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ABSTRAK 

 

Husin. Moch.Hijazi, “Analisis „Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan 

Ngalor-Ngulon di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 

IAIN Ponorogo. Pembimbimg Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 

 

Kata Kunci : Larangan pernikahan adat Jawa. 

 

Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, terdapat suatu 

larangan pernikahan adat yang sangat dipercaya dan dipegang teguh oleh 

masyarakatnya, yang apabila dilanggar, akan mendatangkan musibah bagi 

keluarganya setelah menikah, khususnya suami dan keluarga suami. Masyarakat 

percaya jika seorang laki-laki yang arah rumahnya berada di tenggara menikah 

dengan seorang perempuan yang arah rumahnya berada di arah barat laut, maka 

rumah tangganya kelah tidak akan bahagia, bahkan pihak suami atau salah satu 

kelurganya akan meninggal.  

Dari fenomena di atas, penulis mengambil 2 rumusan masalah pokok 

untuk menjawab permasalahan yang ada. (1) Bagaimana pandangan urf terhadap 

praktek tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon di desa Madusari Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo ? (2) bagaimana pandangan „urf terhadap pelanggar 

tradisi perkawinan ngalor ngulon di desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo ?. 

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, karya tulis ini akan 

menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan 

menggunakan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan metode 

pengumpulan data. Hasil penelitian ini dianalisis dengan diawali teori-teori serta 

dalil-dalil. Sehingga dengan proses tersebut dapat diperoleh kesimpulsn.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, alasan larangan perkawinan ngalor-

ngulon tidak sejalan dengan „urf dalam islam, karena tradisi atau „urf yang boleh 

dilaksanakan dalam islam ialah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil 

Al-Qur‟an maupun Hadits, serta dapat dijangkau oleh akal. Tradisi ngalor ngulon 

ini juga tidak memiliki dasar yang pasti. Alasan pelanggar tradisi ngalorngulon 

dibenarkan karena tradisi ngalor ngulon sudah jelas „urf yang fasid dan tidak 

untuk dipercayai atau dilaksanakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara 

yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, 

melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing 

pasangan siap melakuksn peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan 

pernikahan itu sendiri.
1 

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia 

untuk beranak, berkembang biak demi kelestariannya. Untuk menjalani nahkoda 

rumah tangga, masing-masing pihak harus siap lahir dan batin untuk melakukan 

perannya dengan positif dengan mewujudkan suatu tujuan perkawinan.
2
 Seperti 

firman Allah dalam surat Adz-dzariyat ayat 49 yang berbunyi :  

َ  َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون  

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-dzariyat ayat 49).3 

                                                           
1
Syaikh Sayyid As-Sabiq, Fiqih As-Sunnah, alih bahasa. (Bandung: Al-Ma‟ârif, 1997), 

VII. 9 

2
Abidin slamet, Aminudin, Djaliel Abdul Maman, Fiqih Munakahat 1, (Bandung : CV. 

Pustaka Setia) 1999, 9 

3
 Al-Qur‟an, 51 : 49. 

  6 
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Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup 

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara 

anargik atau tidak ada aturan.4 

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja 

berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga “perikatan adat” dan sekaligus juga 

“perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan 

perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan 

keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, haerta bersama, kedudukan 

anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat 

kewarisan, kekeluargaan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat 

dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan 

larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) 

maupun hubungan manusia dengan manusia (muamalah), agar selamat di dunia 

dan selamat di akhirat.5 Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat berdasarkan dalam suatu ikatan berupa 

pernikahan.  

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk 

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak 

laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang manapun dengan seenaknya.  

Pergaulan suami istri dilakukan pada naungan keibuan dan kebapaan, 

sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang 

                                                           
4
Ibid., 10 

5
Hadikusuma Helman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum 

Adat dan Hukum Agama, Bandung : CV. Mandar Maju 2007, 8 
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maemuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhoi Allah SWT dan 

diabadikan dalam islam untuk selamanya.6 

Adapun syarat pernikahan adalah sebagai berikut :  

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon 

pengantin adalah orang yang bukan haram untuk dinikahi. Baik karena 

haram untuk sementara atau selamanya.  

2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.7 

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas : 

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan 

Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup 

dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai 

unsur masyarakat terkecil. 

Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, 

diisyaratkan menikah. Oleh karena itu apabila seseorang telah mampu 

memberikan nafkah dan memenuhi beberapa syarat yang telah 

ditentukan, maka dianjurkan untuk menikah.8 

b) Adanya wali dari calon pengantin wanita 

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali yang akan 

menikahkannya.  

                                                           
6
Ibid., 

7
Ibid., 63 

8
Ibid., 67 
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c) Adanya dua orang saksi 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang 

menyaksikan akad nikah tersebut. 

d) Sigat akad nikah 

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak 

wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.9 

Imam Malik berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu : Wali dari 

pihak perempuan, Mahar (mas kawin), Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin 

perempuan, Sigat akad nikah. 

Sedangkan Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu : 

Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, Wali, Dua orang saksi, 

Sigat akad nikah.10 

Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang didalamnya ada unsur-

unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi dan 

terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Masyarakat Jawa sangat 

memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam 

fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa padaumumnya masih memegang 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu mereka 

mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih 

tetap bersemanyamdisekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi 

                                                           
9
Ibid.,  68 

10
Ibid., 72 
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keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan 

dikembangkan dari generasi ke generasi.11 

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan 

oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau 

mengulanginya.12 Sifat adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak 

nenek moyang. Tolak ukur keinginan yang yang akan dilakukan oleh manusia 

ialah kehendak suci dari nenek moyangnya. Hukum adat berubah-ubah karena 

pengaruh kejadiandan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang 

berunah-ubah, dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, 

hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak 

kaku dan mudah menyesuaikan diri.13 

„Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu 

ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat 

diterima oleh watak kemanusiaan. Maka dari itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah 

tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.14 

Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus 

diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat didalam sesuatu yang berada di luar 

jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa 

                                                           
11

Dojo Santoso, Unsur Religius dalam Sastra Jawa, (Semarang: Aneka Ilmu, 1984), 6 
12

Muhammad Ma‟shum Zainy al-Hasyimiy, Sistematika Teori Hukum Islam, Jombang : 

Darul Hikmah Jombang, 2008, 79 
13

 Mokhammad Najih, Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang : Setara Press, 

2014), 78-79 
14

Muhammad Ma‟shum Zainy al-Hasyimiy, Sistematika Teori Hukum Islam, Jombang 

2008, 80 
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tentram dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan kulawangsa-

nya (suku/masyarakat).
15 

Hubungan yang sangat baik antara manusia dan yang gaib masih menjadi 

kepercayaan dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu perlu dilakukan 

berbagai ritual sakral. Geertz menyatakan bahwa hubungan manusia dengan yang 

gaib dalam dimensi kehidupan termasuk dalam cabang kebudayaan.
16 

Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan hidup Hindu-

Budha, maka ketika memeluk Islam pun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih 

melekat.17 

 Pandangan yang demikianlah yang melahirkan tradisi atau sistem-sistem 

budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar atau yang disalahi, berarti 

dianggap keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir,maka 

yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash 

yang berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunah, oleh karena itu fungsi adat menjadi 

pudar dari fungsi aslinya.18 

Kebudayaan tidak bisa disamakan dengan agama, tapi keduanya tidak bisa 

dipisahkan dalam proses kreatif dan inovatif manusia dalam kesehariannya, 

karena pada praktiknya manusia membutuhkan agama dan kebudayaan sekaligus 

                                                           
15

CliffordGeertz, Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa, alih bahasa, 

Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jawa, 1983), 8 

16
Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat, Yogyakarta : Mitra 

Pustaka, 2012, 96 
17

Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, cet. ke-16, (Jakarta:  

Djambatan, 1993), 77. 
18

SubhiMahmassyani, Filsafat Hukum dalam Islam, alih bahasa Sujono, cet. ke-1,  

(Bandung: PT Al-Ma‟arif, 1976), 256. 
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sebagai sarana penyempurna dirinya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan 

makhluk berbudaya.sementara agama dalam membangun basis kultural di 

masyarakat juga akan membutuhkan kebudayaan.19 

Agama dan budaya memang dalam praktiknya harus menunjukkan 

keharmonisan, meski tanpa harus menhilangkan jati diri masing-masing, karena 

agama bersumber pada keyakinan dan kebenaran hakiki yang tidak mungkin lebur 

dalam sebuah kebudayaan yang memiliki sifat relatifistik di tengah perubahan 

sosial.20 

Di Desa Madudasi kec. Siman kab. Ponorogo, terdapat sebuah tradisi yang 

masih dipercaya dan dipegang teguh oleh warga desa tersebut. Tradisi tersebut 

yaitu larangan menikah ngalor-ngulon. Masyarakat desa Madusari percaya, jika 

seorang laki-laki yang arah rumahnya timur dan selatan (tenggara), menikah 

dengan seorang perempuan yang arah rumanya ke utara lalu ke barat (barat laut), 

maka pernikahannya tidak akan bahagia, pernikahannya akan selalu didatangi 

bencana, bahkan ekstrimnya lagi, bisa mendatangkan kematian pada pihak laki-

laki. 

Dalam islam, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena sebab nashab, 

antara lain adalah : Ibu terus keatas, Anak perempuan terus ke bawah, saudara 

perempuan sekandung atau seayah atau seibu,21 Saudara  perempuan dari ibu, baik 

secara haqiqi (seperti kakak atau adiknya ibu) atau sebab perantaraan seperti 

                                                           
19

Ummatin Khoiro, Sejarah Islam dan Budaya Lokal, Yogyakarta : Kalimedia, 2015, 133 
20

Ibid., 143 
21

Muhammad Qasim al-Ghazy, Studi Fiqih Islam Versi Pesantren, alih bahasa A. 

HufafIbry, Surabaya : Al-Miftah 2008, 552 
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bibinya ayah atau ibu,22 Saudara perempuan dari ayah, baik secara hakiki maupun 

perantaraan, seperti bibinya ayah, anak perempuannya saudara laki-laki 

(keponakan) dan cucu perempuannya saudara laki-laki, baik cucu dari anak laki-

laki mapun perempuan, anak perempuannya saudara perempuan, dan cucu 

perempuannya saudara perempuan, baik cucu dari anak laki-laki maupun 

perempuan.23 

Sedangkan perempuan yang haram dinikahi karena sebab susuan antara lain 

adalah : Ibu yang menyusui, saudara perempuan yang satu susuan.24 

Sedangkan perempuan yang haram dinikahi sebab hubungan mertua 

berdasarkan nash ada 4 yaitu : Ibunya istri terus keatas, baik dari hubungan 

nashab, atau susuan, baik sang suami sudah menjima‟ istrinya ataupun belum, 

anak tiri anak perempuannya istri, jika memang ibunya sudah dijima‟, istrinya 

ayah terus keatas (ayah dari nasab dan susuan. Dan dikecualikan juga ibu dan 

anak perempuan istrinya ayah), istrinya anak laki-laki, terus ke bawah  (anak dari 

arah nashab atau susuan. Meskipun anak laki-lakinya belum menjima‟ sang istri. 

Lain halnya dengan ibu dan anak laki-laki, mereka tidak diharamkan bagi ayah 

anak laki-laki tersebut). 

Perempuan yang diharamkan sebagaimana tersebut di atas adalah haram untuk 

selamanya.25 

                                                           
22

Ibid., 553 
23

Ibid., 
24

Ibid., 554 
25

Ibid., 555 
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Menurut Bapak Isno, selaku Pujangga yang ada di Desa Madusari, adat ialah 

suatu peraturan yang ada di masyarakat yang tidak tertulis. Tradisi larangan 

pernikahan ngalor ngulon adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. 

Tradisi tersebut dipercaya oleh masyarakat Madusari karena para pelanggar tradisi 

larangan perkawinan tersebut meninggal karena melanggar tradisi tersebut. 

Banyak masyarakat Madusari yang percaya pada tradisi tersebut, sehingga tidak 

sedikit orang yang datang kepada paranormal untuk menghitung kecocokan 

pasangan yang ingin menikah atau hanya mencari hari yang tepat untuk menikah. 

Bapak Isno juga menerangkan bahwa tidak sedikit orang yang datang padanya 

untuk menentukan nasib mereka setelah menikah, atau meminta bantuan 

menentukan hari yang tepat untuk menikah.  

