Bab kedua, pada Bab ini membahas mengenai landasan teori yang
digunakan. Berisi tentang seluk-beluk mengenai ‘urf seperti pengertian,
syarat-syarat, kedudukan ‘urf dalam hukum, macam-macam ‘urf.
Bab ketiga, pada Bab ini membahas mengenai deskripsi lokasi
penelitian, deskripsi mengenai dasar larangan menikah di bulan selo dan
juga deskripsi mengenai sanksi atas pelanggaran larangan menikah di bulan
selo
Bab keempat, pada Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang
membahas atau menganalisis mengenai larangan pelaksanaan menikah di
bulan selo menurut pandangan ‘urf dan resiko terhadap larangan menikah
menurut pandangan ‘urf.
Bab kelima, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari
pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban,
saran-saran penulis dan penutup.

BAB II
KONSEP ‘URF DALAM ISTINBATH HUKUM

A. Pengertian ‘Urf
Ibn al-Manzur mengatakan ‘urf dalam bahasa Arab memiliki dua
makna asal. Pertama, tersambungnya sebagian sesuatu dengan bagian lainnya.
kedua, tenang dan tentram. Makna yang pertama menunjukkan sifat ‘urf,
yakni kontinyu. Sedangkan makna tenang dan tentram identik dengan sifat
terpuji dan kebaikan. Oleh karenanya Ibn al-Manzur mengkategorikan ‘urf
sebagai antonim kejelekan dan mengartikan dengan sesuatu yang baik dan
menentramkan hati.1
Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan
al-ma’ruf dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian dikenal ini lebih
dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Diantara ahli bahasa
Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf kedua kata itu mutaradif
(sinonim).

Kata ‘urf

pengertiannya

tidak melihat

dari segi berulang

kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan
tersebut sudah
Sedangkan ‘adat

sama-sama

dikenal dan

yaitu apa-apa yang

diakui

oleh

orang banyak.

dibiasakan oleh manusia dalam

pergaulannya dan telah menatap dalam urusan-urusanya. Dalam hal ini
sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu
pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang
Binti Nur Mudamawah, Peranan ‘Urf Dalam penentuan Kapastian Mahar, Skripsi
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 19.
1
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dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya

karena

perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu
dilakukan secara berulangkali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut
dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. 2
‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau
ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk
melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini
sering disebut sebagai adat. ‘Urf itu mencakup sikap saling pengertian di
antara

manusia

atas perbedaan tingkatan di antara

mereka,

baik

keumumannya ataupun kekhususannya. 3
Secara terminologi (istilah), ahli ushul ‘Abd Wahhab al-Khallaf
mendifinisikan ‘urf sebagai:

.ُ َويُس ِْمى العَادَه, َار ْوا َعلَ ْي ِه ِم ْن قَ ْو ِل اَ ْو فِ ْع ِل اَ ْو تَ َرك
ُ س
َ اس َو
ُ َّارفَهُ الن
َ ََماتَع
Artinya: sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik
berupa perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan untuk
meninggalkan sesuatu, dan disebut juga adat.4
Sedangkan definisi adat secara terminologi sebagaimana diungkapkan
oleh Muhammad Abu Zahrah yaitu:

ْ ت َواِ ْستَقَا َم
.ت َعلَ ْي ِه أ ُ ُم ْو ُر ْوهُ ْم
ِ َس ِم ْن ُم َعا َمال
ُ ََّما اِ ْعتَدَاهُ الن
Artinya: sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya
dan telah mantap urusan-urusannya. 5

2

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 387-388.
Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqh, 128.
4
Ibid, 20.
5
Ibid, 21.
3
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Definisi di atas memberikan gambaran bahwa pengertian ‘urf dan adat
oleh sebagian besar ahli Hukum Islam difahami sama dan tidak berlainan
walaupun terdapat sebagai ulama’ yang membedakan keduanya yakni dari
segi cakupan, bahwa adat lebih umum dari pada ‘urf. Adat sendiri berasal dari
kata ada-ya udu-audan yang berarti mengulangi sesuatu. Para ulama ahli
bahasa menganggap bahwa kata adat dan ‘urf adalah dua kata yang
bersinonim (mutaradif). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua
kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan,
sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan
kata ‘urf mempunyai arti sudah dikenal tidak melihat dari segi berulang
kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang
banyak. 6
B. Macam-macam ‘urf
Para Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam:
1.

Dari segi objeknya,‘urf dibagi kepada :
a.

Al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah
kebiasaan

masyarakat

dalam

ungkapan tertentu dalam
makna ungkapan itulah

mempergunakan

lafal

menggungkapkan sesuatu,
yang dipahami dan

atau

sehingga

terlintas dalam

pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti

6

Ibid, 22.
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daging sapi, padahal

kata-kata daging mencangkup

seluruh

daging yang ada.7
b.

Al-‘urf al-amali

(kebiasaan yang

berbentuk perbuatan)

adalah

kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbutan biasa atau
mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah
perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak
terkait

dengan kepentingan

orang

lain,

seperti kebiasaan

memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.8
2.

Dari segi cakupanya,‘urf dibagi kepada :
a.

Al-‘urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan
tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan
diseluruh daerah. Miasalnya, dalam jual beli mobil seluruh alat
yang diperlukan untuk memperbiki mobil seperti kunci dongkrak
dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan
biaya tambahan. 9

b.

Al-‘urf al-khas (kebiasaan

yang

bersifat

khusus)

adalah

kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu.
Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu
pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya
dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang
tersebut.10

7

Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.
Ibid.
9
Ibid, 150.
10
Ibid.
8
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Dari segi diterima atau ditolaknya ‘urf dibagi dua yaitu:

3.

a.

Al-‘urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah ‘urf yang
tidak

bertentangan dengan salah satu dalil syara’,

bertentangan

dengan

maslahah

mu’tabarah

dan

tidak
tidak

mendatangkan mafsadah yang nyata. ‘urf sahih adalah ‘urf yang
baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’.
Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah. Atau
kebiasaan masyarakat besalaman dengan teman sesama jenis
kelamin kala bertemu. 11
b.

Al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan
yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah
dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di
kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman
uang antara sesama pedagang.12

C. Syarat-syarat ‘urf
Oleh karena ‘urf bukan merupakan dalil yang berdiri-sendiri,
melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara’, maka ada sejumlah
persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan ‘urf tersebut, yaitu:
1.

‘Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak
dapat dikatakan ’urf. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan
kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu
11
12

Ibid, 11.
Hasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.
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sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti,
kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat,
sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenanya, ‘urf semacam ini
belum dapat dijadikan hujjah.13
2.

‘Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan
pada ‘urf tersebut ditetapkan. Jika ‘urf telah berubah, maka hukum tidak
dapat dibangun di atas ‘urf tersebut.14

3.

Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan ‘urf oleh pihakpihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat
kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak
menggunakan ‘urf tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya,
maka ‘urf dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tertentu.15

4.

‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum
syariat.16

D. Kedudukan ‘urf sebagai metode istinbat hukum
Para ulama memandang ‘urf sebagai salah satu dalil untuk
mengistinbathkan hukum Islam. 17

Ada

juga

sebagian ulama

yang

memperkuat kehujjahan ‘urf dengan dalil al-Qur’an dan Hadis. Mereka
mengemukakan ayat 199 surat al-A’raf sebagai dalilnya:

. َض َع ِن ْال َج ِه ِليْن
ْ ف َواَع ِْر
ِ ُخ ِذ ْالعَ ْف َو َواْ ُم ْر بِ ْالعُ ْر

13

Suwarjin, Ushul Fiqh,154.
Ibid.
15
Ibid.
16
Ibid.
17
Ibid, 152.
14
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Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang
ma’ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.18
Dan juga hadis mauquf dari Ibnu Abbas:

.سن
َ سنًا فَ ُه َو ِع ْندَ هللاِ َح
َ َما َراَهُ ْال ُم ْس ِل ُم ْونَ َح
Artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di
sisi Allah.19
Abdul Karim Zidan mengkritik penggunaan ayat dan hadis di atas
bagi kehujjahan ‘urf dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab, kata
al-‘urf dalam ayat diatas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara’ dan
wajib mengamalkannya. Sementara hadis di atas adalah hadis mauquf, dan
hanya berhenti pada Ibnu Mas’ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai
argument kehujjahan ijma’, bukan kehujjahan ‘urf.20
Di samping dalil-dalil di atas, para ulama yang menggunakan ‘urf
sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan ‘urf:
Kita mendapati Allah merespir ‘urf-‘urf orang Arab yang dipandang

1.

baik. Seperti dilakukannya sistem perdagangan dan perserikatan, baik
berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salam dan lain-lain. Beberapa
jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan ‘urf
shahih yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi
lain Allah juga menolak dan membatalkan beberapa ‘urf yang

18

Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Syaamil
Cipta Media, 2006).
19
Afifatus Sholihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat Larangan perkawinan Barep
Telon Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 17.
20
Ibid, 152.
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dipandang bertentangan dengan syara’, seperti pembatalan kebiasaan
orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
‘Urf pada dasarnya didasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-

2.

dalil syara’ yang mu’tabarah, seperti Ijma’, maslahah mursalah dan
sad al-zharai. Di antara ‘urf yang disandarkan pada Ijma’ misalnya
akan istishna’. Kebolehan istishna’ telah menjadi Ijma’ ulama, dan
Ijma’ ulama adalah dalil yang mu’tabar.
Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan Ijma’ sebagai

3.

dalil/hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama
mengakuinya sebagai dalil. 21
Menjadikan ‘urf
sendiri

sebagai landasan penetapan hukum atau ‘urf

yang ditetapkan sebagai hukum

kemaslahatan

dan kemudahan terhadap

bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan

manusia.

Dengan

berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala
sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini
telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan
karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Sekalipun
demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan
alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala
tidak bertentangan dengan nash atau ijma’ yang jelas-jelas terjadi di
kalangan ulama’. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila
tidak akan

21

Ibid, 153.

mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi
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masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di
tetapkan berdasarkan‘urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan
tempat. ‘Urf bukan merupakan dalil syara’ tersendiri pada umumnya,‘urf
ditunjukan

untuk memelihara kemaslahatan umat serta

pembentukan

hukum

dan

menunjang

penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf

dikhususkan lafad yang ‘am (umum) dan dibatasi yang mutlak. 22
‘Urf dalam beristinbathil hukm al-syar’iy, para ahli hukum berberda
pendapat, yaitu:
Kelompok Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teori ‘urf itu

1.

dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum atau
beristinbathil hukm al-syar’i. Dasarnya adalah:
Al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199, yaitu:

ض عَ ِن الْ َج ا ِه لِ ي َن
ْ ف َو أ َع ِْر
ِ ُخ ِذ الْ عَ فْ َو َو أ ْ ُم ْر بِ الْ ع ُ ْر
Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh.23
Kelompok Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa teori ‘urf
tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum. 24

2.

Adapun untuk mengetahui kedudukan ‘urf sebagai salah satu patokan
hukum, para ahli beragam dalam memeganginya sebagai dalil hukum, yaitu:

Rahmat Syafe’I, Ilmu ushul Fiqih,121
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Syaamil
Cipta Media, 2006).
24
Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah Jombang,
2008),130.
22
23
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Abu Hanifah: al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, dan ‘urf

1.

masyarakat.
Imam Malik: al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, Qiyas, Istihsan, Istishhab,

2.

maslahah-mursalah, syadduzdharai’ dan ‘urf.
Malikiyah, membagi adat atau ‘urf menjadi tiga, yaitu:

3.

1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan
hal tersebut.
2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau
mengabaikan syara’.
3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima landasan tidak ada larangan.
Imam al-Syafi’i tidak mempergunakan ‘urf atau adat sebagai dalil,

4.

karena beliau berpegang pada al-Qur’an, hadis, ijma’, dan ijtihad yang
hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah
diambil oleh Imam Syafi’i dalam wujud qaul Jadid, merupakan suatu
penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baqdad dalam wujud
Qaul Qadim.25
Ada beberapa alasan ‘urf dapat dijadikan landasan

hukum,

diantaranya yaitu :
1.

Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang
berbunyi:

سن
َ سنًا فَ ُه َو ِع ْندَ هللاِ َح
َ َما َراَهُ ْال ُم ْس ِل ُم ْونَ َح

25

Ibid, 131.
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Artinya : sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslimin, maka
baik pula disisi Allah.26

Hal ini menunjukan bahwa segala adat

kebiasaan yang

dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Karena
apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan
kesulitan.

. َض َع ِن اْل َجا ِه ِليْن
ْ ف َوأَع ِْر
ِ ُخذ ُ ْال َع ْف َو َوأْ ُم ْر ِبااْلعُ ْز
Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma’ruf (al-‘urfi) setra bepalinglah dari pada
orang-orang yang bodoh ” (QS. Al-A’raf: 199).27
Kata al-‘urfi dalam ayat tersebut, dimana umat manusia
disuruh mengerjakanya, oleh para
sebagai sesuatu yang
masyarakat.

baik

dan

Berdasarkan ketentuan

ulama Ushul Fiqh dipahami
telah
itu

menjadi
maka

kebiasaan

ayat

tersebut

dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesutu yang telah
dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.
Pada dasarnya syari’at Islam dari masa awal banyak menampung

2.

dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama
tradisi itu

tidak bertentangan

dengan

al-Qur’an

Rasullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan

dan Sunnah
sama sekali

tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat.28

As-syekh Mansur Ali Nashif, Attaj Al-Jami’ulil ushul Fi Ahaditsi, Juz II (Beirut: darul
Fikri, 1975), 67.
27
Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Syaamil
Cipta Media, 2006).
28
Satria Efendi, Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156.
26
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Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang shahih
karena bila ‘urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan
prinsip syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang

fasid dan tidak

dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Dari uraian diatas dapat
ditarik kesimpulan bahwa

‘urf atau

‘adat dapat

digunakan

sebagai

landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun ‘urf atau ‘adat
bukanlah dalil

yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada

yang

mendukung, atau ada tempat sanadaranya, baik dalam bentuk ijma’ atau
maslahat. ‘Urf atau ‘adat

yang berlaku dikalangan masyarakat berarti

mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal
tersebut diakui, dan ulama

sudah mengamalkan, berarti secara tidak

langsung telah terjadi ‘ijma walaupun dalam bentuk sukuti. Disamping
memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, ‘urf juga memiliki
kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui
hukum Islam memiliki dua sisi yaitu sisi penetapan (istinbath) dan sisi
penerapan (tathbiq). Keduanya bisa berjalan parallel, bisa juga tidak. Artinya
suatu produk hukum, ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa
mempertimbangkan kemaslahatan dimana hukum tersebut diterapkan. Dan
ada kalanya tidak diterapkan, karena tidak dengan kemaslahatan masyarakat
di tempat di mana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini,
‘urf menjadi dasar pertimbangan hukum. 29

29

Suwarjin, Ushul Fiqh, 154.
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Misalnya dalam surat al-Thalaq ayat 2 Allah menegaskan persyaratan
saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara istinbath ayat tersebut
sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Orang yang adil adalah orang
yang padanya melekat sifat taqwa dan muru’ah. Orang yang tidak memiliki
ketaqwaan dan tidak menjaga muru’ah bukanlah orang yang adil. Namun
dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga muru’ah itu berbeda-beda
sesuai perbedaan waktu dan tempat. Tidak menutup kepala misalnya, di satu
tempat dipandang menghilangkan muru’ah, tetapi ditempat yang lain tidak.
Demikian juga kewajiaban suami memberi nafkah istri secara ma’ruf yang
terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, ukuran ma’ruf di sini berbeda-beda
sesuai kemampuan suami, sebab tidak ada nash yang menjelaskan berapa
kadar nafkah yang ma’ruf (baik) itu. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh
Allah, dan Allah tidak menjelaskannya kadarnya maka ukurannya
dikembalikan kepada ‘urf, seperti ukuran besarnya mahar, besarnya mut’ah
bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atu pembantu rumah tangga
di suatu tempat dan lain-lain. 30
E. Hari Yang Harus Dihindari Untuk Menikah Dalam Kitab Qurotul Uyyun
Syech Ibnu Yamun Menjelaskan perihal larangan yang harus di
hindari saat pernikahan dalam nadzam beliau mengatakan:

ُّ اخ َر ال
ور
َودَ ْع ِمن
ِ االيام يو َم االربعاء إن كان
ِ
ِ ش ُه
Artinya: Tinggalkan hari rabu dan jangan di paka Jika hari rabu datang
pada akhir bulan.31
30

Ibid, 155.
Syaikh Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanu, Kitab Qurrotul Uyun dalam
www.almuhibbin.com (diakses pada tanggal 8 September 2019, jam 09.30). 10.
31
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كذاك أب جب يج يا فتى يواك كد ك ْه فقد أتى
Artinya: Begitu pula tanggal tiga, lima, dan tiga belas, dua lima, dua satu,
dua empat serta enam belas.32

Syech Ibnu Yamun menjelaskan dalam bait bait syairnya, bahwa
dalam memasuki pernikahan sebaiknya menghindari hari rabu pada setiap
bulan karena ada hadits yang menjelaskan bahwa setiap rabu akhir pada
setiap bulan adalah saat di turunkannya bala musibah yang merupakan hari
naas.
Imam Asuyuthi menjelaskan didalam kitab Jami'ush Shaghir bahwa
hari yang di maksud adalah tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, 25, dalam setiap
bulan. Hendaknya seseorang menjauhi kedelapan hari tersebut dalam
melakukan hal hal penting seperti: Pernikahan, berpergian, mengali sumur,
menanam pohon membeli rumah, membeli baju dan sebagainya. sebagaimana
yang di riwayatkan oleh ali bin abi tholib yang di nadzamkan oleh Al-Hafidz
Ibnu Hajar dalam bentuk bahar thowil, Beliau mengatakan sebagai berikut:

سفَ ْر
ً تَ َوق من االيام سبعا ً كوامالً فال تَ ْبتَدِى في ِه َّن
َ أمرا وال
Artinya: Jauhi ketujuh hari dengan sempurna, jangan kamu memulai sesuatu
dan jangan pula berpergian.

وال تشترى ثوبا ً جديدًا أو خلةً وال تنكح أنثى وال تعرس الشجر
Artinya: Jangan membeli baju baru atau perhiasan, Jangan menikahkan
anak putri dan jangan menanam tanaman.

32

Ibid.
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وال تشترى ثوبا ً جديدًا أوخلةً وال تنكح أنثى والتعرس الشجر
Artinya: Jangan mengali sumur dan membeli rumah. Jangan bersahabat
dengan raja dan berhati hatilah.

ثالثا ً و خمسا ً ثم ثلث عشر يتبعها من بعد ذا السادس عشر
Artinya: Tanggal tiga, Lima, Kemudian Tigabelas, Tnggal tanggal berikutnya
yakni taggal enambelas.