Bapak isno juga menjelaskan tentang larangan pernikahan ngalor ngulon, 

larangan perkawinan ngalor ngulon adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa 

Madusari untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke 

mempelai perempuan ngalor ngulon, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan 

melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara 

ke barat dan sebaliknya. Apabila ditarik secara garis lurus perkawinan itu berjalan 

dari selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat maka perkawinan tersebut tidak 

diperbolehkan karena melanggar adat yang berlaku di Desa Madusari. Mereka 

tidak berani melaksanakan perkawinan ngalor ngulon karena arah tersebut 

diyakini masyarakat Madusari sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau 

menimbulkan musibah apabila perkawinan tetap dilaksanakan.  
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Dalam perkawinan ngalor ngulon tidak mengenal batas wilayah atau 

cangkupan sampai mana arah perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan, 

arah perkawinan ngalor ngulon tidak dapat dilanggar dengan cara apapun dan 

sudah ditetapkan apabila perkawinan itu mengarah ke ngalor ngulon maka 

perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kebiasaan atau adat tersebut sudah 

menjadi tradisi dalam kehidupan mereka, dilihat dari segi pendidikan masyarakat 

Desa Madusari rata-rata berpendidikan menengah, sehingga masih sulit untuk 

menghilangkan kepercayaan tersebut. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan 

bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang dan masyarakat tersebut masih 

percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan 

perkawinan ngalor ngulon.26 

 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana analisis ‘urf terhadap alasan larangan perkawinan ngalor 

ngulon di Desa Madudasi kec. Siman kab. Ponorogo ? 

2. Bagaimana analisis ‘urf terhadap alasan pelanggar tradisi larangan 

perkawinan ngalor ngulon di Desa Madudasi kec. Siman kab. 

Ponorogo ? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

                                                           
26

Isno, hasil wawancara, 8 Desember 2018 
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1. Untuk menjelaskan analisis ‘urf terhadap praktek tradisi larangan 

perkawinan ngalor ngulon. 

2. Untuk menjelaskan analisis ‘urf terhadap pelanggar tradisi larangan 

pernikahan ngalor ngulon. 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a) Secara akademis, penelitian ini merupakan sumbangan sederhana 

untuk penegembang studi hukum islam. Dan diharapkan berguna 

sebagai bahan acuan, referensi dan lainnya bagi para penulis lain 

yang ingin memperdalam pengetahuan tentang adat jawa. 

b) Diharapakan dapat menambah wawasan tentang adat jawa dan juga 

solusi penyelesaiannya. 

2. Manfaat praktis  

a) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam studi hukum islam. 

b) Diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian untuk tradisi 

adat jawa tersebut. 

E. Telaah pustaka 

Skripsi atas nama Wahyu Widodo dengan judul “Makna Larangan 

Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Sooko  Kabupaten Ponorogo  

Perspektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam”. Dalam skripsi ini, peneliti 

memaparkan bahwa, larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Sooko 
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Kabupaten Ponorogo karena faktor biologis pada dasarnya telah mengadopsi 

pemikiran islam, contohnya adalah pernikahan sedarah dan sepersusuan dilarang 

oleh agama islam. Selanjutnya peneliti menguraikan permasalahannya sebagai 

berikut : 1) bagaimana makna larangan pernikahan adat jawa karena faktor 

biologis dalam perspektif tujuan pernikahan dalam islam. 2) bagaimana makna 

larangan pernikahan adat jawa karena faktor sosial dalam perspektif tujuan 

pernikahan dalam islam. 3) bagaimana makna larangan pernikahan adat Jawa 

karena faktor alam dalam perspektif tujuan pernikahan dalam islam. Kesimpulan 

dari skripsi ini adalah, meskipun adat jawa cenderung bertentangan dengan ajaran 

agama islam, tetapi pada dasarnya, tujuannya sama, yaitu meraih keharmonisan 

dalam berumah tangga. 

Skripsi atas nama Subroto dengan judul “Adat Larangan Pernikahan 

Warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan Desa Golan Kecamatan 

Sukorejo”. Penelitian ini membahas tentang tradisi nenek moyang larangan 

menikah antara masyarakat dusun Mirah dan desa Golan. Antara  laki-laki dan 

perempuan dari dusun Mirah dan desa Golan tidak diperbolehkan menikah, 

karena jika menikah, maka hidupnya tidak akan tenang, akan slalu mendapat 

bencana. Jika sudah terlanjur menikah, maka harus dibatalkan pernikahannya, 

sehingga menghasilkan permasalahan sebagai berikut : 1) bagaimana pandangan 

urf terhadap larangan pernikahan warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan 

Dusun Golan Kecamatan Sukorejo. 2) bagaimana pandangan urf terhadap sikap 

warga yang mematuhi larangan pernikahan warga Dusun Mirah Desa 

Nambangrejo dan Dusun Golan Kecamatan Sukorejo. Kesimpulan dari skripsi ini 
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adalah larangan larangan pernikahan warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo dan 

Dusun Golan Kecamatan Sukorejo merupakan urf khass dan urf fasid, karena 

lebih mengutamakan tradisi dan mengesampingkan islam. 

Skripsi atas nama Alfi Amirul Mukminin dengan judul “Nikah Lusan di 

Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah”. Skripsi ini membahas tentang tradisi larangan 

pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga. Apabila ada seorang anak 

pertama menikah dengan anak ketiga, maka pernikahannya akan ditimpa musibah, 

pernikahannya tidak akan harmonis, bahkan yang paling ekstrim, keluarganya 

akan meninggal, anak, mertua maupun pihak suami istri. Dari permasalahan 

tersebut, menghasilkan permasalahan sebagai berikut : 1) bagaimana praktik nikah 

lusan di Desa Mangunrejo. 2) bagaimana hukum nikah lusan di desa Mangunrejo 

dalam perspektif maslahah mursalah. Kesimpulan skripsi ini adalah hukum nikah 

lusan di Desa Mangunrejo menurut maslahah mursalah adalah boleh dan atau bisa 

dijadikan pedoman, akaan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek maslahah 

yang terkandung dalam nikah lusan tersebut.  

Skripsi atas nama Mafi Dwi Pambudi dengan judul “Perkawinan Dandang 

Ongak-Ongak dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo” dengan hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 1) syarat perkawinan dandang ongak-ongak dan dadung kepuntir di Desa 

Singgahan Kecamatan Pulung merupakan anjuran yang pelaksanaannya tidak 

bertentangan dengan hukum islam. 2) adapun akibat hukum dari perkawinan 

perkawinan dandang ongak-ongak dan dadung kepuntir di Desa Singgahan 
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Kecamatan Pulungdapat dibenarkan dalam hukum islam, akan tetapi harus lebih 

ditekankan untuk berikhtiar dalam menyikapi masalah yang ada. 

F. Metode penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, karena peneliti 

menggali pemikiran dari seorang paranormal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

data yang maksimal,  peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

a) Wawancara  

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan narasumber 

(orang yang diwawancarai). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari plagiasi dari 

penelitian sebelumnya.27 

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan :  

(1) Pujangga  

Untuk mengetahui gambaran umum tentang praktek tradisi larangan 

perkawinan ngalor ngulon di Desa Madusari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo dan peran serta paranormal tersebut apabila warga 

Desa Madusari ada yang ingin menikah, serta untuk mengetahui sejarah 

perkembangan tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon dan apa saja 

tradisi yang ada di tanah jawa. 

(2) Tokoh agama,  

Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Desa Madusari tentang 

tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon dan peran serta tokoh agama 

                                                           
27

Yusuf Muri, Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

Jakarta : Prenada Media Group, 2015, 372 
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tersebut dalam menegakkan agama islam apabila warganya masih 

memegang teguh tradisi tersebut dan juga gejala-gejala lain yang 

berhubungan dengan tradisi tersebut. 

(3) Tokoh masyarakat 

Untuk mengetahui kondisi Desa Madusari, dan kondisi masyarakat 

Desa Madusari, mulai dari perekonomian, kondisi keagamaan dan 

lainnya untuk mendukung penelitian ini.  

(4) Pelanggar tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon  

untuk mengetahui kondisi rumah tangga warga Desa Madusari yang 

melanggar tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon serta sanksi yang 

terjadi setelah menikah. 

(5) Warga Desa Madusari 

Untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terjadi tentang tradisi 

larangan perkawinan ngalor ngulon 

b) Observasi  

Observasi adalah penelitian lapangan (survei) di lapangan secara langsung 

untuk mendapat informasi dan data yang akurat dan kuat. Observasi merupakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian.  

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan sebab 

catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.28 

                                                           
28

Ibid, 384 



21 
 

 
 

Peneliti akan melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan data tentang 

tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon. Agar mendapatkan data yang valid, 

baik praktek larangan perkawinan ngalor ngulon maupun pelanggar tradisi 

tersebut serta gejala lain yang terjadi. 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip, dan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-

hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.  

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 

sudah berlalu. Dokumen tantang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau 

kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait penelitian adalah sumber 

informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan 

metode dokumentasi untuk memperkuat informasi yang didapat, guna 

menghindari plagiasi.29 

Dalam hal ini, penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu 

deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok atau 

masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan 

aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. 

 

 

                                                           
29

Ibid, 391 
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2. Kehadiran peneliti 

a) Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga peneliti adalah aktor 

sentral dan pengumpul data, sementara instrumen lainnya selain manusia 

adalah sebagai pendukung.  

b) Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh sangat penting di lapangan, 

guna mengumpulkan data yang valid. Penelitian ini dilakukan secara 

terang-terangan agar masyarakat lebih terbuka dan tidak merasa terganggu 

dengan adanya penelitian di Desa Madusari. Kehadiran peneliti juga 

diketahui oleh kepala Desa Madusari serta perangkat-perangkatnya, juga 

diketahui para tokoh Desa, warga juga pujangga setempat. 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo, letaknya yang strategis, yaitu di perbatasan desa dan kota Ponorogo, 

tepatnya di jalan utama kota Ponorogo dan Pacitan, membuat Desa Madusari 

Mudah diakses dan dijangkau. Peneliti memilih desa Madusari karena masyarakat 

desa tersebut masih banyak yang mempercayai tradisi adat larangan pernikahan 

ngalor gulon, dan di desa Madusari juga terdapat paranormal yang menjadi 

panutan. Sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut. 

Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang menganggap bahwa 

pihak suami yang meninggal dikarenakan melanggar tradisi turun temurun yaitu 

larangan perkawinan ngalor ngulon, tidak hanya satu dua orang saja, tetapi 

hampir semua warganya mempecayai tradisi tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi tersebut dengan judul “Analisis 
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Urf Tentang Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon di Desa Madusari 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”  

 

4. Data dan sumber data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

a) Dalam permasalahan ini, peneliti menggali data dengan observasi 

lapangan untuk mendapatkan data yang berasal dari pendapat paranormal 

dan tingkah laku masyarakat desa dan gejala-gejala lain yang terjadi 

sebagai sumber utama. 

b) Penelitiakan melakukan wawancara kepada pujangga, sesepuh desa, tokoh 

agama dan pelanggar larangan pernikahan ngalorn gulon serta masyarakat 

yang mengetahui adat larangan pernikahan ngalor ngulon, peneliti akan 

mewawancarai tokoh-tokoh desa, kepala desa perangkat desa, serta 

pujangga. Peneliti juga akan mewawancarai warga desa yang mempunyai 

keluarga yang melanggar tradisi ngalor ngulon, warga desa yang menikah 

dengan tidak menggunakan tradisi ngalor ngulon, serta warga desa yang 

mengetahui tentang tradisi tersebut. 

c) Peneliti juga mengambil data dari buku-buku dan kitab-kitab seperti ushul 

fiqih, fiqih munakahat, kitab Al-Qur’an, jurnal ilmiah, serta sumber-

sumber lain untuk mendukung penelitian ini. 
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5. Teknik pengumpulan data 

Sebagaimana yang sudah diuraikan penulis di atas, penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan peneliti adalah observasi lapangan secara langsung.  

Peneliti akan melakukan observasi mendalam untuk mendapatkan data yang 

maksimal, peneliti akan melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan 

dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi. 

Peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber untuk 

mendapatkan data, peneliti datang langsung ke rumah narasumber dan melakukan 

wawancara secara mendalam. 

6. Analisis data 

Teknik analisis data kualitatif. menurut Miles dan Huberman, mengemukakan 

bahwa : Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. 

Komponen dalam analisis data meliputi : data reduction (reduksi data), data 

display (penyajian data) dan conclusion drawing verifikation (kesimpulan).30 

a. Data Reduction (Roduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Berkaitan dengan 

tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan 

dengan masalah kepercayaan melewati gunung pegat bagi pengantin barn 

diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan. 

                                                           
30

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 

158 
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b. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Mince dan 

Hubennan menyatakan, yang paling acting digunakan untuk menyajikan 

data dalam penclitian kualitatif adalah dcngan teks yang bersifat naratif. 