والحادى والعشرون إياك شؤمه و الرابع والعشرين والخامس والعشرين
Artinya: Pada tanggal duapuluh satu, takutlah akan kejelekannya begitu pula
tanggal dua puluh empat dan duapuluh lima.33

ويوم األربعاء وكل يوم نهيتُك عنه فهو نحس قد استمر
َ
Artinya: Setiap rabu akhir pada setiap bulan dan seluruh hari aku
melarangmu darinya karena hari naas selamanya.

روينا عن بَ ْحر العُلوم حقيقةً علي بن عم المصطفى سيد البشر
Artinya: Kami meriwayatkan seluruh keterangan ini dari lautan ilmu yakni
Ali Bin Ammil Mushthafa pemimpin umat.34
Termasuk hari yang juga sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Telah
ditanyakan kepada Nabi Saw. tentang hari tersebut, beliau menjawab:
"Hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat, karena pada
hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan (Darun
Nadwah) guna mencari cara yang baik untuk membunuh Nabi Saw."
Begitu pula hari Selasa. Telah ditanyakan kepada Nabi Saw., dan
beliau menjawab :

33
34

Ibid.
Ibid, 10.
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"Hari Selasa adalah hari berdarah, karena pada hari itu Sayidah
Hawa mengeluarkan darah haid, hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh
saudaranya, Jirjis, Zakaria dam Yahya as., juru sihir raja Fir'aun, Asiah
binti Mazahim (istri Firaun), serta disembelihnya sapi bani Israil." Karena
alasan-alasan tersebut Nabi Saw. dengan tegas mencegah melakukan cantuk
pada hari Sabtu.
Nabi Saw. bersabda:
"Pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah. Dan pada
hari Sabtu neraka Jahanam diciptakan, Allah memberikan kuasa pada
malaikat Maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam, Nabi Ayub menerima
cobaan dari Allah Swt., serta Nabi Musa dan Nabi Harun as. wafat."
Adapun tentang hari Rabu, pernah ditanyakan kepada Nabi Saw. dan
beliau menjawab:
"Hari Rabu adalah hari naas, dimana pada hari itu Fir'aun
ditenggelamkan bersama para pengikutnya serta kaum Tsamud dan kaum
Nabi Shaleh as. dihancurkan."
Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu
adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan, bahwa pada hari itu tidak ada
pengambilan dan tidak ada pemberian. Backrut keterangan yang ada didalam
kitab Ina' pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena hal itu dapat
mengakibatkan penyakit belang. Memang ada sebagian ulama yang me
ragukan keterangan tersebut, namun ternyata mereka terserang penyakit itu

38

Di dalam kitab An-Nashihah ada keterangan untuk tidak melakukan
sesuatu seperti, memotong rambut, memotong kuku, cantuk, bepergian, dan
sebagainya, pada hari-hari terlarang guna menghindari bahaya yang akan
menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari-hari tersebut. 35
Akan tetapi, Imam Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan
dari Imam Malik: "Tidak ada halangan melakukan pijat dengan menggunakan
minyak dan melakukan cantuk pada hari Sabtu. Begitu pula bepergian dan
melakukan akad nikah, karena semua hari itu milik Allah Swt. Saya tidak
melihat bahwa dilarangnya bahwa melakukan aktifitas pada hari-hari tertentu
sebagai persoalan yang besar." Bahkan secara tidak langsung beliau
mengingkari adanya hadist yang menerangkan hal itu. Ketika ditanya tentang
tidak bolehnya melakukan beberapa pekerjan seperti cukur, memotong kuku
dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu, Ibnu Yunus menjawab:
"Kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan memusuhi
kamu." Artinya, jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh
yang akan membahayakan diri. Kalaupun benar-benar terjadi, hal itu tidak
lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu tersebut
kebetulan sesuai dengan kehendak Allah Swt. Syekh Khalil didalam Kitab
nya jami' dengan nada keras memperingatkan: "Jangan tinggalkan sebagian
hari-hari tertentu untuk melakukukan suatu amalan, karena semua hari adalah
milik Allah Swt., tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat." 36

35
36

Ibid.
Ibid, 12.
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Pengarang

Syarah Ar-Risalah

menambahkan

sebagai

berikut:

"Sebaiknya hadits dhaif seperti itu diamalkan, tanpa memandang shahih atau
tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah hukum yang setaraf." Benar, hadits
dhaif itu sebaiknya diamalkan. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat,
maka jangan sampai amal itu berhenti pada hari-hari tersebut.37

37

Ibid, 13.

BAB III
ADAT LARANGAN MENIKAH PADA BULAN SELO DI DESA
NGASINAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
Secara administratif, Desa Ngasinan terletak di titik koordinat
longitude 111.466828 dan Latitude -7.972132. Wilayah Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah
desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jetis
Kecamatan Jetis;

di sebelah Barat

berbatasan dengan Desa Bajang

Kecamatan Balong; di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Bedi Wetan
Kecamatan Bungkal; sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa
Campursari Kecamatan Sambit.1
Jumlah penduduk desa Ngasinan seluruhnya adalah 4.429 jiwa dengan
rincian laki-laki sejumlah 2.209 jiwa, perempuan sejumlah 2.220 jiwa, usia 017 sejumlah 983 jiwa, usia 18-56 sejumlah 2,529 jiwa, dan usia 56 keatas
sejumlah 917 jiwa.2
1.

Sejarah Desa Ngasinan
Nama Desa Ngasinan berasal dari kata “Ngasin” yang artinya
“Nyantai”. Dari cerita para sesepuh desa, dulu disalah satu wilayah
yang sekarang disebut Desa Ngasinan terdapat sebuah wilayah yang

1
Mohammad Irhamni, Profil Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,
(Ponorogo: Pemerintah Desa Ngasinan, 2017), 2.
2
Ibid.

40

41

bernama Simo. Disana ada seekor harimau yang selalu ‘ngasin’ atau
bersantai, berteduh dibawah pohon beringin besar. Berawal dari itulah
akhirnya muncul nama ‘Ngasinan” yang juga bisa diartikan tempat
“ngasin” atau tempat bersantainya sesekor harimau tadi. Sehingga
oleh Kiai Nur Salim wilayah tersebut diberi nama Ngasinan. Tidak
banyak ulasan yang mengulas secara khusus tentang sosok Kiai Nur
Salim atau Ki Ageng Mantup. Sehingga menyebabkan beliau menjadi
sosok yang kurang dikenal oleh masyarakat luas. Namun, bukan
berarti sosok tersebut tidak penting untuk diketahui. Kiai Nur Salim
atau dijuluki Ki Ageng Mantup adalah seorang kiai yang berasal dari
Mantup. Secara administratif, Mantup adalah salah satu dukuh yang
kini masuk dalam wilayah Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Ponorogo.Dalam sebuah riset yang ditulis oleh Dawam
Multazam di bukunya yang berjudul DINAMIKA TEGALSARI
(Santri dan Keturunan Kiai Pesantren Tegalsari Ponorogo Abad XIX –
XX) menyebutkan bahwa sosok Kiai Nur Salim bukan sosok
sembarangan. Beliau memiliki darah ningrat yang melekat dalam
dirinya. Lebih lanjut, riset tersebut juga mengutip catatan berjudul
Silsilah KH Abdul Ghoni yang disusun oleh KH. M. Mudjahidin
Farid, Ponorogo, Kiai Nur Salim ini masih keturunan dari Prabu
Brawijaya V yakni Raja Majapahit, sama dengan Kiai Anom Besari
Caruban, ayah Muhammad Besari. Masih dalam sumber yang sama,
istri Kiai Nur Salim, yakni Nyai Mukminah disebut-sebut sebagai

42

saudara perempuan Kiai Donopuro asal Setono. Kiai Donopuro
sendiri adalah guru dari Muhammad Besari. Dalam data lain yang
masih dalam riset yang sama, Nyai Mukminah masih memiliki silsilah
keturunan dari Sunan Bayat yang dimakamkan di Klaten. Kiai Nur
Salim adalah figur kiai yang dapat dijadikan suri tauladan di era hari
ini. Keteledanannya dapat digambarkan dalam sebuah kisah yang
pernah dituturkan oleh Kiai Syamsuddin, kiai Masjid Tegalsari saat ini
dan juga tinggal di Tegalsari. Sekitar bulan Februari tahun 2017,
penulis pernah mewawancarai Kiai Syamsuddin berkenaan dengan
sosok Kiai Nur Salim perihal keteledanannya yang tidak hanya
menegur apabila mendapati yang salah melainkan juga menunjukkan
contoh yang benar. Pada suatu hari, Muhammad Besari dan adiknya
berjalan-jalan ke arah selatan dari Desa Setono hingga tiba di kawasan
Dukuh Mantup (kini masuk Desa Ngasinan Kecamatan Jetis). Setelah
tiba di tengah jalan, Nur Shodiq merasa haus. Kemudian mereka
meminta kelapa dari salah seorang warga di sana, yaitu Ki Ageng
Mantup, yakni Kiai Nur Salim. Setelah diizinkan, Muhammad Besari
memetik dengan cara menepuk tangan hingga jatuhlah beberapa butir
buah kelapa. Mengetahui cara memetik yang seperti itu, Kiai Nur
Salim menegur Muhammad Besari karena merasa ada banyak buah
kelapa yang belum waktunya dipetik menjadi turut terpetik. Selain
menegur, Kiai Nur Salim juga menunjukkan cara memetik buah yang
lebih baik, yakni dengan cara melengkungkan batang pohon kelapa
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tersebut sehingga bisa memilih hanya buah kelapa pilihan saja yang
terpetik. Kisah tersebut juga terdapat dalam riset Dawam Multazam.
Melihat kemahiran yang dimiliki Muhammad Besari muda, Kiai Nur
Salim kagum dan berniat menjodohkan santri dari Caruban Madiun
tersebut dengan putrinya. Dalam hikayat lain, disebutkan bahwa
Muhammad Besari juga menjadi menantu dari gurunya sendiri, Kiai
Donopuro. Jika hal ini betul terjadi, berarti Muhammad Besari
memiliki dua orang istri yang merupakan saudara sepupu; yang satu
anak dari Nyai Mukminah, dan yang lain anak dari Kiai Donopuro.
Berikut merupakan silsilah Kiai Nur Salim atau Ki Ageng Mantup
yang dikutip dari buku Dawam Multazam yang berjudul DINAMIKA
TEGALSARI (Santri dan Keturunan Kiai Pesantren Tegalsari
Ponorogo Abad XIX – XX), halaman 66.3
Sedangkan urut-urutan kepemimpinan Lurah atau Kepala Desa
Ngasinan adalah sebagai berikut :

3

1.