Tujuannya untuk memudahkan pernahaman terhadap apa yang diteliti dan 

bias segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah 

dipahami. 

c. Conclusion Drawing Verifikation (Kesimpulan)  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa 

hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, 

kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan 

yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis 

data yang telah penulis jelaskan diatas.31 

7. Pengecekan keabsahan data 

Data yang diperoleh penulis sesuai dengan temuan di lapangan dan tidak lain 

dari yang ada di lapangan. Sumber data utama penelitian ini adalah paranormal, 

tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pelanggar tradisi larangan pernikahan 

ngalor ngulon di desa Madusari kecamatan Siman kabupaten Ponorogo.  

                                                           
31

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung : Remaja 

RosdaKarya, 2009),329 
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Pengamatan ini dilakukan secara tekun dan terus menerus agar peneliti bisa 

mendapatkan data yang dibutuhkan dan sesuai. Kemudian peneliti akan 

menggunakan metode triangulasi sumber data. 

Triangulasi yakni teknik untuk mengecek kebenaran data dan juga untuk 

memperkaya data dalam pengujian kreadibilitas guna mengecek data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagi waktu dengan teknik wawancara 

terstruktur, observasi dan dokumentasi.32 

 

 H. Sistematika pembahasan 

Untuk memperoleh hasil yang terarah dan sistematis, maka pembahasan ini 

disusun sebagai berikut :  

Bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

metode penelitian yang dipakai, tujuan penelitian, telaah pustaka, serta manfaat 

penelitian. Bab pertama merupakan penentu alur penelitian, jenis penelitian serta 

rencana pengambilan sumber data, sehingga dapat memberikan gambaran hasil 

penelitian yang akan didapat. 

Bab kedua, berisi tentang konsep ‘urf, macam-macam ‘urf, dasar hukum ‘urf, 

serta kehujjahan ‘urf sebagai sumber hukum. 

Bab ketiga, berisi tentang keadaan desa Madusari, mulai dari letak geografis, 

keadaan ekonomi, serta keadaan masyarakat desa Madusari. Bab ketiga ini juga 

berisi data umum tentang Desa Madusari dan data khusus tentang praktek tradisi 

larangan perkawinan ngalor ngulon. 

                                                           
 

32
 Sugiyono. Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 

2017.273 

 



27 
 

 
 

Bab keempat, berisi analisis ‘urf tentang praktek larangan perkawinan ngalor 

ngulon dan juga analsis ‘urf terhadap pelanggar tradisi larangan perkawinan 

ngalor ngulon. 

Bab kelima, berisi penutup, memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, 

serta saran dari peneliti. 
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BAB II 

KONSEP  „URF DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian „urf 

Adat („urf) menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam 

perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi 

kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan 

itu.33 

Namun menurut para fuqaha, adat itu terdiri dari dua macam, yaitu : (1) adat 

dalam bentuk perbuatan seperti yang berlaku dalam jual beli dengan cara saling 

memberi tanpa disertai dengan ijab dan qabul, (2) adat dalam bentuk perkataan 

seperti kebiasaan orang menanamkan walad hanya untuk anak lelaki, daging tidak 

termasuk ikan.34 

Kata „urf  berasal dari kata „arafa ya‟rifu, sering diartikan dengan “al-ma‟ruf” 

dengan arti : “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan “si fulan lebih dari yang 

lain dari segi „urf-nya maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dari yang lain. 

Pengertian “dikenal” ini lebih dekat  pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata 

„urf juga terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti “ma‟ruf” yang artinya kebajikan.
35

 

Kata „adat mengandung konotasi netral, maka „urf tidak demikian halnya. Kata 

„urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu 

diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata urf itu 

                                                           
33

 Syukur Asywadie, Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (surabaya : PT. Bina Ilmu, 

1990), 120 
34

 Ibid., 
35

Syarifuddin Amir, Ushul Fiqih jilid 2, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 363 
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mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata „urf dengan 

arti ma‟ruf.
36

 

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, 

terlihat ada perbedaannya. Kata „adat dari bahasa Arab : „adah ; akar katanya : 

„ada, ya‟udu ; mengandung arti : perulangan. Karena itu sesuatu yang baru 

dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan 

harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak 

tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.37 

Kata „urf  pengertiannya tidak melihat dari segi bahwa perbuatan tersebut 

sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut 

pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang 

menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada 

perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu : suatu 

perbuatan yang telah berulang kali dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang 

banyak ; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, 

maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian, 

meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.38 

Perbedaan antara keduanya juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, 

yaitu : adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan 

dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya 
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Ibid.,364 
37

Syarifuddin Amir, Ushul Fiqih jilid 2edisi revisi, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 

2008), 411 
38

Ibid., 
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perbuatan tersebut. Jadi kata „adat ini berkonotasi netral, sehingga ada „adat yang 

baik dan ada „adat yang buruk.39 

Kalau kata „adat mengandung konotasi netral, maka „urf tidak demikian. Kata 

„urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu 

diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata „urf itu 

mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata „urfdengan 

arti ma‟ruf.40 

Apabila yabg dimaksud adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang 

ulang sebagai pedoman hidup dalam masyarakat, maka negara lain pun 

memilikinya. Tetapi tidak dijelmakan menjadi salah satu sistem hukum seperti di 

Indonesia. Seperti di India, Malaysia, Philipina dan sebagainya tidak 

menjelmakan adat istiadat sebagai sistem hukum. Karena faktor kolonialisasi yang 

berbeda, maka adat ustiadatdi Indonesia itu dijelmakan sebagai sistem hukum 

(hukum adat). Agaknya faktor motivasi penjajah juga menentukan disini. India, 

Malaysia dijajah oleh Inggris dan Philipina dijajah oleh Portugal, tetapi mereka 

tidak memasuki aturan hidup sehari-hari negara jajahannya. Indonesia dijajah oleh 

Belanda dalam waktu lama dan Belanda melangkah terlalu jauh ke dalam 

kehidupan masyarakat. Jika Belanda tidak menjelmakan adat menjadi sistem 

hukum, agaknya Inggris yang mengambil alih daerah jajahan tahun 1811 tidak 

akan ikut campur tangan terhadap hukum adat tersebut sebagaimana di negara 

jajahan Inggris yang lain.41 
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Ibid.,  
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Ibid., 412 
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Yaswirman, Hukum Keluarga : Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat 

Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 31 
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Bila yang dimaksud dengan hukum adat adalah kebiasaan (gewonten), pada 

pertengahan abad ke-19, hukum agama dalam hal ini hukum islam dan hukum 

kebiasaan berlaku sama kuat sepanjang dihormati oleh masyarakat dan selama 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum (algeemen belang) menurut ukuran 

pemerintah, dan merupakan kebutuhan kemasyarakatan yang nyata (pasal 131 

ayat 2 b IS).42 

Istilah hukum adat (adatsrechts) baru dikenal pada akhir abad ke-19 oleh Van 

Vollenhoven dalam beberapa karangannya. Setelah itu timbul pula persoalan 

dimana letak hukum islam dalam hukum positif Indonesia waktu itu. Van 

Vollenhovenberpendapat bahwa bagi golongan bumi putera, hukum yang berlaku 

baginya ialah hukum adat, hukum adat adalah hukum turun temurun (tradisional) 

Indonesia, hukum agama termasuk dan terutama hukum islam, merupakan 

tambahan atau pelengkap bagi hukum tradisional.43 

Dengan demikian, sudah tidak tepat lagi pendapat yang mengatakan bahwa 

hukum adat, sekurangnya untuk sebagian besar. Untuk sebagian besar hukum 

islam itu, berlaku berdasarkan ordonansi dan atau undang-undang dan sebagian 

lainnya berdasarkan dan di dalam hukum adat.44 

Para ulama membenarkan penggunaan „urf hanya dalam hal-hal muamalah, 

itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, 
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Syahar Saidus, Asas-asas Hukum Islam, (Bandung : Alumni, 1996), 136 
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bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku urf. Yang menentukan dalam 

hal ibadah adalah Al-Qur‟an dan Hadits.45 

 

B. Dasar hukum „urf 

                     

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(QS. Al-A‟raf : 199) 

 

                          

                          

      
“Dan hendaklah kamu sekalian memberikan mut‟ah (pemberian) kepada 

mereka. Bagi orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu 

pemberian menurut yang patut”. (QS. Al-Baqarah : 236) 

 

 

C. Macam-macam „urf 

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini „urf  itu ada dua 

macam :  

a. „urf  qauli 

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau 

ucapan. Kata waladun secara etimologi artinya “anak” yang 

digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. 
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b. „urf  fi‟li 

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya ; (1) 

kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu 

bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya 

menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan 

transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam 

jual beli. (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama 

teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap 

mencuri.46 

Dari segi ruang lingkup penggunaanya, „urf terbagi kepada :  

a. „urf  umum 

Yaitu kebiasaan yang umum dan berlaku dimana-mana, hampir di 

seluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya 

: (1) menganggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala 

tanda menolak sesuatu hal. (2) kebiasaan saling mengambil rokok 

diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, 

tidak dianggap mencuri. 

 

b. „urf  khusus 

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu 

atau pada waktu tertentu ; tidak berlaku di semua tempat dan di 

sembarang waktu. Contohnya : (1) „adat menarik garis keturunan 
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melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan 

melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak, (2) orang Sunda 

menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak 

digunakan untuk kakak dari ayah ; sedangkan orang Jawa menggunakan 

kata “paman” untuk adik dan kakak dari ayah.47 

Dari segi baik buruknya urf terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. „urf  shahih 

Ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan 

syara‟. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan 

pernikahan dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 

dan tidak bertentangan dengan syara‟. 

b. „urf  fasid 

Ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan 

dengan syara‟. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah 

patung atau suatu tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat 

diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama 

islam.48 

 

D. Kedudukan „urf 

Secara umum „urf  atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di 

kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah.  
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Ulama Hanifiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu 

bentuk istihsan itu adalah istihsanal-„urf  (istihsan yang menyandar pada „urf). 

Oleh ulama Hanafiyah, „urf  itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga 

didahulukan atas nash yang umum, dalam arti : „urf  itu men-takhsis  umum  nash. 

Ulama Malikiyah menjadikan „urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli 

Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari 

hadits ahad. 

Ulama syafi‟iyah banyak menggunakan„urf dalam hal-hal tidak menemukan 

ketentuan batasannya dalam  syara‟  maupun dalam penggunaan bahasa.49 

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada „urf, maka kekuatannya 

menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.50 

Bila ulama yang mengamalkan „urf  itu dalam memahami dan meng-istinbath-

kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima „urf  tersebut 

yaitu:  

1. Adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 

2. Adat atau „urf  itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar 

warganya. 

3. „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 

(berlaku) pada saat itu, bukan „urf yang muncul kemudian. 

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti. 
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Dari uraian di atas jelaslah bahwa „urf atau adat itu digunakan sebagai landasan 

dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah 

karena semata-mata ia bernama adat atau „urf. „Urf atau adat bukanlah dalil yang 

berdiri sendiri. Adat atau „urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau 

ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. Adat yang 

berlaku di kalangan umat berarti bisa diterima sekian lama secara baik oleh umat. 

Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah 

terjadi ijma walaupun dalam bentuk sukuti.51 

Syarat-syarat urf yang bisa dijadikan hukum : 

1. „Urf itu berlaku umum, artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas 

persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya 

dianut oleh mayoritas masyarakat.  

2. „Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya. Artinya urf itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan 

ditetapkan hukumnya. 

3. „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 

suatu transaksi. 

4. „Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung 

nash tidak bisa diterapkan.52 

Dari dasar Al-qur‟an dan Hadits, adat seringkali disebut-sebut sebagai „urf. 

Sekalipun mayoraitas ulama membedakan keduanya, mereka tetap bersepakat 
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untuk menyatakan bahwa adat atau urf bisa diterima sebagai salah satu sistem 

hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  

1. Tidak bertentangan dengan syara‟ 

2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan 

3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. 

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah. 

5. „Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu 

sistem hukum. 

6. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan 

dengan jelas dalam nash.53 

 

E. Kehujjahan‘urf 

     Menanggapi masalah kehujjahanurf dalam beristinbathal-hukm as-syar‟iy, para 

ahli hukum berbeda pendapat :  

1) Kelompok Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teori 

„urfdapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum atau ber-

istinbathal-hukm as-syar‟iy.  

2) Kelompok Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa teori „urf 

tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum. 

Adapun untuk mengetahui kedudukan urf sebagai salah satu patokan hukum, 

para ahli beragam dalam memeganginya sebagai dalil hukum :  

                                                           
53

Zein Ma‟shum M., Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 

2016), 178 



38 
 

 
 

a. Abu Hanifah : al-Qur‟an, sunnah, ijma, qiyas, istihsan,maslahah 

mursalah, syadduzdharai  dan „urf 

b. Imam Malik : al-Qur‟an, sunnah, ijma, qiyas, istihsan, istishhab, 

maslahah mursalah, syadduzdharai  dan „urf.54 

c. Malikiyah, membagi adat atau urf menjadi 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 lantaran tidak ada larangan.55 

Sedang mashlahat adalah dalil syar‟iy sebagaimana menghillangkan 

kesusahan merupakan tujuan syara‟. 

Ketika agama islam datang, maka ia mengakui „urf orang arab yang baik 

(menimbulkan maslahat), seperti diakuinya sekufu dalam perkawinan, garis 

„ushbah dalam urutan wali dan waris, kewajiban diyat terhadap pembunuh yang 

tak sengaja.56 

Jumhur Fuqaha berhujjah dengan „urf. Tetapi yang sangat terkenal adalah 

Malikiyah dan Hanafiyah. Disebut bahwa Imam Syafi‟i pun berpegang pada „urf 

dalam membina sebagian hukum madzhabnya yang baru menuntut „urf orang 

Mesir dan sebelumnya ia membina madzhabnya yang qadim menurut „urf orang 

Irak. Sehingga Al-Qarafy mengatakan bahwa „urf itu sam-sama dipegang oleh 
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seluruh madzhab dan siapa yang meneliti madzhab niscayalah ia menemui 

ketegasan mereka terhadap „urf itu.57 
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BAB III 

TRADISI LARANGAN PERKAWINAN NGALOR NGULON DI DESA 

MADUSARI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran umum Desa Madusari 

1. kondisi geografis 

Secara geografis, desa Madusari kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

terletak pada posisi 08°53‟-45° „lintang selatan dan 113°30‟-06° bujur timur. 

Topografi daerah ini berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 150 m 

diatas permukaan laut. Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

adalah desa yang terletak di perbatasan kecamatan kota. Jarak menuju kecamatan 

kota dari Desa Madusari adalah 3 km. Desa Madusari memiliki luas wilayah 

142,39 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Utara   : Desa Beton Kecamatan Siman  

2. Timur   : Desa Beton Kecamatan Siman 

3. Selatan  : Desa Winong Kecamatan Jetis 

4. Barat   : Desa Pengkol Kecamatan Kauman.58 

2. kondisi demografis 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2015 jumlah penduduk 

desa Madusari adalah terdiri dari 655 kepala keluarga, dengan jumlah total 
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2385 jiwa, rincian 1.130 laki-laki dan 1.255 perempuan, sebagaimana tertera 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.1 jumlah penduduk berdasarkan usia 

No. Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Prosenatse 

1 0-4 57 orang 60 orang 117 orang 4.90% 

2 5-9 68 orang 73 orang 141 orang 5.91% 

3 10-14 61 orang 86 orang 147 orang 6.16% 

4 15-19 86 orang 92 orang 178 orang 7.46% 

5 20-24 85 orang 93 orang 178 orang 7.46% 

6 25-29 114 orang 117 orang 231 orang 9.68% 

7 30-34 108 orang 119 orang 227 orang 9.51% 

8 35-39 93 orang 98 orang 191 orang 8.00% 

9 40-44 95 orang 99 orang 194 orang 8.13% 

10 45-49 93 orang 98 orang 191 orang 8.00% 

11 50-54 68 orang 73 orang 141 orang 5.91% 

12 55-58 49 orang 57 orang 106 orang 4.44% 

13 ˃59 153 orang 190 orang 343 orang 14.38% 

Jumlah total 1.130 orang 1.255 orang 2.385 orang  100,0%59 

 

a. kehidupan keagamaan 
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masyarakat desa madusari sebagaian besar beragama islam, tetapi ada 

juga yang beragama kristen dan hindu. Warga yang beragama kristen hanya 

berjumlah 9 orang saja, sedangkan yang beragama hindu sudah pindah desa. 

Di desa Madusari memiliki beberapa aliran islam yaitu NU, LDII, 

Wahidiyah dan Muhammadiyah yang masing-masing aliran tersebut saling 

menghormati satu sama lain, dan tidak ada perpecahan antar agama maupun 

antar aliran.60 

Perkembangan keagamaan di Desa Madusari sangatlah baik, terbukti 

dengan adanya kegiatan rutin antar aliran islam yaitu yasinan, sholawatan, 

pengajian dan hari-hari besar islam lainnya, seperti isra‟ mi‟raj, maulid nabi 

dll. 

Desa Madusari juga memiliki banyak mushola dan masjid sebagai 

sarana tempat ibadah. 

Tabel 1.2 Jumlah tempat ibadah 

No. Jenis pra sarana Jumlah 

1 Mushola 10 unit 

2 Masjid 4 unit 

3 Gereja - 

4 Vihara - 

 

Di desa Madusari terdapat 3 dusun, dusun Majasem, dusun Durungan, 

dan dusun Bantaran. Tiap-tiap dusun mempunyai masjid dan mushola 
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sendiri, ini membuktikan bahwa agama islam di Desa Madusari berkembang 

dengan baik.  

 

b. kehidupan sosial kemasyarakatan 

Di Desa Madusari, budaya gotong royong masih sangat kental terasa, 

semangat gotong masyarakat begitu kuat, dikarenakan hubungan antar 

warga begitu dekat satu sama lain. Budaya gotong royong ini terdapat dalam 

beberapa hal yaitu :  

1) kelahiran 

Di desa Madusari, apabila ada salah satu warganya yang melahirkan, 

maka akan diadakan syukuran atas kelahiran bayi tersebut, dan tetangga 

sekitar akan bergotong royong membantu proses persiapan syukuran sampai 

acara syukuran selesai.61 

Apabila ada warganya yang mengadakan syukuran aqiqahan, seluruh 

tetangga sekitar akan langsung datang untuk bergotong royong membantu 

proses persiapan aqiqahan, dari menyembelih kambing, sampai proses 

memasaknya. Pemuda pemudinya juga akan datang untuk membantu proses 

jalannya aqiqahan sampai selesai. 

Jaraknya yang tidak jauh dari kecamatan kota Ponorogo tetapi masih 

menjunjung tinggi budaya gotong royong antar warganya. Biasanya warga 

melakukan gotong royong dalam berbagai hal, diantaranya kerja bakti 

membersihkan desa, membangun sarana dan pra sarana desa. 

                                                           
61

 Ibid., 



44 
 

 
 

2) kematian 

Apabila ada salah satu warganya yang meninggal dunia, saat itu juga, 

warga Desa Madusari akan berbondong-bondong untuk datang ke rumah 

orang yang meninggal tersebut untuk membantu proses pemakaman. Baik 

tua maupun yang muda semuanya bergotong royong, dari mendirikan terop, 

memandikan jenazah, sampai menguburkan jenazah. Mulai hari pertama 

meninggal sampai 7 harinya, warga desa Madusari selalu mengadakan 

yasinan untuk mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. 

Apabila ada acara selamatan 7 hari, 40 hari atau 1000 hari 

meninggalnya seseorang, maka warga desa Madusari akan membantu proses 

persiapan selamatan, bahkan ada yang rela tidak bekerja hanya sekedar 

untuk membantu.  

Pemuda pemudinya juga sangat kompak dalam hal gotong royong, 

terutama ketika ada orang yang sedang mempunyai hajatan, seperti dzikir 

fida‟, aqiqah dll. 

3) Pernikahan 

Perikahan merupakan sunnatullah yang dilakukan antara laki-laki dan 

perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah 

mawaddah wa rahmah. Dalam hal pernikahan masyarakat desa madusari 

selalu bahu membahu untuk saling membantu terhadap orang yang sedang 

mempunyai hajatan pernikahan. 

Mulai dari pemuda hingga orang tua, semuanya bergotong royong 

untuk membantu proses acara pernikahan hingga selesai tanpa mengharap 
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imbalan. Para pemuda pemudi di Desa Madusari mempunyai peraturan, 

apabila salah satu pemudanya tidak ikut membantu proses acara pernikahan, 

maka apabila pemuda tersebut menikah maka tidak akan dibantu oleh 

pemuda lainnya, sikap gotong royong seperti inilah yang seharusnya 

dikembangkan untuk meringankan beban sesama manusia. Jika masalah 

diselesaikan bersama-sama, masalah seberat apapun akan dengan mudah 

diselesaikan. 

c. kondisi pendidikan 

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa, masyarakat desa Madusari 

sebagian besar adalah lulusan sekolah dasar dan SMA. Itulah sebabnya 

masyarakat desa Madusari masih mempercayai hal-hal tradisi jawa seperti 

ngalor ngulon, apalagi warganya yang masih lulusan sekolah dasar. Apabila 

ditanya apa dasar dari tradisi tersebut, jawabnya hanya “itu tradisi dari 

nenek moyang terdahulu” tanpa ada penjelasan lain. 

Di desa Madusari terdapat beberapa lembaga pendidikan sekolah dasar 

dan Taman Kanak-kanak. Dari hasil wawancara, bisa dilihat dari tabel 

berikut : 

Tabel 1.3 tingkat pendidikan masyarakat  

No. Keterangan Jumlah prosentase 

1 Buta huruf di usia 10 tahun keatas - 0% 

2 Usia pra sekolah 258 9.24% 

3 Tidak tamat SD 337 15.84% 

4 Tamat SD  589 27.69% 
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5 Tamat SMP 678 31.87% 

6 Tamat SMA  403 18.94% 

7 Tamat sekolah PT/akademi 93 4.37% 

Jumlah  2.127 100% 

 

Tabel 1.4 jumlah lembaga pendidikan 

No. Jenis Jumlah 

1 Taman kanak-kanak 1 

2 Sekolah dasar 2 

3 SMP - 

4 SMA - 

 

Sekolah Dasar di desa Madusari ada dua lembaga dan memiliki siswa 

sebagai berikut ; 

Tabel 1.5 jumlah siswa siswi  

No. Nama lembaga Jumlah siswa Jumlah guru 

1 SD Madusari 1 63 siswa  9 orang 

2 SD Madusari 2 118 siswa 10 orang 

3 Taman Kanak-kanak 58 siswa 3 orang 

Jumlah  239 siswa 22 orang 

 

Desa Madusari juga memiliki pendidikan yang berbasis keagamaan, 

yaitu :  
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Tabel 1.6 jumlah lembaga pendidikan agama 

No. Nama lembaga Jumlah 

1 Madrasah  2 

2 Taman Pendidikan A-Qur‟an 1 

3 Pondok Pesantren 1 

Jumlah  4 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa Madusari telah 

berkembang dalam hal pendidikan umum maupun pendidikan islam. Tetapi 

sampai saat ini, masyarakat desa Madusari masih mempercayai tradisi Jawa 

yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Qur‟an.  

d. kondisi perekonomian 

Kondisi perekonomian di Desa Madusari termasuk dalam kategori 

menengah, hal ini dibuktikan dengan sebagian masyarakatnya yang bermata 

pencaharian sebagai buruh tani. Ada juga yang menjadi TKI dan TKW. 

Minimnya lapangan pekerjaan di Ponorogo membuat sebagaian warga desa 

Madusari menjadi TKI dan TKW, laki-laki maupun perempuan.  

Desa Madusari juga memiliki hasil padi yang melimpah, hal ini 

dibuktikan dengan hampir semua warga desa Madusari yang berprofesi 

sebagai petani. Di desa Madusari juga terdapat kelompok tani, yaitu 

gabungan petani seluruh warga desa Madusari.  

Selain itu, masyarakat Madusari juga sebagian ada yang berprofesi 

sebagai peternak, diantaranya peternak mentok, ayam, kambing, sapi, lele 
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dsb. Di desa Madusari juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada 

pedagang kaki lima, pedagang pasar, toko dsb.  

 

B. Deskripsi Tentang Praktek Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon 

Tradisi ngalor ngulon di desa Madusari seperti telah menjadi hukum, karena 

sebagian besar warganya sangat percaya dengan tradisi tersebut, bahkan warganya 

tidak berani melanggar tradisi tersebut, karena takut mengalami musibah jika 

melanggarnya, bahkan ekstrimnya lagi kematian.  

Warga Madusari semakin percaya dengan tradisi ngalor ngulon tersebut 

karena adanya pengantin laki-laki yang meninggal setelah melakukan pernikahan 

ngalor ngulon, hal ini semakin membuat warga desa Madusari percaya.  

 Warga desa Madusari bukan hanya percaya pada tradisi ngalor ngulon saja, 

tetapi juga adat jawa yang lain seperti lusan besan, menikah di bulan tertentu, 

yang paling dominan adalah adat ngalor ngulon. Alasan kenapa pernikahan 

dengan arah ini dilarang karena arah tersebut adalah arah orang meninggal, dalam 

bahasa jawa disebut “ngarah pati” atau arah mati, yang apabila dilanggar 

hidupnya akan seperti orang meninggal, yaitu mati, atau tertimpa musibah secara 

terus menerus dan tidak akan bahagia. 