NURNGAWI (tidak diketahui tahunnya)

2.

SINGO JOYO (tidak diketahui tahunnya)

3.

SODRONO (tidak diketahui tahunnya)

4.

SODIHARJO (tidak diketahui tahunnya)

5.

SAKSONO (tidak diketahui tahunnya)

6.

KROMOREJO (tidak diketahui tahunnya)

Profil Desa Ngasinan dalam https://desangasinan.com (diakses pada tanggal 15 Mei
2019, jam 14.15)
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7.

DIYOKARSO (tidak diketahui tahunnya)

8.

ATMO DIHARJO (1943 s/d 1982)

9.

SARMAN (1982 s/d 1983)

10. LAMIRAN (1983 s/d 1992)
11. HARIYADI (1992 s/d 2000)
12. SUTRISNO (2000 s/d 2005)
13. LAMIRAN (2007 s/d 2013)
14. Drs. ANIS MOHTAROM (2013 s/d Sekarang).4

2.

Keadaan Sosial
Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di
Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada
masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang
dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa
Ngasinan, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan
pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pilgub, dan pilkada) yang
juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk
pemilihan kepala desa Ngasinan , sebagaimana tradisi kepala desa di
Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara
trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini
tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa
jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga

Admininistrator
Desa
Ngasinan,
”Sejarah Desa Ngasinan”
https://desangasinan.blogspot.com (Diakses pada tanggal 15 Mei 2019, jam 14:35)
4

Dalam
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tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut Pulung - dalam tradisi
jawa - bagi keluarga-keluarga tersebut. Jabatan kepala desa
merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada
anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan
kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum
masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun normanorma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan
tetap. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan
memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan
dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar
menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada
pemilihan desa Sumberbening pada tahun 2007. Pada pilihan kepala
desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%.
Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti
pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat
Desa Ngasinan seperti acara perayaan desa. Walaupun pola
kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan
keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi
desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat
langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di
Wilayah Desa Ngasinan mengedepankan pola kepemimpinan yang
demokratis. Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat
dipahami bahwa Desa Ngasinan mempunyai dinamika politik lokal

46

yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan,
mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi
masyarakatnya.5
3.

Keadaan Ekonomi
Tingkat

pendapatan

Desa

Ngasinan

Rp.

1.689.573.879,-

/th. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Ngasinan
dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,
perdagangan, Jasa

dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada,

pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat desa ngasinan mayoritas
petani. Petani di desa Ngasinan sejumlah 1.358 orang, karyawan
sejumlah48 orang, pegawai negeri sipil sejumlah 43 orang,
wiraswasta/pedagang sejumlah 779 orang, buruh tani sejumlah 227
orang, peternak sejumlah 3 orang, Jasa sejumalah 1 orang, pekerja
seni sejumlah 1 orang, pensiunan sejumlah 23 orang, tidak bekerja
sejumlah 615 orang, dan lainnya sejumlah 1.349 orang. 6
4.

Kondisi Pemerintahan Desa
Wilayah Desa Ngasinan terdiri dari 4 Dukuh yaitu : Dukuh
Ngasinan, Dukuh Mantup, Dukuh Karanglo, dan Dukuh samen, yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kamituwo).
Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya
limpahan tugas desa kepada aparat ini.Dalam rangka memaksimalkan
fungsi pelayanan trehadap masyarakat di Desa Ngasinan, dari keempat
5
6

Ibid.
Ibid, 2-3.
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dukuh tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun
Tetangga (RT).Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari
satuan wilayah pemerintahan Desa Ngasinan memiliki fungsi yang
sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah
tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada
level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah
Padukuhan (Rukun Warga/RW) terbentuk.7
B. Deskripsi Terhadap Dasar Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa
Ngasinan Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.
Membahas

tradisi

jawa

tidak dapat

dilepaskan

pembahasan

tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat jawa. Ketika
membahas tentang kepercayaan masyarakat jawa,

kita dihadapkan pada

bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka, wajar saja karena sejarah
tentang

kepercayaan agama memiliki

usia

setua

dengan

eksistensi

(manusia) yang mempercayainya. Pembahasan ini menjadi penting, karena
membahas tradisi erat kaitannya dengan keyakinan dan nilai. Sering kali
tradisi muncul berdasarkan keyakinan dan nilai. 8
Situasi kehidupan religius masyarakat di tanah Jawa sebelum
datangnya islam

sangatlah

heterogen.

Kepercayaan

import

maupun

kepercayaan asli telah dianut oleh orang jawa. Sebelum Hindu dan Budha,
masyarakat Jawa pra sejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak
animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang jawa
7
8

2008), 37.

mengarah pada

Ibid, 7.
Suwito Ns, Islam Dalam Tradisi Begalan (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press,

48

pembentukan kesatuan numinous antara alam nyata, masyarakat dan alam
adikodrati yang dianggap keramat.9
Wejangan

larangan

menikah

tinggalan leluhur masyarakat Jawa,

pada bulan Selo adalah
dimana dalam

tradisi

Masyarakat Desa

Ngasinan larangan menikah tersebut dipandang sebagai sebuah mitos
yang diyakini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan apabila
larangan tersebut dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral, artinya
larangan menikah tersebut menjadi keharusan dalam

beberapa praktek

kehidupan seseorang atau bahkan suatu golongan masyarakat.
Alasan dilarangnya

menikah pada bulan Selo dalam kacamata

masyarakat Desa Ngasinan, karena bulan tersebut adalah bulan tengah
atau gang. Sehingga mereka menganggap bahwa bulan ini bulan untuk selan
atau bersih desa. Bukan untuk menyelenggarkan suatu acara terutama hajatan
dan pernikahan. Pandangan ini dikarenakan masyarakat Islam Desa Ngasinan
memiliki anggapan bahwa bulan Selo merupakan bulan tengah antara bulan
syawal dan dzzulhijjah yang dianggap bulan libur. Libur melakukan
pernikahan dan dipergunakan untuk selo nan atau bersih desa.10
Menurut bapak Sukadi, selaku tokoh masyarakat Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis, beliau mendeskripsikan dasar larangan menikah pada bulan
Selo sebagai berikut:
”Wulan selo iku ora oleh nglaksanakne nikah amergo wong-wong ora
demen. Selo kie karepe wulan seng digawe nggo selanan utowo prei.
Dadi lek mantu prei sek diganti dino liane. Selo kui artine gang. Gang
9

Ibid, 36.
Hasil Wawancara dengan Bapak Paelan, Pujangga, Ponorogo, 2 April 2019.
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seng dimaksud gang wulan syawal karo dzulhijjah. Lumrahe wulan
selo kui prei sek, golek dino liane ae seng luweh apik” 11
(Bulan selo itu tidak boleh melaksanakan nikah karena orang-orang
tidak suka. Bulan selo itu menurutnya bulan yang digunankan untuk
selanan atau libur. Jadi pelaksanaan nikah diliburkan dan diganti pada
hari lainnya. selo itu artinya tengah (gang). Tengah yang dimaksud
tengah antara bulan syawal dan bulan dzzulhijjah. Seharusnya bulan
selo itu libur dulu. Dan mencari hari lain yang lebih baik).
Menurut bapak Paelan, selaku tokoh adat Desa Ngasinan Kecamatan
Jetis, beliau mendeskripsikan larangan menikah di bulan Selo sebagai berikut:
”Larangan nikah neng bulan selo iku ora oleh dilakoni. Maksude
wulan selo iku kanggo selanan, kanggo kebersihan deso, kebersihane
wong-wong. Dadi ora kenek dilanggar. Cara uwong kui masane
negoro ben ora nganeh-nganeh. Oleh dilakoni neng lek wani, lek nekat
kenek ae arep dilakoni isuk, sere bengi, lanang wedok, sugih mlarat
kenek tapi lek enek opo-opo kudu ditanggung dewe. Koyoto pireng
seng isine akeh pangganan gek yo reno-reno, kui oleh mileh seng
dikarepne utowo seng disenengi. Bandingane ngono kui oleh milih,
koyo mileh dino”.12
(Larangan menikah pada bulan selo itu tidak boleh dilakukan.
Maksudnya pada bulan selo dipergunakan untuk selonan, untuk
membersihkan desa, kebersihan untuk orang-orang. Jadi tidak boleh
dilanggar. Ibarat orang itu merupakan masa negara agar tidak
melakukan hal yang salah. Boleh dilakukan asalkan berani, jika nekat
bisa dilakoni pagi, siang maupun sore, laki-laki perempuan, kaya
miskin, bisa dilakukan asalkan jika terjadi apa-apa harus ditanggung
sendiri. Ibarat piring yang isinya banyak makanan dan bermacammacam, itu boleh memilih seperti yang diinginkan atau yang disukai.
Jadi diibaratkan seperti itu boleh memilih hari sesuai yang
diinginkan).
Dari pemaparan yang disampaikan bapak Sukadi, bapak Suwito dan
bapak Paelan larangan menikah pada bulan Selo merupakan bulan gang
(tengah-tengah) antara bulan syawwal dan dhulhijjah yang memiliki arti libur
melaksanakan pernikahan. Dan lebih baik mencari hari yang lain yang lebih