Tidak jarang warga Madusari datang kepada paranormal untuk melihat 

jodohnya tepat atau tidak, atau sekedar mencarai bulan yang cocok untuk 

melangsungkan pernikahan kedua calon pengantin.  

Kadang warga Madusari meminta pujangga untuk meramal nasib kedua calon 

pengantin kedepannya bagaimana, jika hasilnya bahagia, maka kedua calon 
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pengantin berani untuk menikah, tetapi jika hasil kurang bahagia, maka kedua 

calon pengantin tidak berani untuk menikah.62 

Berikut bulan-bulan yang baik dan buruk untuk menikah menurut tradisi Jawa: 

Suro  : Tukar padu, nemu kerusakan (ojo diterak) 

Sapar  : Kekurangan, sugih utang (keno diterak) 

Mulut  : Mati salah siji (ojo diterak) 

Robiul akhir : Tansah diratur, nemu ujar olo (keno diterak) 

Jumadil awal : Kerep kelangan, kapusan, sugeh satru (keno diterak) 

Jumadil akhir : Sugeh mas lan toko 

Rejeb : Sugeh anak lan slamet  

Ruwah : Rahayu sak kabehe 

Poso : Ciloko gede (ojo diterak) 

Sawal : Kekurangan, sugeh utang (keno diterak) 

Selo  : Gering, kerep pasulayan lan mitro (ojo) 

Besar  : Sugih, sukoharjo63 

 

Dari pernyataan di atas, membuktikan bahwa warga masyarakat Madusari 

percaya tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon karena sudah ada warganya 

yang meninggal dunia akibat melanggar tradisi tersebut. Tidak hanya satu atau 

dua saja, tetapi banyak yang mengalaminya, entah itu perceraian atau kematian.  

                                                           
62

  Isno, hasil wawancara, Ponorogo 8 Desember 2018 
63

  Isno, hasil wawancara, Ponorogo 8 desember 2018 



50 
 

 
 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, hal yang membuat laki-

laki yang arah rumahnya berada di tenggara dilarang menikahi perempuan yang 

arah rumahnya barat laut adalah : 

“Begini mas, alasan kenapa menikah ngalor ngulon itu dilarang karena, 

itu sama saja mendatangi kuburan ibunya sendiri, maka dari itu, lebih 

baik jangan dilakukan. Selain ngalor ngulon, ada juga tradisi larangan 

pernikahan antara dua desa yang berseberangan, ada juga lusan besan, 

menikah dengan perempuan satu desa. Menikah dengan dua desa yang 

berseberangan tidak boleh karena menurut orang jawa, antara pengantin 

laki-laki dan perempuan akan tau aibnya satu sama lain. Lalu lusan 

besan tidak boleh karena kata lu itu berarti telu sama dengan tiga dan 

san itu artinya pisan sama dengan pertama atau satu, kedua angka itu 

adalah angka keburukan, istilah bahasa jawanya olo atau jelek. Lalu 

menikah dengan perempuan satu desa dilarang karena kedua keluarga 

pengantin bisa mengetahui rahasia dan aibnya satu sama lain, itu 

bahaya, jadi jangan dilakukan. Semua tradisi tersebut ada pasti karena 

suatu sebab, nah sebabnya adalah, dahulu sewaktu Syekh Subakir 

menumbali tanah Jawa, raja jin yang bernama Semar mempunyai 

permintaan kepada Syekh Subakir dan terjadilah suatu perjanjian yang 

isinya, “orang jawa boleh memeluk agama islam, tetapi tidak boleh 

melupakan tradisi jawanya” makanya semua tradisi tersebut masih ada 

dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa”.64 

 

 

C. Alasan warga Madusari yang melanggar tradisi larangan perkawinan 

ngalor ngulon 

Sebagian besar warga desa Madusari mempercayai tradisi ngalor ngulon, 

tetapi ada juga warga desa yang tidak mempercayai tradisi tersebut, meskipun 

sedikit, berikut pernyataan salah satu pelanggar tradisi larangan pernikahan ngalor 

ngulon, menurutnya, itu semua adalah takdir dari Allah, dan tidak ada 

hubungannya dengan tradisi, berikut pernyataannya : 

“saya tidak percaya tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon, 

menurut saya itu sudah ditakdirkan Allah, kalau memang jodoh, ya 

insyaAllah pernikahannya lama sampai salah satu meninggal, tapi 
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kalau tidak jodoh, ya seperti saya ini, cerai, karena sudah tidak ada 

kecocokan, sebelumnya baik-baik saja, sampai banyak pertengkaran 

tiap harinya, istri saya dan orang tuanya tidak percaya tradisi ngalor 

ngulon, tapi orang tua saya percaya, dan saya sempat dilarang 

menikah dengan istri saya, tetapi saya tetap ingin menikahi istri saya. 

Mungkin itu sudah takdir, saya dan istri saya tidak berjodoh, rumah 

saya Madusari, istri saya Lembeyan kabupaten Magetan, jadi arahnya 

ngalor ngulon”.65 

 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh tokoh desa Madusari, 

menurutnya, jika seseorang percaya bahwa orang yang meninggal karena 

melanggar tradisi tersebut, maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan 

selain kekuatan Allah, orang tersebut percaya bahwa orang tersebut meninggal 

karena melanggar tradisi, bukan karena Allah, berikut pernyataannya : 

“tradisi ngalor ngulon di zaman sekarang ini sudah hampir hilang, 

karena sudah banyak yang tidak percaya, yang masih ada 

sekarang perhitungan jawa, ketika seseorang mau menikah, maka 

dicari hari dan bulan yang cocok untuk menikah. Jika seseorang 

berkeyakinan bahwa ada yang meninggal karena melanggar 

tradisi adat jawa, maka itu termasuk musyrik, karena percaya 

kekuatan lain selain Allah, bukan karena takdir Allah. Setiap 

kepercayaan tradisi yang menyebabkan kematian adalah musyrik, 

adat jawa yang bisa dijadikan hukum atau kebisaan adalah yang 

tidak bertentangan dengan agama islam. Dasar dari tradisi jawa 

tersebut adalah “niteni” atau mengingat-ingat, orang jawa 

ingatannya kuat sehingga bisa menjadi kepercayaan sampai 

sekarang. Solusi yang tepat untuk menghilangkan kepercayaan 

yang menyimpang dari agama tersebut adalah generasi muda 

sekarang, karena jika orang tua seperti saya mengingatkan 

sesama, pasti tidak didengar”.66 

 

Namun, pendapat berbeda diungkapkan oleh salah satu tokoh desa Madusari, 

yang tidak mempercayai tradisi tersebut, menurut beliau, hal itu hanyalah mitos 

belaka, tanpa ada dasar yang dalam bahasa arab disebut “taqlidul a‟ma” atau 
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mengikuti hal yang tidak diketahui dasarnya. Menurutnya, kematian yang terjadi 

setelah melakukan pernikahan ngalor ngulon adalah kebetulah saja, itu semua 

karena kehendak Allah SWT. bukan karena tradisi tersebut, berikut pernyataannya 

: 

“tradisi ngalor ngulon itu memang ada, disini banyak yang percaya, tapi 

saya tidak. Menurut saya tradisi itu cuma mitos, tidak ada dasarnya, 

tradisi itu merupakan kebiasaan orang-orang dulu yang diikuti orang-

orang setelahnya tanpa tahu dasarnya, istilah bahasa Arabnya “taqlidul 

a‟ma” mengikuti hal yang tidak diketahui dasarnya. Kemtian yang 

terjadi setelahnya, atau musibah yang terjadi itu semua adalah kehendak 

Allah, hanya saja waktunya bertepatan dengan tradisi itu, lalu orang-

orang jawa mengaitkannya dengan tradisi tersebut, dan timbullah 

kepercayaan larangan pernikahan ngalor ngulon itu yang sekarang 

menjadi tradisi dan masih dipercaya. Aslinya hal seperti itu tidak ada, 

tapi fakta mengatakan demikian, dasarnya tidak ada, hanya mengikuti 

hal yang tidak jelas dasarnya, istilah jawanya “gugon tunggon” atau 

tidak tahu siapa yang diikuti. Dalam islam ada kaidah fiqih yang 

berbunyi كمة ةُ ُمح  د   atau “adat bisa menjadi hukum” tapi adat yang bisa الع 

menjadi hukum dan bisa diikuti adalah adat yang baik, bukan adat yang 

membatalkan dalil nash. Saya sendiri masih menggunakan hitungan 

jawa waktu menikah dulu, jika perhitungannya tidak pas dan 

bertabrakan dengan tradisi jawa yang lain, maka bisa diambil jalan 

pintas. Melanggar tradisi jawa juga berpengaruh pada kehidupan sosial 

masyarakat, satu contoh, masyarakat pasti akan mencemooh, dan 

mencerca karena melanggar tradisi, itu salah satu sanksi sosial di 

masyarakat”.67 

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh tokoh desa Madusari, beliau 

mengatakan bahwa, itu semua adalah takdir Allah, tidak ada hubungannya dengan 

tradisi ngalor ngulon. 

Pernah ada, orang yang melanggar tradisi ngalor ngulon dan setelah itu 

meninggal, karena menurut warga telah melanggar tradisi larangan 

pernikahan ngalor ngulon yang apabila seorang anak laki-laki yang arah 

rumahnya berada di tenggara menikah dengan seorang anak perempuan 

yang arah rumahnya berada di barat laut, maka dipercaya akan 

mengakibatkan kematian atau musibah apabila dilanggar, rumah 
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tangganya selalu ditimpa musibah. Tapi saya percaya itu semua 

merupakan takdir dari Allah.68 

 

Ada juga warga desa Madusari yang menikah melanggar tradisi tersebut 

tetapi hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, dan pihak suami 

maupun keluarganya masih hidup, berikut pernyataannya :  

“saya sudah lama menikah dengan suami saya, sekitar 11 tahunan, 

suami saya rumahnya sampung, saya madusari, itu kan juga ngalor 

ngulor, tapi alhamdulillah, sampai sekarang keluarga saya baik-baik 

saja, tidak ada masalah apapun, intinya percaya saja sama Allah mas, 

jangan sama yang lain”.69 

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh warga yang juga 

melanggar tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon, menurutnya, 

tradisi tersebut hanya kebiasaan orang-orang dulu yang tak dasarnya 

tidak jelas, berikut pernyataannya : 

“saya menikah dengan istri saya sudah lama, sekitar 7 tahunan yang 

lalu, anak saya satu, masih SD, dulu waktu mau menikah ibu saya 

sebenarnya melarang, karena alasan tradisi tersebut, tapi akhirnya 

diperbolehkan, dan saya menikah dengan istri saya, yang rumahnya 

Paju, rumah saya Madusari sini, jadinya kan ngalor ngulon, tapi 

alhamdulillah, sampai sekarang saya dan keluarga saya tidak apa-

apa, kata orang kan kalau melanggar tradisi ngalor ngulon pihak 

suami atau keluarganya ada yang meninggal, tapi alhamdulillah 

sampi sekarang saya dan keluarga saya baik-baik saja, dan semoga 

selalu seperti itu, kata orang juga kalau melanggar tradisi itu, rumah 

tangganya tidak bahagia, selalu tertimpa musibah. Musibah itu pasti 

ada mas, siapapun bisa tertimpa musibah, bukan hanya yang 

melanggar tradisi itu, yang tidak melanggar pun bisa tertimpa 

musibah, saya juga tertimpa musibah, lebih tepatnya masalah, tapi 

saya selalu menyelesaikannya dengan kepala dingin bersama istri 

saya, percaya saja sama Allah mas, jangan yang lain, itu kan hanya 

kebiasaan orang zaman dulu, tidak punya dasar yang jelas, jadi tidak 

perlu ditaati70. 
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Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh orang yang juga melanggar 

tradisi ngalor ngulon, berikut pernyataannya : 

“Saya dan suami saya menikah sudah lama, anak saya juga sudah SMP kelas 

2, warga disini banyak yang percaya tradisi ngalor ngulon, termasuk mertua saya, 

dulu sempat dilarang menikah, karena alasan ngalor ngulor itu, rumah saya kan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, kan ngalor ngulon, tapi akhirnya dibolehkan juga, 

setelah menikah suami saya kerja di Kalimantan, sampai sekarang. Saya sendiri 

tidak percaya tradisi ngalor ngulon itu, katanya disini juga banyak yang 

meninggal karena melanggar tradisi ngalor ngulon, tapi alhamdulillah saya dan 

suami saya tidak mengalaminya, kalaupun saya dan suami saya mengalaminya, itu 

karena takdir dari Allah mas”.71 

 