11
12

Hasil Wawancara dengan Bapak Sukadi, Sesepuh Desa, Ponorogo, 2 April 2019.
Hasil Wawancara dengan Bapak Paelan, Pujangga, Ponorogo, 2 April 2019.
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baik dari bulan selo tersebut. Namun jika berani melaksanakan pernikahan
pada bulan selo itu tidak apa-apa asalkan jika terjadi sesuatu yang tidak
dinginkan juga berani bertanggung jawab. Karena manusia hakikatnya
memiliki hak untuk mencari hari yang menurutnya baik, sehingga semua
kembali pada manusia itu sendiri.
Bapak Paelan juga menerangkan bahwa tidak hanya bulan selo saja
bulan yang tidak boleh melaksanakan pernikahan. Seperti bulan poso
(Ramadhan), Suro, jumadil awal. Menurut beliau bulan poso itu merupakan
bulan kebersihan manusia, dan diharapkan lebih mendekatkan pada sang
pencipta. Sedangkan bulan suro menurut beliau bulan paling tajam diantara
bulan yang disebutkan diatas, bulan suro merupakan bulan keramat sehingga
tidak boleh melakukan pernikahan. Bulan jumadil awal tidak boleh
melakukan nikah, tapi jika terpaksa tetap boleh melakukan nikah dibulan ini.
Maksudnya terpaksa seperti terjadi kecelakaan dan harus segera dinikahkan
maka boleh melaksanakan nikah dibulan tersebut. 13
Bapak Paelan juga mendeskripsikan lagi mengenai dasar larangan
menikah pada bulan Selo sebagai berikut:
”Lek ngomongne dasar. Kui wes soko wong biyen. Awak e ngene iki
kari neruske opo seng ditinggalne wong biyen. Zaman biyen kui yo
ono buku primbon. Neng jero buku kui aturan adat enek. Contone yo
kui ora oleh nikah neng bulan selo, lek nikah neng bulan selo
pernikahane ora bakal awet tur iso loro-loronen. Tapi kui kabeh
tergantung uwong e percoyo opo ora. Seng jelas masyarakat akeh
percoyone gek luweh golek dini lio.”14

13
14

Hasil Wawancara dengan Bapak Paelan, Pujangga, Ponorogo, 2 April 2019.
Hasil Wawancara dengan Bapak Paelan, Pujangga, Ponorogo, 2 April 2019.
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(Kalau membicarakan dasar. Itu sudah dari nenek moyang. Kita
seperti ini hanya meneruskan apa yang ditinggalkan nenek moyang.
Zaman dulu itu ada buku primbon. Di dalam buku itu ada aturanaturan adat. Contohnya ya iti tidak boleh menikah pada bulan selo,
kalau menikah pada bulan selo pernikahannya tidak bakal langgeng
dan bisa menimbulkan sakit-sakitan. Tapi semua itu tergantung
orangnya percaya atau tidak. Yang jelas masyarakat banyak yang
percaya dal lebih milih cari hari yang lain).
Bapak paelan juga memberitahukan lagi bahwa larangan menikah
pada bulan Selo sebagai berikut:
”Yo sebulan penuh. Pokok e sewulan kui libur sak kabehe. Nek
pengen nikah yo mending ojo nek wulan kui luweh apik golek bulan
liane seng luweh apik.”
(Ya sebulan penuh. Intinya sebulan itu libur dulu untuk semuanya.
Kalau pengen nikah lebih baik jangan dibulan itu mencari bulan yang
lebih baik).
Jadi menurut bapak Paelan dasar larangan menikah pada bulan selo
sudah ada sejak dulu. Dan masyarakat hanya meneruskan apa yang
ditinggalkan oleh oran dulu. Aturan-aturan mengenai larangan menikah
menurut bapak Paelan sudah ada dalam bentuk buku yaitu buku primbon. Isi
buku primbon tersebut berisi semua aturan-aturan adat yang dibuat oleh orang
dulu. Menurut dalam buku primbon larangan menikah pada bulan selo jika
dilanggar akan menimbulkan dampak seperti pernikahan tersebut tidak
langgeng dan menimbulkan penyakit. Semua hari pada bulan selo tidak boleh
melaksanakan nikah. Masyarakat desa Ngasinan menurut bapak Paelan masih
banyak yang percaya mengenai hal tersebut dan lebih memilih cari hari lain
yang lebih aman.
Selaku tokoh masyarakat bapak

Isno menerangkan bahwa dasar

larangan menikah dibulan selo, sebagai berikut:
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”Dasar e yo wong biyen budaya biyen. Pas sek zaman budha kui wes
enek larangan-larangan jowo. Koyo catetan ku iki. Iki catetan tak ku
nulis kiro-kiro tahu 80an sampek saiki sek tak simpen. Iki ngono
olehku ngilmu ya pas melu pelantikan neng semarang kae, kabeh
uwong seng pengen ngerti adat-adat ngono kui do mlupuk. Selain ko
kono ya mbukak i buku-buku primbon seng di nduweni mbah-mbahku
biyen.”15
(Dasarnya orang dulu atau budaya zaman dulu. Ketika zaman budha
itu udah ada larangan-larangan jawa. Seperti catatanku ini, ini catetan
saya tulis sekitar tahun 1980an msampai sekarang masih saya simpan.
Saya mendapatkan ilmu seperti ini dari mengikuti pelatihan
disemarang dulu, semua orang pengen mengetahui mengenai adat-adat
kumpul disitu. Selain dari situ juga membuka buku-buku primbon
yang di punyai sesepuh saya).
Jadi dari pemaparan bapak Isno diatas bahwa larangan menikah pada
bulan selo sudah ada sejak zaman belanda. Bapak Isno memiliki sebuah
catatan yang ditulis sekitaran tahun 1980an dan berisikan larangan-larangan
adat jawa yang beliau dapat dari pelatihan disemarang dan juga dari bukubuku primbon yang dimiliki oleh kakeknya.
Selaku tokoh masyarakat bapak Suwito menerangkan bahwa dasar
larangan menikah dibulan selo, sebagai berikut:
“Selo kie karepe gang (bulan istirahat) gugon tuhon asline ngono
kui.Gugon tuhon kie melu tapi gak ngerti asline, ora ngerti seng dinut
kui sopo. Rubuh dasar ora ndue dasar. Koyo suro kui jarene bulan
penuh bala’ fokus nggo ngibadah.” 16
(Selo itu maksudnya gang (bulan untuk istirahat) gugon tuhon aslinya
seperti itu Gugon Tuhon itu maksudnya mengikuti tapi tidak tau
aslinya, gak tau yang diikuti itu siapa. Rubuh dasar tidak punya dasar.
Seperti suro itu katanya bulan penuh bala’ fokus untuk ibadah).
15
16

Hasil Wawancara dengan Bapak Isno, Pujangga, Ponorogo, 10 April 2019.
Hasil Wawancara dengan Bapak Suwito, Tokoh Masyarakat, Ponorogo, 14April 2019.
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Jadi dari pemaparan bapak suwito diatas larangan menikah pada bulan
Selo merupakan peninggalan dari nenek moyang. Masyarakat hanya
mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang namun masyarakat tidak
mengetahui secara jelas asli dari larangan menikah pada bulan Selo tersebut
dan siapa yang diikuti. Masyarakat hanya tau bahwa itu peninggalan nenek
moyang. Larangan menikah dibulan selo tersebut menurut bapak suwito juga
tidak memili dasar yang jelas.
Selaku tokoh masyarakat bapak Bari menerangkan bahwa larangan
menikah dibulan selo, sebagai berikut:
“Larangan nikah neng wulan selo kui isek berlaku neng deso kene
mergo kanggo wujud ngormati masyarakat seng wes berjuang gawe
coro prehaten melu ngrasakne karo opo seng pernah diperjuangne
wong-wong bien seng enek luweh dhisek timbang awak e”. 17
(Larangan menikah dibulan selo itu masih berlaku di Desa Ngasinan
karena buat wujud hormat masyarakat yang sudah berjuang dengan
cara berprihatin ikut merasakan/tenggang rasa) terhadap perjuangan
leluhur yang telah lebih dulu ada).

Jadi dari pemaparan bapak Bari diatas larangan menikah dibulan Selo
masih berlaku di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
sebagai wujud hormat masyarakat terhadap perjuangan yang sudah
diperjuangkan oleh nenek moyang yang sudah lebih dulu ada. Dengan cara
melaksanakan peninggalannya seperti aturan adat dengan cara berprihatin,
ikut merasakan apa yang diperjuangkan nenek moyang kita.