Ada juga yang tidak jadi menikah karena alasan tradisi tersebut, orang tuanya 

melarang menikah, sehingga hubungannya harus putus ditengah jalan, berikut 

pernyataannya : 

“saya dulu sudah lama berpacaran dengan seorang gadis yang 

rumahnya di kecamatan sukorejo, saya niatnya mau menikahi gadis 

itu, tetapi orang tua saya melarang karena ngalor ngulon, sebenarnya 

saya tidak percaya, tapi saya manuruti orang tua saya, agar tidak 

terjadi masalah”.72 

 

 

D. Alasan warga Madusari yang melarang perkawinan ngalor ngulon  

Kita sebagai manusia harus patuh kepada perintah-perintah Allah SWT dan 

menjauhi semua larangannya, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini 

adalah milik Allah SWT. dan semua yang terjadi di alam semesta ini sudah 

ditentukan oleh Allah SWT. kematian dan jodoh pun sudah ditentukan oleh Allah, 

kita hanya perlu berusaha dan berdoa saja.  
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Jika Allah sudah menghendakinya, pasti apapun bisa terjadi, jika seorang laki-

laki dan perempuan berjodoh, maka tak ada seorangpun yang bisa mencegahnya, 

termasuk juga tradisi. Tradisi yang baik menurut islam adalah tradisi yang tidak 

membatalkan dalil-dalil nash yang ada dalam Al-Qur‟an dan hadist, sedangkan 

tradisi yang membatalkan atau bertentangan dengan dalil-dalil nash adalah tradisi  

yang rusak dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan kebiasaan maupun hukum.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, masih banyak warga 

desa Madusari yang berpendidikan rendah, sehingga percaya dengan tradisi 

tersebut, sebagian besar warga desa Madusari yang percaya dengan tradisi ngalor 

ngulon tersebut adalah orang-orang yang umurnya sudah mencapai 30 tahun 

keatas dan berpendidikan sekolah dasar, ada juga yang berpendidikan sekolah 

menengah atas.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Isno selaku pujangga dan 

sesepuh di desa Madusari, bulan-bulan tersebut adalah bualn yang baik dan buruk 

untuk melangsungkan pernikahan. Keterangan dalam kurung yang menunjukkan 

“ojo diterak” yang dalam bahasa Indonesia adalah jangan dilakukan, merupakan 

bulan yang buruk untuk dilakukan pernikahan.  

Sedangkan yang bertuliskan “keno diterak” adalah „boleh dilaksanakan” yang 

berarti boleh dilakukan pernikahan jika berani. Tetapi jika tidak berani, lebih baik 

tidak dilaksanakan penikahan. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu warga desa Madusari yang 

percaya dengan tradisi ngalor ngulon: 

“Sudah banyak terjadi kematian dari pihak pengantin laki-laki karena 

melanggar tradisi tersebut, diantaranya bapak Yaimin yang rumahnya 
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Madusari (tenggara) dengan ibu Srini yang rumahnya Desa Sragi (barat 

laut). Itu satu contoh saja, banyak yang lainnya, namun saya tidak tahu 

namanya”.73 

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh sesepuh dan paranormal di desa 

Madusari, berikut pernyataannya : 

“Pernah ada, orang yang melanggar tradisi tersebut dan setelah itu 

meninggal, karena menurut warga telah melanggar tradisi larangan 

pernikahan “ngalor ngulon” yang apabila seorang anak laki-laki yang 

letak rumahnya berada di arah tenggara dan pengantin perempuan letak 

rumahnya berada di barat laut, maka dipercaya akan mengakibatkan 

kematian atau musibah apabila dilanggar, rumah tangganya selalu 

ditimpa musibah, bahkan kematian bagi pihak pengantin laki-laki”.74 

 

Faktor penyebab warga yang masih percaya dengan tradisi tersebut adalah 

menghindari kesialan atau musibah, warga percaya jika melanggar tradisi tersebut 

akan mendatangkan kesialan atau musibah, berikut salah satu pendapat warga : 

“menikah dengan arah ngalor ngulon sebaiknya dihindari, agar tidak 

terjadi musibah, sudah banyak warga Madusari yang menjadi korbannya, 

ada yang suaminya meninggal, rumah tangganya tidak harmonis, selalu 

dapat masalah, ada juga yang bercerai, semuanya karena melanggar 

tradisi ngalor ngulon, rumah si laki-laki ada di arah tenggara dan si istri 

berada di barat laut, dan setelah suaminya meninggal atau setelah 

bercerai, kehidupannya menjadi ayem tentrem, sebelum berpisah dengan 

suami kehidupannya malah tidak tentram, selalu bertengkar”.75 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh salah satu warga yang juga 

percaya dengan tradisi ngalor ngulon, menurutnya, ngalor ngulon adalah tradisi 

peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan, karena merupakan bagian 

dari budaya.  
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“tradisi tersebut adalah peninggalan nenek moyang dulu, oleh karena 

sudah jadi kebiasaan, maka oleh masyarakat dilestarikan sampai 

sekarang,  walau hanya mitos, tapi sanksinya benar terjadi, buktinya 

disini banyak terjadi musibah yang menimpa suami istri yang menikah 

ngalor ngulon bahkan ada yang sampai meninggal, jadi sebaiknya jangan 

dilanggar, kalau tidak percaya tradisinya, lestarikan saja budayanya, toh 

itu kan juga budaya, kan tidak ada salahnya melestarikan budaya nenek 

moyang”.76 

 Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh salah satu warga yang percaya 

dengan tradisi ngalor ngulon, menurutnya tradisi itu bisa diambil jalan pintas agar 

tetap bisa menikah, berikut penjelasannya : 

“semua tradisi itu memang benar adanya, tapi pasti bisa diambil jalan 

pintasnya agar tetap bisa menikah, jika ngalor ngulon itu tidak 

diperbolehkan, kita bisa ambil jalan lain selain ngalor ngulon sewaktu 

berangkat resepsi, atau anak laki-laki yang menikah ngalor ngulon, 

menikah di tempat lain yang penting tidak ngalor ngulon, bisa menikah 

di tempat saudaranya yang arahnya tidak ngalor ngulon, istilah jawanya 

“diguwak” atau dibuang, bisa juga dengan cara, resepsinya kecil-

kecilan, tidak menggunakan walimah urs agar tetap bisa menikah dan 

agar tidak terkena musibah, semuanya pasti ada jalan pintasnya, 

contohnya juga, lusan besan, anak yang menikah lusan besan menikah 

diawal, atau diakhir, yang penting jgn sampai menikah yang pertama 

atau ketiga, yang penting bisa tetap menikah”.77 

 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh tokoh desa Madusari yang 

juga dikenal sebagai paranormal dan juga sebagai tokoh masyarakat atau ta‟mir 

masjid, berikut pernyataannya : 

“lor kulon itu kuburan pasundan, pasundan itu musibah besar, 

warga disini banyak yang percaya, banyak juga yang 

menggunakan perhitungan jawa. Sebagian berani melakukan, ada 

juga yang tidak berani melakukan karena takut terkena musibah. 

Tapi tradisi itu tidak berlaku jika jaraknya jauh atau diluar 

kabupaten, maka boleh dilakukan, lor kulon juga bisa diakali, 

agar tidak terkena musibah, caranya, sehari sebelum pernikahan, 

pengantin laki-laki ditempatkan di rumah pengantin perempuan, 

atau dengan cara, salah satu pengantin tidak menggunakan 

                                                           
76

 M. Luqman Adi W., hasil wawancara, Ponorogo 14 April 2019 
77

 Sri Marlina Ibadiana, hasil wawancara, Ponorogo  15 April 2019 



58 
 

 
 

walimatul ursy, atau tidak diramaikan, semua tradisi jawa itu bisa 

diakali, tetapi itu semua tergantung pribadi masing-masing, 

percaya boleh, tidak juga boleh, itu hanya tradisi, bukan takdir. 

Alangkah baiknya jika tidak percaya, karena semuanya sudah 

diatur dengan takdir Allah SWT. karena Allah itu dekat dengan 

prasangka manusia. Kita percaya dengan tradisi tersebut lalu takut 

terjadi musibah, sama saja dengan berprasangka buruk”.78 

 

Pernyataan negatif tentang pernikahan ngalor ngulon juga diungkapkan 

oleh salah satu pelaku pernikahan ngalor ngulon, berikut pernyataannya :  

“saya menikah dengan istri saya belum lama, sekitar 4 tahun, 

anak saya satu masih kecil. Warga disini semuanya percaya 

tradisi ngalor ngulon, hanya sedikit yang tidak percaya, dulu saya 

tidak percaya, dan orang tua saya sebelum menikah juga sempat 

melarang, tapi saya tetap tidak percaya, rumah saya Madusari, 

istri saya Paju, jadi ngalor ngulon, akhirnya saya menikah dengan 

istri saya, awalnya baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu, 

saya dan istri saya sering bertengkar, ada saja masalahnya, lalu 

akhirnya saya dan istri saya cerai. Sekarang saya baru percaya 

kalau sanksi dari tradisi ngalor ngulon itu benar adanya”.79 

 

Penyataan yang kurang lebih sama diungkapkan oleh salah satu wali yang 

anaknya melanggar tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon. Berikut pernyataan 

salah satu wali tersebut : 

“anak saya menikah belum lama, belum punya anak juga, masih muda, 

tp anak saya sudah meninggal karena melanggar tradisi ngalor ngulon, 

sebelumnya sudah saya peringatkan, jangan menikah ngalor ngulon, 

tapi anak saya tetap tidak percaya tradisi itu”.80 

 

Begitu percayanya masyarakat Madusari pada tradisi tersebut, apabila terjadi 

perceraian atau musibah bahkan kematian karena melanggar tradisi, Masyarakat 
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percaya bahwa itu dikarenakan tradisi. Berikut pendapat salah satu pengantin 

pelaku pernikahan ngalor ngulon yang percaya dengan tradisi tersebut :  

“tradisi tersebut memang benar, buktinya suami saya, suami saya 

meninggal di usia yang belum terlalu tua. Dulu sebelum menikah, orang 

tua saya sempat melarang saya menikah dengan suami saya karena letak 

rumah suami saya berada di arah tenggara dan saya berada di barat laut, 

tetapi saya nggak percaya, akhirnya suami saya meninggal karena 

melanggar tradisi ngalor ngulon, selama suami saya masih hidup, saya 

dan suami saya selalu dapat musibah dan selalu bertengkar, entah itu 

masalah kecil atau besar, pasti berujung pertengkaran. Tetapi setelah 

suami saya meninggal, saya malah bisa berbisnis dan sukses seperti 

sekarang ini”.81 

 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pengantin pelaku 

pernikahan ngalor ngulon yang pernikahannya mengalami perceraian yang juga 

percaya dengan tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon. Berikut pendapat salah 

satu pengantin tersebut : 

“saya menikah dengan mantan istri saya udah lama, udah punya anak 2, 

dulu pas saya mau menikah, orang tua saya sempat melarang, karena 

rumah saya berada di tenggara, dan mantan istri saya berada di barat 

laut. Dulu saya juga tidak percaya dengan tradisi ngalor ngulon, tapi 

setelah saya bercerai dengan istri saya, saya baru percaya kalau tradisi 

ngalor ngulon dan sanksinya memang ada, saya sudah merasakan”.82 

 

Pendapat yang negatif tentang pernikahan ngalor ngulor juga diungkapkan 

oleh salah satu warga yang juga percaya dengan tradisi larangan pernikahan 

ngalor ngulon berikut pendapatnya : 

“tradisi itu memang benar adanya, saya sendiri percaya, orang disini 

juga banyak yang percaya, karena sudah banyak yang mengalami 

kematian setelah melakukan pernikahan ngalor ngulon. Hal seperti itu 

tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada sejarahnya dulu dari nenek 

moyang kita, sebelum datangnya islam, karena sebelum datang islam, 
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nenek moyang kita beragama hindu dan budha yang syarat dengan 

ramalan, yang masih dipercaya sampai sekarang”.83 

 

Dari semua pendapat di atas, warga Madusari percaya bahwa jika melanggar 

tradisi ngalor ngulon akan mendapatkan musibah, diantaranya : 

1.  Salah satu keluarga dari suami akan meninggal 

2.  Keluarganya tidak akan tenang 

3.  Selalu mendapat musibah 

4.  Selalu bertengkar dan bercerai 

5.  Mendapat celaan dari masyarakat 

Sedangkan solusi untuk penyelesaian tradisi larangan pernikahan ngalor 

ngulon agar kedua calon pengantin tetap bisa menikah dan tidak mendapat 

musibah atau kematian menurut warga desa Madusari adalah sebagai berikut : 

1. sewaktu berangkat resepsi, atau anak laki-laki yang menikah ngalor 

ngulon, menikah di tempat lain yang penting tidak ngalor ngulon, bisa 

menikah di tempat saudaranya yang arahnya tidak ngalor ngulon, 

istilah jawanya “diguwak” atau dibuang. 