17

Hasil Wawancara dengan Bapak Bari, Sesepuh Desa, Ponorogo, 4 April 2019.
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Penulis dapan menyimpulkan dari pemaparan diatas bahwa Bulan Selo
(Dzulqodah) merupakan bulan ke sebelas dalam penanggalan Hijriyah.
Terletak ditengah-tengah bulan besar Islam yaitu bulan Syawwal dan bulan
Dzulhijjah. Masyarakat Desa Ngasinan mempercayai bahwa bulan selo
merupakan bulan tengah-tengah dan libur untuk acara-acara hajatan seperti
melakukan hajatan pernikahan. Itu semua untuk menghormati orang yang
lebih dulu ada dan bulan untuk lebih mendekatkan diri pada sang
penciptaNya. Masyarakat merasa tidak pantas melakukan hajatan dibulan selo
karenan bulan selo adalah bulan untuk lebih mendekatkan pada sang pencipta
sehingga menimbulkan peresepsi manusia biasa tidak kuat dan terlalu lemah
untuk melaksanakan hajatan dan pernikahan bulan selo karena bulan tersebut
lebih di peruntukkan untuk dekan dengan-Nya. Terlebih lagi masyarakat Jawa
terkenal dengan sopan santunnya, jika menyelenggarakan hajatan pada bulan
selo dirasa kurang sopan terhadap leluhur dan akan lebih baik digunakan
untuk berprihatin atau meratapi kisah-kisah-kisah besar dibalik bulan Selo
sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba kepada
Allah.
C. Deskripsi mengenai Sanksi Atas Pelanggaran Larangan Menikah Pada
Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
Di Desa Ngasinan masih memperhatikan tentang larangan-larangan
mengenai pernikahan. Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan
memperhatikan penanggalan hari, bulan dan tahun guna untuk melaksanakan
hajatan-hajatan tertentu seperti halnya menikah. Hal ini merupakan faktor
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yang sangat penting karena berhubungan dengan aktifitas berhari-hari yang
akan dijalani. 18
Penanggalan ini dilakukan untuk pelaksanakan nikah agar calon jodoh
dijauhkan dari marabahaya yang tidak diinginkan. Karena di dalam
penanggalan yang diperhitungan mengandung syarat-syarat yang diyakini
membawa keselamatan dan keberkahan dalm suatu pernikahan oleh warga
masyarakat Desa Ngasinan.
Sebelum melaksanakan pernikahan masyarakat menanyakan hari yang
baik untuk menikah itu pada bulan apa dan hari yang tidak baik itu pada
bulan apa kepada tokoh adat. Masyarakat takut salah melaksanakan
pernikahan pada bulan yang dilarang yang akan menyeabkan pernikahan itu
tidak awet lama dan akan ada musibah yang akan menimpanya.
Menurut bapak Isno, selaku tokoh Adat (Pujangga) Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis, beliau mendeskripsikan sanksi terhadap larangan menikah
pada bulan Selo sebagai berikut
“Kabeh wulan kui ono seng negatif ono seng positif. Koyoto Lek
wulan Selo iku diterak iso gering, kere pasulayan, gegeran sedulur.
Besar iku oleh mergo iso marai sugeh karo bahagia. Suro kui ora oleh
mergo marai tukar padu terus ora uwes-uwes (nemu kerusakan).
Shafar kui marai kekurangan utowo sugeh utang. Mulud mati salah
siji. Rabiul Akhir oleh fitnah terus. Jumadil Awal kerep kelangan,
kapusan, sugeh satru. Jumadil akhir apik nggo nikah. Rajab Sugeh
anak, slamet. Ruwah Rahayu sak kabehe. Poso Ciloko gedhe.
Syawwal kekuarangan, sugeh utang.”19
(Semua bulan itu ada yang negatif ada yang positif. Seperti bulan selo
itu sering sakitan, sering ngobral janji, bertengkar dengan saudara.
18
Nur Khamid, Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa
Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, 57.
19
Hasil Wawancara dengan bapak Isno, Pujangga, Ponorogo, 10 April 2019.
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Besar itu boleh karena bisa membuat kaya dan bahagia. Suro itu tidak
boleh karena bisa membuat berantem terus menerus (ketemu
kerusakan). Shafar itu membuat kekurangan atau kaya hutang. Mulud
meninggal salah satu. Rabiul Akhir dapat fitnah terus. Jumadil Awal
Sering kehilangan, dibohongi, kaya pertengkaran. Jumadil akhir bagus
untuk menikah. Rajab kaya (banyak) anak, selamat. Ruwah selamat
semuanya. Poso kecelakaan besar. Syawwal kekurangan, kaya
hutang).
Jadi dari pemaparan bapak Isno semua bulan pasti memiliki hal yang
baik dan yang buruk. Dan memiliki sanksi yang berbeda-beda namun disini
penulis memfokuskan pada bulan Selo saja. Menurut bapak Isno bulan Selo
itu tidak boleh melaksanakan pernikahan jika dilanggar akan mendapatkan
musibah seperti sering sakit, sring ngobral janji, dan bertengkar dengan
saudara. Yang disebut Sering sakit disini setelah melaksanakan pernikahan
pada bulan selo akan mengalami sakit berkali-kali dan bisa terjadi oleh
pengantin ataupun keluarga pengantin.
Sedangkan menurut bapak Sukadi, selaku sesepuh masyarakat Desa
Ngasinan Kecamatan Jetis, beliau mendeskripsikan sanksi terhadap sanksi
larangan menikah pada bulan Selo sebagai berikut:
”Ora ngerti. Terah sak bibare mantu niku gang ora sui, enek kejadiankejadian koyoto bapake ninggal. Ibuk e ninggal, kadang yo seng dadi
manten kui ningga, kadang yo pernikahan kui gak awet. Nanging
sebab e saking mriku nopo mboten, kulo mboten ngertos. Nopo Gusti
Allah mestekne wonten dinten niku, nopo masalah kui soko saka
nikah niku wau, kulo mboten ngertos. Niku namung kersanengalah
tapi bertepatan.”20
(Tidak tau. Memang setelah acara nikah tidak lama kemudian ada
kejadian-kejadian seperti bapaknya meninggal, ibunya meninggal,
kadang juga yang menikah tersebut yang meninggal, terkadang juga
pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Namun sebab tersebut
berasal dari hal tersebut atau tidak, saya tidak tau. Atau Allah
20

Hasil Wawancara dengan Bapak Sukadi, Sesepuh Desa, Ponorogo, 2 April 2019.
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memastikan pada hari itu, atau masalah itu dari pernikahan tadi, saya
tidak tau. Itu hanya kebetulan tepi bertepatan).
Menurut bapak Suwito, tokoh masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan
Jetis, beliau mendeskripsikan sanksi terhadap larangan menikah pada bulan
Selo sebagai berikut
“Kebetulan ngono kui. Kebetulan terjadi musibah akhire digabunggabungne. Asline yo ora ngono kui.”21
(Itu hanya kebetulan. Kebetulan terjadi musibah akhirnya di gabunggabungkan. Aslinya tidak begitu).
Jadi dari pemaparan bapak Sukadi dan bapak Suwito sanksi terhadap
pelanggaran menikah pada bulan selo itu tidak jelas sehingga beliau tidak
tahu sanksi yang jelas. Namun masyarakat selalu menggabung-gabungkan
musibah yang terjadi setelah pernikahan tersebut dengan pernikahan di bulan
selo. Namun pada kenyataannya itu semua berasal dari pernikahan pada bulan
selo tersebut atau bukan bapak Sukadi dan Bapak Suwito tidak tau. Karena
semua atas kehendak Allah. Dan karena bertepatan setelah pernikahan
sehingga masyarakat sering menggabung-gabungkan hal tersebut dengan
sanksi atas pelanggaran pernikahan pada bula Selo.
Menurut bapak Bari, selaku sesepuh Desa Ngasinan Kecamatan Jetis,
beliau mendeskripsikan sanksi terhadap larangan menikah pada bulan Selo
sebagai berikut:
“Biasane lek larangan kui dilanggar umur nikah kui mau gak sui,
rejeki ne seret gek yo kadang kenek ciloko. Ciloko seng tak maksud

21

Hasil Wawancara dengan Bapak Suwito, Tokoh Masyarakat, Ponorogo, 10 April 2019.
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yo iso salah siji seng dadi manten kui mau ninggal, iso ugo lorolorone, kadang yo kenek neng wong tuone barang.”22
(Biasanya kalau lrangan tersebut dilanggar umur pernikahan tadi tidak
lama, rejekinya terhambat, juga bisa mendapatkan cobaan. cobaan
yang saya maksud bisa salah satu dari pengantin itu tadi meninggal,
bisa juga keduanya, terkadang bisa terjadi pada orang tuanya).
Jadi dari pemaparan bapak Bari di atas sanksi terhadap pelanggaran
larangan menikah di Bulan Selo bisa menimbulkan pernikahan yang tidak ber
umur lama atau menimbulkan perceraian. Bisa juga mengakibatnya rejekinya
terlambat, juga bisa membuat celaka yang berdampak terhadap orang tua
pengantin. Seperti oramg tua pengantin akan meninggal setelah melakukan
pernikahan dibulan selo tersebut.
Menurut bapak Paelan, selaku tokoh Adat Desa Ngasinan Kecamatan
Jetis, beliau mendeskripsikan sanksi terhadap larangan menikah pada bulan
Selo sebagai berikut:
“Yo koyo keluargane A kae contone, anak e seng jeneng e B (mantu
peertama) rabi oleh wong lor kulon gek mantu ketelu ngono kui
jeneng e lusan ora oleh. akhire ora let sui bapak e ninggal. Tapi ngono
kui sanksi po uduk yo tergantung pemikirane wong-wong. Intine lek
wani oleh ae. Milih dino kui oleh ae penting wani.”23
(Iya seperti keluarganya A itu contohnya. Anaknya yang bernama B
(Nikah Pertama) menikah dengan orang utara barat (barat daya) dan
nikah yang ketiga itu namanya lusan tidak boleh. Akhinya tidak lama
kemudian bapaknya meninggal. Tapi itu semua termasuk sanksi atau
bukan tergantung pemikitran orang-orang. Intinya kalau berani boleh
saja, memilih hari itu boleh saja yang penting berani).
Jadi dari pemaparan diatas bapak Paelan memberikan contoh sanksi
terhadap pelanggaran adat yang terjadi pada keluarga A yang melanggar
larangan adat lusan (pernikah pertama dengan pernikahan ketiga). Setelah
22
23