2. resepsinya kecil-kecilan, tidak menggunakan walimah urs agar tetap 

bisa menikah dan tidak terkena musibah.  

Menurut warga desa Madusari, cara tersebut dilakukan agar calon 

pengantin tetap bisa menikah dengan pasangannya, dan agar keluarganya kelak 

setelah menikah keluarganya tidak tertimpa musibah ataupun mengalami 
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kematian. Menurut sebagian warga, pernikahan ngalor ngulon bisa dilakukan, 

berikut pernyataannya : 

“tradisi ngalor ngulon memang ada, itu sudah jadi tradisi sejak 

jaman nenek moyang dulu, dan masih dilestarikan sampai 

sekarang, tradisi ini hanya berlaku untuk orang jawa saja, karena 

orang jawa dulu terkenal sakti sehingga dapat menciptakan tradisi-

tradisi diluar nalar, contohnya saja tradisi ngalor ngulon, lusan 

besan, dandang ongak-ongak dan larangan pernikahan antara desa 

Golan dan Mirah di Kecamatan Sukorejo oleh Ki Onggolono dan 

Onggojoyo, semua itu pasti ada sebabnya, tidak mungkin terjadi 

begitu saja, kita boleh percaya, boleh juga tidak. Untuk ngalor 

ngulon, solusinya paling mudah, asalkan rumah kedua pengantin 

berjauhan, tidak apa-apa, boleh-boleh saja”.84 

 

 Ada juga yang menikah dengan tidak melanggar tradisi ngalor ngulon, 

tetapi akhirnya suaminya juga meninggal di usia yang masih lumayan muda, 

dikarenakan sakit angin duduk, berikut pernyataannya :  

 “saya menikah dengan suami saya belum lama, masih 3 tahunan, 

sudah mempunyai 1 anak, masih bayi, tetapi suami saya meninggal 

dikarenakan penyakit angin duduk pada usia yang masih muda 

sekitar 27 tahun, saya percaya dengan tradisi tersebut, karena sudah 

banyak terjadi kematian setelah pernikahan, saya tidak melanggar, 

tetapi suami saya meninggal”.85 

 

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh salah satu warga 

yang suaminya juga meninggal bukan karena tradisi ngalor ngulon, berikut 

pernyataannya : 

“saya percaya tradisi ngalor ngulon, saya tidak melanggar tradisi 

tersebut, suami saya rumahnya di Keniten kecamatan Ponorogo, 

tetapi suami saya meninggal juga, di umur yang belum terlalu tua 

dulu, sekitar 45 tahunan karena penyakit darah tinggi yang sudah 

lama diderita, anak saya 3, cucu saya 4”.86 
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Di desa Madusari memang banyak kematian yang dialami pihak suami 

karena melanggar tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon, tetapi ternyata yang 

tidak melanggar tradisi tersebut suaminya juga banyak yang meninggal, hal serupa 

juga dikemukakan oleh warga yang suaminya juga meninggal, berikut 

pernyataannya : 

“suami saya meninggal sudah lama, waktu anak saya masih kecil, 

suami saya meninggal karena tersengat aliran listrik, kemudian 

saya menikah lagi, tetapi juga gagal karena perceraian, saya sendiri 

percaya dengan dengan tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon, 

karena itu kan budaya nenek moyang dulu, jadi harus dilestarikan, 

warga disini juga banyak yang percaya”.87 

 

Ada juga warga yang rumah tangganya gagal karena perceraian, dan tidak 

melanggar tradisi tersebut, berikut pernyataannya : 

“saya menikah dengan istri saya belum lama, masih sekitar  

tahunan, setelah menikah, istri saya langsung berangkat ke luar 

negeri untuk mencari nafkah, tetapi selang beberapa tahun istri saya 

tidak ada kabar dan mengajukan perceraian, akhirnya saya bercerai 

dengan istri saya, saya percaya dengan tradisi larangan perkawinan 

ngalor ngulon, warga disini juga banyak yang percaya, juga banyak 

yang bercerai dan meningal karena melanggar, tapi tidak semua 

disebabkan oleh tradisi tersebut”.88 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh warga yang bercerai 

denganistrinya dan tidak melanggar tradisi ngalor ngulon, berikut pernyataannya : 

“saya menikah dengan istri saya sudah lama, sudah punya 1 anak, 

perempuan, sudah besar juga, tetapi karena ada masalah, akhirnya 

saya dan istri saya bercerai, istri saya TKI di Hongkong, saya 

percaya tradisi tersebut, percaya tidak percaya tapi kenyataannya 

orang yang melanggar selalu meninggal, saya juga tidak melanggar 

tradisi tersebut, rumah saya berada di utara, istri saya rumahnya di 

selatan, kan tidak melanggar, tapi akhirnya juga bercerai”.89 
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BAB IV 

ANALISIS URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN 

NGALOR NGULON 

A. Analisis „Urf Terhadap Praktek Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor 

Ngulon di Desa Madusari 

Kita sebagai manusia hanya perlu percaya kepada Allah, percaya akan 

takdirnya dan segala kekuasaan-Nya, bahwa alam semesta ini beserta isinya 

adalah milik-Nya, dan sudah diatur. Allah juga memberikan bimbingan kepada 

manusia melalui nabi dan rasul beserta kitab-kitabnya. Jika mengikuti kitab-kitab 

dan utusan-Nya, maka kita takkan tersesat. 

 Adat („urf) menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam 

perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi 

kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan 

itu.90 

Namun menurut para fuqaha, adat itu terdiri dari dua macam, yaitu : (1) adat 

dalam bentuk perbuatan seperti yang berlaku dalam jual beli dengan cara saling 

memberi tanpa disertai dengan ijab dan qabul, (2) adat dalam bentuk perkataan 

seperti kebiasaan orang menanamkan walad hanya untuk anak lelaki, daging tidak 

termasuk ikan.91 

Kata „urf berasal dari kata „arafa ya‟rifu, sering diartikan dengan “al-ma‟ruf” 

dengan arti : “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan “si fulan lebih dari yang 

lain dari segi „urf-nya maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dari yang lain. 
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Pengertian “dikenal” ini lebih dekat  pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata 

„urf juga terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti “ma‟ruf” yang artinya kebajikan.
92

 

Kata „adat mengandung konotasi netral, maka „urf tidak demikian halnya. 

Kata „urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan 

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

„urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata „urf 

dengan arti ma‟ruf. 

Sedangkan urf dilihat dari segi baik buruknya „urf terbagi menjadi 2 yaitu : 

c. „urf  shahih 

Ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan 

syara‟. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan 

pernikahan dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 

dan tidak bertentangan dengan syara‟. 

d. „urf  fasid 

Ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan 

dengan syara‟. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah 

patung atau suatu tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat 

diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama 

islam.93 

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa adat yang boleh dijadikan 

kebiasaan atau hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil nash, dan 

bisa dijangkau akal sehat. Sedangkan adat yang tidak boleh dijadikan hukum 
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adalah adat yang bertentangan dengan dalil nash, contoh dari adat yang boleh 

dijadikan hukum antara lain adalah peminangan seorang laki-laki kepada 

perempuan.  

Tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon tergolong dalam tradisi yang 

rusak („urf fasid) dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan pedoman hukum, 

karena tradisi tersebut bertentangan dengan islam dan membatalkan dalil-dalil 

nash, jika dijadikan pedoman hukum, maka akan menjadikan kekufuran, karena 

tradisi ini mempercayai kekuatan lain yang mengatur kehidupan manusia seperti 

dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat di desa Madusari berikut : 

“tradisi ngalor ngulon di zaman sekarang ini sudah hampir hilang, 

karena sudah banyak yang tidak percaya, yang masih ada sekarang 

perhitungan jawa, ketika seseorang mau menikah, maka dicari hari 

dan bulan yang cocok untuk menikah. Jika seseorang berkeyakinan 

bahwa ada yang meninggal karena melanggar tradisi adat jawa, 

maka itu termasuk musyrik, karena percaya kekuatan lain selain 

Allah, bukan karena takdir Allah. Setiap kepercayaan tradisi yang 

menyebabkan kematian adalah musyrik, adat jawa yang bisa 

dijadikan hukum atau kebisaan adalah yang tidak bertentangan 

dengan agama islam. Dasar dari tradisi jawa tersebut adalah “niteni” 

atau mengingat-ingat, orang jawa ingatannya kuat sehingga bisa 

menjadi kepercayaan sampai sekarang. Solusi yang tepat untuk 

menghilangkan kepercayaan yang menyimpang dari agama tersebut 

adalah generasi muda sekarang, karena jika orang tua seperti saya 

mengingatkan sesama, pasti tidak didengar”. 

 

Menurut beliau, apabila ada yang berkeyakinan bahwa orang yang meninggal 

karena melanggar tradisi tersebut, maka itu termasuk musyrik, karena percaya 

kekuatan lain selain Allah, bukan karena takdir Allah.  

Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 145 : 
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Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, 

sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki 

pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang 

siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala 

akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang 

bersyukur.(QS. Ali-Imran : 145).
94

 

 

Islam mengajarkan jika kita mengikuti sesuatu, maka harus ada dalil yang 

mendasarinya, jika tidak, maka hal tersebut tidak perlu diikuti. Tradisi ngalor 

ngulon di desa Madusari tersebut bisa dibilang tidak berdasar, atau dasarnya tidak 

jelas, banyak yang mengatakan kalau tradisi itu hanya kebiasaan nenek moyang 

zaman dulu dan masih diteruskan sampai sekarang. Nenek moyang dulu Berikut 

pernyataan salah satu tokoh masyarakat desa Madusari : 

“tradisi ngalor ngulon itu memang ada, disini banyak yang percaya, 

tapi saya tidak. Menurut saya tradisi itu cuma mitos, tidak ada 

dasarnya, tradisi itu merupakan kebiasaan orang-orang dulu yang 

diikuti orang-orang setelahnya tanpa tahu dasarnya, istilah bahasa 

Arabnya “taqlidul a‟ma” mengikuti hal yang tidak diketahui 

dasarnya. Kemtian yang terjadi setelahnya, atau musibah yang 

terjadi itu semua adalah kehendak Allah, hanya saja waktunya 

bertepatan dengan tradisi itu, lalu orang-orang jawa mengaitkannya 

dengan tradisi tersebut, dan timbullah kepercayaan larangan 

pernikahan ngalor ngulon itu yang sekarang menjadi tradisi dan 

masih dipercaya. Aslinya hal seperti itu tidak ada, tapi fakta 

mengatakan demikian, dasarnya tidak ada, hanya mengikuti hal yang 

tidak jelas dasarnya, istilah jawanya “gugon tunggon” atau tidak 

tahu siapa yang diikuti. Dalam islam ada kaidah fiqih yang berbunyi 

كمة ةُ ُمح  د   atau “adat bisa menjadi hukum” tapi adat yang bisa الع 

menjadi hukum dan bisa diikuti adalah adat yang baik, bukan adat 

yang membatalkan dalil nash. Saya sendiri masih menggunakan 

hitungan jawa waktu menikah dulu, jika perhitungannya tidak pas 

dan bertabrakan dengan tradisi jawa yang lain, maka bisa diambil 

jalan pintas. Melanggar tradisi jawa juga berpengaruh pada 

kehidupan sosial masyarakat, satu contoh, masyarakat pasti akan 

mencemooh, dan mencerca karena melanggar tradisi, itu salah satu 

sanksi sosial di masyarakat”. 
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Beliau mengatakan bahwa, tradisi tersebut hanyalah gugon tunggon, atau 

tidak berdasar sama sekali, hanya kebiasaan nenek moyang, tidak ada dalam Al-

Qur‟an dan hadits, maka tidak perlu dipercayai. Tetapi beliau juga mengatakan 

bahwa, itu semua tergantung kita masing-masing, percaya boleh, tidak percaya 

juga tidak masalah, kita hidup di dunia sudah ada yang mengatur, jadi tidak perlu 

mempercayai yang lain, cukup Allah yang bisa dipercaya, Allah berfirman dalam 

surat Shaad ayat 66 : 

                         

Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun.(QS. Shaad : 66).
95

 

Pada waktu islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma 

yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang 

disebut adat.
96

 Adat tersebut diterima dari genrasi sebelumnya dan diyakini serta 

dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik 

untuk mereka. 

Islam datang dengan seperangkat norma syara‟ yang mengatur kehidupan 

bermuamalah yang harus dipatuhi umat islam sebagai konskuensi dari 

keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. sebagaian dari adat lama itu ada yang 

selaras dan ada yang bertentangan dengan islam yang datang kemudian. Adat 

yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat 

islam secara bersamaan dengan hukum syara‟. Pertemuan antara hukum syariat 

dan adat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembauran antara 

keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang 
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dipandang masih diperlukanuntuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman 

dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. berdasarkan 

hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut : 

1. adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya 

mengandung unsur kemaslahatan. maksudnya dalam adat tersebut 

terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur madharatnya atau unsur 

manfaat lebih besar dari unsur madharatnya. Adat dalam bentuk seperti 

ini dapat diterima sepenuhnya dalam islam. 

2. adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur 

maslahat , namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam.
97

 

adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam islam, namun dalam 

pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. 

3. adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur 

mafsadat (merusak), maksdnya yang dikandungnya hanya unsur perusak 

dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaat tetapi unsur 

perusaknya lebih besar. Adat dalam bentuk ini ditolak secara mutlak oleh 

hukum islam. 

4. adat atau „urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak 

karena tidak mengandung unsur mafsadat  (perusak) dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara‟ yang datang kemudian, namun secara 

jelas belum terserap ke dalam syara‟, baik secara langsung atau tidak 

langsung. Adat atau urf seperti ini jumlahnya benyak sekali dan menjadi 
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perbincangan di kalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya 

berlaku kaidah : 

 الَعاَدُة ُُمَكََّمة  
Adat itu dapat menjadi dasar hukum

98
 

Ulama syafi‟iyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal yang tidak 

ditemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa. 

Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :  

َرَد ِبِه الشَّرُْع َمْطَلًق َوالَ َضا ِبَط لَُه ِفيِه َوالَ ِِف اللَُّغِة يَ ْرِجُع ِفيِه ِاىَل الُعْرفِ ُكلُّ َما وَ   
Setiap yang datang dengannya syara‟ secara mutlak, dan tidak ada 

ukurannya dalam syara‟ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 

„urf.
99

 

 

Maksud dari kaidah tersebut adalah, jika kta menemukan suatu hal yang 

belum ada hukum atau batasan-batasannya di dalam dalil nash, maka 

dikembalikan kepada hukum adat, dengan syarat, adat itu tidak bertentangan 

dengan syariat islam („urf shahih). 

Jika diteliti lagi, tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon cenderung masuk 

dalam adat nomor 3, yaitu adat lama yang pelaksanaannya mengandung unsur 

perusak (fasid) dan tidak memiliki manfaat atau sedikit manfaatnya. Oleh karena 

itu, tradisi yang yang seperti ini tidak perlu dilaksanakan oleh umat islam seperti 

kita. Sudah saatnya kita menyeleksi adat peninggalan nenek moyang, baik atau 

tidak menurut hukum islam serta bermanfaat atau tidak untuk masyarakat, bukan 

hanya mengikutinya saja. 
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B. Analisis ‘Urf Terhadap Alasan Melanggar Tradisi Larangan Pernikahan 

Ngalor Ngulon di Desa Madusari 

Dalam islam, siapapun yang ingin melakukan pernikahan, harus memenuhi 

syarat-syarat agar pernikahannya sah di mata agama islam dan negara Indonesia, 

apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka pernikahannya 

tidak sah, meskipun syarat-syarat dalam agama sah, tetapi jika syarat-syarat 

negara tidak dipenuhi, tidak akan sah, dan pernikahannya tidak dicatat dalam 

KUA dan tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan negara.  

Jika terdapat syarat-syarat lain menurut hukum adat, maka diserahkan kepada 

masyarakat itu sendiri, karena 3 unsur hukum yang di Indonesia  yaitu hukum 

islam, Undang-undang dan hukum adat, tentunya hukum adat yang shahih.  

„Urf shahih ialah „urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan 

dengan syara‟. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan 

pernikahan dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan syara‟. 

Jika hukum adat yang ada adalah adat shahih, maka masyarakat bisa 

mengikutinya, dan hal itu diperbolehkan oleh islam, selama tidak bertentangan 

dengan islam, tetapi jika adat tersebut bertentangan dengan islam, maka umat 

islam wajib menghindarinya dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kebiasaan 

tersebut. 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-An‟am ayat 116 : 
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“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi 

ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak 

lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain 

hanyalah berdusta (terhadap Allah)”.(QS. Al-An‟am : 116).
100

 

 

Seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan 

mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah, menyatakan bahwa Allah 

mempunyai anak. 

Tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon adalah tradisi yang tidak tertulis, 

tradisi itu hanyalah kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat dan di 

sangkut pautkan dengan kematian yang terjadi setelahnya. Dalam Al-Qur‟an dan 

hadits pun juga tidak dijelaskan adanya larangan pernikahan tersebut, jadi umat 

islam boleh-boleh saja menikahi perempuan yang rumahnya berada di barat laut, 

lalu tentang kematian yang terjadi setelahnya, itu adalah takdir dari Allah, bukan 

karena sanksi dari tradisi tersebut. Allah berfirman dalam surat As-Syura ayat 30 : 

                       
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 

kesalahan-kesalahanmu)”.
101

 

 

Allah mengutus nabi dan rasul untuk mengajak manusia beriman kepada 

Allah, dan Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti dan patuh kepada nabi 

dan rasul, seperti firman Allah dalam surat Al-A‟raf ayat 3 : 
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 Al-Qur‟an, 6 : 116. 
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“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu 

mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil 

pelajaran (daripadanya)”.(QS. Al-A‟raf : 3).
102

 
 

Maksud dari pemimpin-pemimpin tersebut adalah pemimpin yang membawa 

kepada kesesatan. Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa, kita harus mengikuti nabi 

dan rasul, karena melalui merekalah Allah menyampaikan perintah dan larangan-

Nya. 

Dalam islam terdapat Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang merupakan sumber 

hukum utama umat islam untuk mengatur tingkah laku manusia. Selain Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah, ada juga ijma‟ yang merupakan kesepakatan hukum para ulama, 

qiyas, maslahah mursalah, dan urf. Jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya 

dalam dalil Al-Qur‟an dan As-Sunnah, maka seseorang harus merujuk pada ijma, 

qiyas, maslahah mursalah ataupun urf, tetapi jika masih tidak ada, maka seseorang 

tersebut harus berijtihad untuk menemukan hukum dari masalah tersebut, tentunya 

tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum islam. 

Tradisi ngalor ngulon adalah tradisi yang tidak disebutkan dalam dalil nash, 

ijma maupun qiyas, dan termasuk urf yang fasid, jadi umat islam boleh-boleh saja 

melakukan pernikahan dengan arah ngalor ngulon. Selama syarat-syarat dan 

rukun pernikahan terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah. Namun sebagai umat 

islam, kita harus tetap menghormati tradisi, percaya boleh, tidak percaya juga 

tidak masalah, tergantung pribadi masing-masing. 

Ketika masyarakat mempercayai tradisi tersebut, tanpa disadari secara tidak 

langsung mereka tidak mempercayai akan takdir yang telah ditentukan Allah. 
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Tetapi bagi sebagian masyarakat yang telah banyak mempelajari agama islam atau 

berpendidikan tinggi, tradisi itu hanyalah kepercayaan tanpa dasar yang 

berkembang di masyarakat. 

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah diatur oleh Allah SWT, begitu 

juga kematian. Orang yang meninggal setelah melakukan pernikahan ngalor 

ngulon, bukanlah dikarenakan melanggar tradisi tersebut, tetapi itu semua karena 

takdir Allah SWT. Bukti bahwa takdir itu tidak benar adalah, masih banyak warga 

yang meninggal bukan karena tradisi tersebut, orang yang tidak melanggarnya 

pun bisa meninggal, berikut pemaparan salah satu warga yang suaminya 

meninggal di usia muda karena sebuah penyakit. 

“saya menikah dengan suami saya belum lama, masih 3 tahunan, 

sudah mempunyai 1 anak, masih bayi, tetapi suami saya meninggal 

dikarenakan penyakit angin duduk pada usia yang masih muda 

sekitar 27 tahun, saya percaya dengan tradisi tersebut, karena sudah 

banyak terjadi kematian setelah pernikahan, saya tidak melanggar, 

tetapi suami saya meninggal”. 

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh warga yang suaminya 

meninggal karena penyakit dan tidak melanggar tradisi ngalor ngulon. 

“suami saya meninggal sudah lama, waktu anak saya masih kecil, 

suami saya meninggal karena tersengat aliran listrik, kemudian saya 

menikah lagi, tetapi juga gagal karena perceraian, saya sendiri 

percaya dengan dengan tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon, 

karena itu kan budaya nenek moyang dulu, jadi harus dilestarikan, 

warga disini juga banyak yang percaya”. 

 

Dari penyataan di atas, terbukti bahwa tradisi ngalor ngulon bukan penyebab 

meninggalnya seseorang, itu hanyalah kebetulan yang oleh warga desa Madusari 

dikait-kaitkan, sehingga menjadi sebuah tradisi yang rusak („urf fasid). 
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Bukti lain yang menunjukkan bahwa tradisi tersebut hanyalah mitos adalah 

adanya warga yang melanggar tradisi tersebut tetapi kehidupan rumah tangganya 

baik-baik saja tidak terjadi masalah apapun, berikut pernyataannya : 

saya sudah lama menikah dengan suami saya, sekitar 11 tahunan, 

suami saya rumahnya sampung, saya madusari, itu kan juga ngalor 

ngulor, tapi alhamdulillah, sampai sekarang keluarga saya baik-baik 

saja, tidak ada masalah apapun, intinya percaya saja sama Allah mas, 

jangan sama yang lain. 

 

Dari pernyataan narasumber di atas, sudah sangat jelas bahwa tradisi tersebut 

hanyalah mitos belaka, dan tidak untuk dijadikan sumber hukum. warga yang 

melanggar tradisi tersebut masih merasakan kebahagiaan, suaminya juga masih 

ada sampai sekarang, semua orang di dunia ini pasti mempunyai masalah dan 

musibah, bukan hanya yang melanggar tradisi tersebut, tapi semua orang. Jadi 

sangat mungkin terjadi orang tidak melanggar tradisi tersebut terkena musibah 

dan masalah. Tradisi ngalor ngulon tersebut tidak bisa dijadikan alasan terjadinya 

musibah dan masalah bahkan kematian yang teradi, itu semua takdir dari Allah 

SWT. 

Perbenturan antara „urf (adat) dengan syara‟, disini adalah perbedaaan dalam 

hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi „urf dan dari segi syara‟. Hal ini 

pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak 

berkaitan dengan hukum. 

Bila perbenturan „urf dengan syara dalam hal yang berhubungan dengan 

materi hukum, maka didahulukan syara atas „urf. Umpamanya bila seseorang 

berwasiat untuk kerabatnya, apakah teramasuk dalam pengertian kerabat itu ahli 

waris atau bukan. Berdasarkan pandangan syara, kerabat tersebut bukan termasuk 
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ahli waris yang boleh menerima wasiat, oleh karenanya ia tidak lagi termasuk 

dalam pengertian kerabat yang dimaksud disini. Dalam pengertian „urf, kerabat itu 

adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak.
103

 

Pernyataan di atas sudah sangat jelas jika suatu „urf (adat) mengalami 

perbenturan dengan hukum syara‟, maka yang didahulukan adalah hukum syara‟, 

jadi tradisi larangan perkawinan ngalor ngulon tidak perlu dilaksanakan, 

laksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa :  

1. Alasan larangan perkawinan ngalor ngulon adalah „urf yang fasid (adat yang 

rusak), dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, karena tradisi 

tersebut bertentangan dengan dalil-dalil nash dan as-sunnah, sehingga tidak 

bisa dijadikan sumber hukum oleh umat islam. 

2. Alasan warga yang melanggar tradisi tersebut dibenarkan, karena tradisi 

tersebut sifatnya membatalkan dalil-dalil dalam nash, jika dijadikan sumber 

hukum maka akan menimbulkan kekufuran. 

B. Saran  

Untuk warga desa Madusari yang masih mempercayai tradisi larangan 

perkawinan ngalor ngulon, sebaiknya lebih diperdalam lagi tentang adat dalam 

islam, agar mengetahui adat mana saja yang diperbolehkan dalam islam dan adat 

mana yang tidak diperbolehkan, dan tokoh-tokoh agama desa sebaiknya berperan 

aktif dalam berdakwah terutama dalam hal adat dalam islam, karena jika 

masyarakat mempercayai adat yang salah dan tidak memahami adat dalam islam, 

akan mengakibatkan kemusyrikan. 

Semoga dipenelitian selanjutnya lebih dikembangkan lagi teori tentang adat 

jawa dan islam, agar masyarakat bisa mengetahui adat yang ada di jawa secara 
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mendalam dan bagaimana hukumnya dalam islam, agar masyarakat memahami 

darimana adat jawa bersumber dan bagaimana islam memandang. 
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