Hasil Wawancara dengan Bapak Bari, Sesepuh Desa, Ponorogo, 4 April 2019.
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melaksanakan pernikahan dengan melanggar larangan adat keluarga A
mengalami musibah Bapak dari keluarga A tersebut meninggal. Namun itu
semua termasuk sanksi pelanggaran adat atau bukan semua dikembalikan
kepada pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Namun masyarakat Desa
Ngasinan mempercayai bahwa itu merupakan sanksi atas pelanggaran
terhadap larangan menikah tersebut.
Bapak Suwito juga mengatakan kalau orang tua-tua yang masih
percaya terhadap larangan tersebut. Tapi kalau anak muda sudah banyak yang
tidak percaya. Pak suwito juga menyatakan bahwa beliau pun antara percaya
dan tidak. Dengan alasan karena dasarnya tidak ada dan hanya berasal dari
orang dulu. Namun Terkadang memiliki dasar dari hadist tapi sumber aslinya
tidak ada. Adat itu bisa menjadi hukum. Kalau adat itu baik bisa jadi hukum
kalau jelek tidak. Seperti sesaji ditaruh di pojokan ketika acara, tapi seiring
waktu itu semua sudah hilang, orang-orang pegunungan mungkin masih ada
seperti itu.24
Sebab-musabab datangnya musibah atau ujian kepada manusia
sejatinya memang dari Allah, namun masyarakat jawa sudah terkonstruk
dengan pemiikiran mistik yang diturunkan
zaman

Hindu-Budha

oleh nenek

moyang

pada

atau animisme dan dinamisme. Ini sama halnya

dengan meyakini kekuatan selain Allah dimana ada kekuatan lain sebagai
perantara yang mampu mencelakakan manusia.

24

Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwito, Tokoh Masyarakat, Ponorogo, 14 April 2019.

BAB IV
ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA
BULAN SELO
A. Analisis ‘Urf Terhadap Dasar Larangan Menikah Pada Bulan Selo
Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan
yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu
masyarakat yang dinamakan adat kebudayaan. Adat kebudayaan ini
telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara
hingga sekarang. Dalam masyarakat, adat kebudayaan ini sangat
dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sehingga dengan sertanya mereka
memegang teguh adat tersebut, seolah-olah adat yang berlaku sudah
menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan.
Adat kebiasaan yang melekat pada masyarakat tertentu yang
menjadi kearifan lokal terkadang sangat sulit ditinggalkan. Namun
seiring berkembangnya zaman dan generasi tidak ada yang meneruskan
akan ditinggalkan dan bahkan akan hilang ditelan zaman. Begitupun
dengan adat kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat Desa Ngasinan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang terorganisir dalam
masyarakat.
Ketika terdapat suatu peraturan yang mengikat sudah barang
tentu terdapat pula sanksi-sanksi tegas yang diberikan apabila terjadi
pelanggaran. Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis, namun
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keberadaannya diakui dan dilaksanakan. Sanksi yang ada pada hukum
adat biasanya berupa sanksi sosial.
Keadaan seperti ini sudah berjalan secara turun temurun
dikalangan masyarakat desa Ngasinan bahkan jarang ada yang berani
menentangnya. Ketika ada seseorang yang ingin melanggar aturan
tersebut masyarakat masih mau memberi peringatan atau masukan.
Namun, jika masukan tersebut masih teteap diabaikan masyarakat
memilih bungkam dan membiarkan orang yang melaksanakan tadi.
Namun jika suatu saat terjadi sesuatu yang diinginkan masyarakat tidak
ikut campur. Karena sudah diperingatkan dan tetap pada pendiriannya.
Salah satu bentuk adat yang masih dipertahankan oleh
masyarakat dan dapat dijumpai adalah adat larangan menikah pada
bulan selo yang merupakan salah satu bentuk adat budaya lokal. Adat
ini merupakan suatu bentuk tradisi lokal yang mengatur dilarangnya
menikah pada bulan selo.
Dasar dari larangan menikah pada bulan selo berasal dari
perkataan orang dahulu yang dibukukan dengan nama buku primbon.
Masyarakat percaya mengenai larangan tersebut karena dalam buku
primbon disebutkan jika melanggar larangan menikah pada bulan selo
dapat mengakibatkan pertengkaran yang bisa menimbulkan perceraian
(tidak

langgeng)

dan

akan

menimbulkan

penyakit.

Maksud

menimbulkan penyakit disini adalah pelaku atau keluarga yang
melanggar akan di serang penyakit.

62

Adapun alasan yang diutarakan oleh masyarakat tentang
dipertahankannya adat ini dalam dua alasan sebagai berikut: pertama,
adat larangan menikah pada bulan selo merupakan warisan nenek
moyang yang sudah disepakati dan diakui oleh mereka sejak dahulu.
Sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua, maka adat
ini harus dipertahankan dan dilestarikan. Menurut mereka orang tua
dahulu tidak serta merta menentukan sesuatu tanpa pertimbangan yang
matang. Kedua, alasan yang diutarakan untuk menghindari bencana dan
musibah yang diakibatkan dari menikah pada bulan selo tersebut. Sebab
unen-unen atau ucapan orang dulu sangat mujarab dan malati. Siapa
saja yang melanggar akan terkena bencana atau musibah.
Dalam keyakinannya, kebanyakan masyarakat meyakini bahwa
yang melanggar adat larangan menikah pada bulan selo akan
menimbulkan pertengkaran dan bisa menimbulkan perceraian dan juga
akan mengalami penyakit yang bisa menimbulkan kematian. Kejadian
tersebut mengakibatkan muculnya perasaan takut dan trauma dalam
diri masyarakat desa Ngasinan, sehingga secara otomatis mereka tidak
berani menabrak atau melanggar adat ini karena takut kuwalat.
Telah disebutkan diatas bahwa adat adalah salah satu aturan
sosial yang sudah ada sejak zaman nenek moyang atau sesuatu yang
dikerjakan dan diucapkan secara berulang-ulang sehingga baik dan
diterima oleh akal sehat.1

1

230.

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005),
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Ditinjau dari segi dasar ditetapkannya larangan menikah pada
bulan selo di desa Ngasinan menurut penulis sudah sesuai dengan
aturan orang-orang zaman dulu.
Dalam kitab Qurotul Uyyun disebutkan bahwa hari yang harus
dihindari untuk melaksanakan pernikahan adalah hari Rabu pada akhir
bulan karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan,
bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian.
Sedangkan dalam adat Jawa ada larangan menikah disebutkan
pada bulan-bulan tertentu termasuk bulan selo. Larangan melaksanakan
pernikahan disini dimulai dari awal masuk bulan selo sampai akhir
bulan selo sehingga tidak ada aturan yang mengatur hari menikah
khususnya pada bulan selo.
Adat sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan
selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang
lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda. Sehingga sifat adat
tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh adat merupakan
produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era
globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai local secara lambat laun
mengalami luntur oleh nilai global tersebut.
Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat Desa
Ngasianan mempertahankan adat merupakan keharusan terutama
larangan menikah pada bulan Selo. Wajar saja, sebagian masyarakat
memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung
budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.
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Dalam ilmu ushul fiqh adat sering disebut ‘urf. Arti ‘urf secara
harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang
dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakanya atau
meninggalkanya. 2
Dasar praktik tradisi larangan menikah pada bulan Selo jika
dilihat dari sudut ‘urf. Dari segi keabsahanya dari pandangan syara’‘urf
dibagi kepada:
a.

Al-‘urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah
kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak
bertentangan

dengan

nash

(ayat

atau

hadits),

tidak

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa
mudarat kepada mereka.
b.

Al-‘urf al-Fasih (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah
kebiasaan yang

bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan

kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara’.
Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan
hukum syara’. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi
kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan
kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat
rusak berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’.
Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan
waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan

2

Rahmat Syafe’I, Ilmu ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.
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asal.3
Dalam

memahami

dan

meng-istimbath-kan

hukum,

menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:
a.

‘Adat atau‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara
akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi‘adat atau‘urf
yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

b.

Adat dan ‘urf itu berlaku dikalangan umum dan merata di
kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat
itu, ata dikalangan sebagian besar warganya.
‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah

c.

ada (berlaku) pada saat itu, bukan‘urf yang muncul kemudian.
Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan
hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak
diperhitungkan.
d.

‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada
atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.4
Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang

shahih karena bila ‘urf bertentangan dengan nash atau bertentangan
dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang fasid
dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.
Jadi, berdasarkan syarat-syarat ‘urf shahih di atas maka tradisi
larangan menikah di bulan Selo sudah memenuhi syarat pada poin (a),
3

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka,
2003), h. 119
4

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, 400-402
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(b) dan (c). Point (a) menerangkan bahwa adat dapat diterima akal dan
berlaku secara umum. Pada kenyataannya dasar adat larangan menikah
pada bulan selo tersebut dapat diterima akal karena dasarnya dari
orang zaman dahulu dan orang dulu jika membuat aturan tidak
sembarangan. Point (b) bahwa adat tersebut berlaku dikalangan
masyarakat. Memang benar bahwa adat tersebut berlaku di masyarakat
sampai sekarang. Namun ada juga yang tidak percaya mengenai
larangan tersebut. Tapi yang percaya dengan yang tidak percaya lebih
banyak yang percaya. Point (c) adat tersebut berlaku sebelum adanya
penetapan hukum. Menurut peneliti adat larangan menikah pada bulan
selo tersebut berlaku sebelum adanya penetapan hukum. Karena adat
tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak diketahui
secara pasti awal dari larangan tersebut yang jelas sudah sejak zaman
dahulu. Untuk point (d) menurut analisa peneliti adat tersebut tidak
bertentangan dengan syara’ karena walaupun masyarakat percaya
mengenai sanksi larangan menikah pada bulan selo masyarakat tidak
melalaikan dalil syara’ dan tidak menentang hukum Islam. Masyarakat
hanya meneruskan aturan yang ada dan perbuatan tersebut sudah
berulang kali dilakukan dan sama-sama dikenal dan diakui orang
banyak.
Jadi menurut penulis larangan menikah pada bulan selo
merupakan bentuk adat lokal yang ada di masyarakat Desa Ngasianan
yang dipertahankan secara turun temurun hingga saat ini. Masyarakat
mempercayai adat tersebut dari apa yang ditinggalkan oleh nenek
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moyang. Jadi jika dihubungkan dengan syarat-syarat ‘urf larangan
menikah pada bulan selo tidak bertentangan dengan hukum Islam
(‘urf). Sehingga, dapat dikatakan bahwa adat larangan menikah pada
bulan selo termasuk ke dalam ‘urf shahih dikarenakan adat tersebut
bersifat turun temurun yang sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan
secara berulang-ulang, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak
orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum syara’.
B. Analisis ‘Urf Terhadap Sanksi Atas Pelanggaran Larangan
Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo.
Adat merupakan wujud kebiasaan masyarakat yang dipegang
teguh secara berulang-ulang dan turun-temurun dari generasi ke
generasi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap adat tersebut, maka
mereka akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota masyarakat
yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut bertujuan agar
pelanggar menjadi jera karena atas pelanggaran yang dilakukan. Bagi
masyarakat yang lain dengan adanya sanksi tersebut bisa dijadikan
sebagai sebuah peringatan agar tidak coba-coba untuk melanggar adat
yang sudah ada sejak zaman nenek moyaang.
Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat bahwa
Bulan selo adalah bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan
seperti halnya hajatan pernikahan.

Hal ini merupakan keyakinan

masyarakat bulan selo adalah bulan keramat dan akan menimbulkan
musibah jila pantangan pada bulan tersebut dilanggar.

Tidak ada
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satupun dalil yang menyatakan tentang adanya hari baik dan hari buruk.
Hanya saja dalam Islam ada ketentuan dimana ada saat-saat orang tidak
boleh melakukan akad nikah, seperti pada saat melakukan ihram atau
dilarang juga menikah bagi wanita yang masih dalam masa iddah.
Sebagaimana yang ada di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo adat larangan menikah pada bulan selo, dimana
menurut keyakinan masyarakat setempat, jika seseorang mencoba
melanggar adat ini, maka mereka akan menerima sebuah konsekuensi
atau sanksi tersendiri dalam bentuk dampak musibah atau bencana.
Ketika ditanya peneliti mereka mengatakan bahwa tidak
mengetahui secara pasti apakah kejadian yang ada tersebut benar-benar
dari pelanggaran adat larangan menikah pada bulan selo tersebut.
Sehingga dapat diketahui bahwa kejadian yang ada di masyarakat
tersebut masih bersifat suatu prasangka dan masih ada keraguan di
dalamnya. Dengan prasangka tersebut menjadikan sanksi yang ada
masih belum bisa dikatakan sebagai sanksi pelanggaran menikah pada
bulan selo.
Dengan adanya bentuk benacana yang diterima oleh para
pelanggar adat menikah pada bulan selo ini serta dibarengi dengan
adanya keyakinan masyarakat akan hal ini maka akan membawa
dampak yang sangat berarti dalam kehidupan mereka. Berangkat dari
rasa takut dan trauma tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan
mengakibatkan adanya suatu tekanan mental atau psikologis, terlebih
bagi yang bersangkutan yang akan menikah.

69

Berangkat dari beberapa hal tersebut di atas jika dinalar secara
logika, dalam suatu peraturan tidak menutup kemungkinan akan terjadi
suatu pelanggaran di dalamnya. Namun, pelanggaran tersebut ada
kalanya dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Adapun bagi
mereka yang secara sengaja melanggar menikah pada bulan selo,
mayoritas dari mereka memiliki dasar dan pegangan

agama yang

mapan dan mereka tidak meyakini akan aturan adat larangan menikah
pada bulan selo. Di sisi lain, dengan pelanggaran yang dilakukan secara
sengaja, berarti dapat diketahui bahwa mereka akan dan sudah siap
untuk menerima dan menanggung akibat dari pelanggaran tersebut.
Para Ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam: 5
1. Dari segi objeknya,’urf dibagi kepada :
a.

Al-’urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah
kebiasaan

masyarakat dalam

mempergunakan lafal

atau

ungkapan tertentu dalam menggungkapkan sesuatu, sehingga
makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam
pikiran masyarakat.
b.

Al-’urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah
kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbutan biasa
atau mu’amalah keperdataan.
Sanksi larangan menikah pada bulan selo dilihat dari segi objek,

termasuk golongan Al-’urf al-amali

(kebiasaan yang

berbentuk

perbuatan) karena larangan menikah pada bulan selo merupakan salah

5

Hasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.
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satu larangan adat yang berbetuk larangan perbuatan. Dikatakan
perbuatan karena dilarang melakukan pernikahan pada bulan selo.
Melakukan pernikahan termasuk perbuatan.
2.

Dari segi cakupanya,’urf dibagi kepada :
a. Al-’urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan
tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan
diseluruh daerah
b. Al-’urf al-khas (kebiasaan

yang bersifat khusus)

adalah

kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu.
Sanksi larangan menikah pada bulan selo dilihat dari segi
cakupan termasuk dalam golongan Al-’urf

al-khas

(kebiasaan yang

bersifat khusus) karena larangan menikah pada bulan selo hanya
berlaku di daerah-daerah tertentu khususnya di daerah Jawa.
3. Dari segi keabsahanya dari pandangan syara’’urf dibagi kepada :
a. Al-’urf al-shahih (kebiasaan

yang dianggap sah) adalah

kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak
menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa
mudarat kepada mereka.
b. Al-’urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah
kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan
kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.
Sanksi larangan menikah pada bulan selo dilihat dari segi
kebsahannya bisa tergolong ‘Al-’urf al-shahih (kebiasaan

yang

dianggap sah) bisa juga Al-’urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap
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rusak). Tergolong ‘Al-’urf-shahih jika masyarakatnya berkeyakinan
bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya
dari Allah SWT. Bukan dari bulan selonya. Bulan Selo hanya sebagai
perantara saja dan tetap menganggap bulan Selo termasuk bulan yang
baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan
dengan syariat Islam.
Sedangkan larangan tersebut tergolong ‘Al-’urf-fasid apabila
keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi
kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk
dari

bulan

Selo

dikhawatirkan

dapat

terjerumus

dan

dapat

menumbuhkan kemusyrikan. Disamping itu bagi yang membutuhkan
nikah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini mengharuskan untuk
menunggu hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan.
Dalam masa tunggu inilah yang nantinya seseorang justru dikhawatirkan
terjun dalam perbuatan zina. Sehingga hal tersebut menjadi madharat
dari larangan tersebut dan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam.
Jadi menurut penulis sanksi larangan menikah pada bulan selo
dilihat dari macam-macam ‘urf termasuk ‘urf shahih. Karena
masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan

musibah,

celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan
selonya. Bulan Selo hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap
bulan Selo termasuk

bulan yang baik

juga. Sehingga tidak

menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka
secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Dalam tinjauan ‘urf dasar dari larangan menikah pada Bulan Selo
memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa adat larangan menikah pada bulan selo
termasuk ke dalam ‘urf shahih dikarenakan adat tersebut

bersifat turun

temurun yang sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan secara berulangulang, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak
bertentangan dengan hukum syara’.

2.

Dalam tinjauan ‘urf sanksi yang diterima oleh para pelanggar larangan
menikah pada bulan selo dilihat dari macam-macam ‘urf termasuk ‘urf
shahih. Karena masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan
musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari
bulan

selonya. Bulan Selo hanya sebagai perantara saja dan tetap

menganggap bulan Selo termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak
menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
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B. Saran-saran
a.

Bagi masyarakat luas terkhusus para tokoh Agama, kaum akademisi
untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang
benar terhadap tradisi larangan menikah pada bulan Selo ini.

b.

Bagi generasi muda sebagai generasi penerus diharapkan untuk
mampu menjelaskan kepada keluarganya, namun jika keluarga tetap
mengerjakan dengan alasan leluhur dari dulu, maka hendaknya ditaati
dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga atau niat birrul
walidain.

c.

Lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar dapat memilah
dan memilih mana adat yang patut untuk dilestarikan dan mana dan
mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.
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