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ABSTRAK 

 

Sya’bani, Abdul Mufid. 2019. Perubahan persepsi masyarakat terhadap adat  

pantangan pernikahan pada bulan Suro di Desa Madusari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi). (Studi kasus di Desa Madusari 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M.H. 

Kata Kunci: Pantangan adat pernikahan, bulan Suro, perubahan sosial 

Dalam masyarakat desa Madusari kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

terdapat adat pantangan pernikahan di bulan Suro sedangkan mayoritas penduduknya 

adalah beragama islam. Sedangkan dalam agama islam tidak ada larangan melakukan 

pernikahan di bulan Suro. 

Secara sosiologi, setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, ada 

perubahan yang tidak berpengaruh pada orang sekitar, ada yang pengaruhnya luas, 

ada perubahan yang terjadi dengan lambat, ada perubahan yang terjadi sangat cepat. 

Inti dari permasalahan dalam penelitian ini setidaknya ada dua masalah, yaitu 

tentang bentuk-bentuk perubahan persepsi masyarakat serta faktor-faktor dan arah 

perubahan persepsi masyarakat menurut teori perubahan sosial dalam kajian 

sosiologi. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data berupa data lapangan. 

Sedangkan tekhnik pengumpulan datanya melalui interview (wawancara). Setelah 

data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara reduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting serta membuat kategori. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang jelas, kemudian menyajikan data kedalam pola 

baku (display data) pada laporan akhir penelitian dengan penarikan kesimpulan yang 

dapat menggambarkan pola yang terjadi menggunakan teori-teori, dalil-dalil, dan 

sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan 

masalah. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi perubahan persepsi masyarakat 

terhadap adat pantangan pernikahan dibulan Suro yang termasuk perubahan lambat 

dan kecil serta perubahan yang tidak dikehendaki, sedangkan faktor terbesar akibat 

dari semakin majunya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang agama islam. 

Dan perubahan tersebut menuju perubahan yang lebih baik karena realistis dan 

tekstual.  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

TRANSLITERASI 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 K ك {d ض  D د   ’ ء

 L ل  {t ط Dh ذ   b ب

 M م {z ظ  r ر  t ت

 N ن ‘ ع  z ز th ث

 W و  Gh غ  s س   J ج

 H ھ  f ف  Sh ش  h ح

 Y ي  q ق S ص  kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang carabya dengan menuliskan coretan 

horizontal diatas huruf a>, i>, u>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan 

dua huruf "ay" dan "aw". 

Contoh: 

Bayna, 'layhim, qawl, mawd}u>ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi 

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 



 

 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh: 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi >yah. Inna al-di>n 'inda Alla>h al-Isla>m bukan 

Inna al-di>na 'inda Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan 

buka bula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>' marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na'at) dan id{a>fah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan mud}a>f  

ditranslitersikan dengan "at". 

Contoh:  

Na'at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Mis}riyah. 

Mud}a>f : mat}ba'at al-A>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>' mushaddah (ya>'  ber-tashdid) ditransliterasikan 

dengan i >. jika i> diikuti dengan ta>' marbu>t>ah maka transliterasinya adalah i >yah. 

Jika ya>' ber-tashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.  

Contoh:  

Al-Ghaza>li>, al-Nawawi> 

Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah. 

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa 

adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri 

untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan 

orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.1 Karena setiap 

makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui 

perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan 

yang dilakukan di Indonesia. Salah satu langkah atau cara untuk mengikat 

hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan 

perkawinan, yaitu sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, 

kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang 

kekal dan bahagia. Karena dengan melakukan perkawinan, maka seseorang 

akan mendapatkan ketenteraman dan ketenangan dalam hidup.2 

Di dalam masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola perilaku atau 

pattern of behavior. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat 

bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota 

 
1 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 9. 
2 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 

2012), 31. 

1 
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masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu 

mengikutui pola-pola perilaku masyarakat. Pola-pola perilaku masyarakat 

sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya.3 Sebagian besar perilaku 

manusia sangat didasarkan pada nilai dan norma yang dimilikinya. Bahkan, 

pada manusia, perilaku instink juga dengan nilai norma.4 Pengertian nilai 

lebih dikaitkan dengan perilaku menurut Robert MZ. Lawang adalah 

gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang 

mempengaruhi perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma 

memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana 

tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain, dan norma ini merupakan kriteria 

bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.5 Dan 

menurut Horton dan Hut sebagai dikutip dalam buku Dwi Narwoko, nilai 

adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak 

berarti. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan 

seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu 

salah atau benar.6 Menurut para ahli, perilaku seseorang itu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh tiga faktor dasar, yaitu:  

 
3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 197. 
4 Bunyamin Maftuh, Yadi Ruyadi, Sosiologi 1 (Bandung: Ganesa Exact Bandung, 1996), 43.  
5 Ibid, 41-43. 
6 J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, (Jakarta: 

Prenada Media, 2004), 35. 
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a. Faktor struktur sosio-budaya, yaitu pola perilaku ideal yang diharapkan.7 

kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan 

serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat (E.B. Tylor (1871). Dengan lain perkataan, kebudayaan 

mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang 

dipelajari dari pola-pola yang normatif.8 

b. Faktor situasi, yaitu semua kondisi fisik dan sosial, dan 

c. Faktor kepribadian, yaitu semua faktor psikologis (kejiwaan) dan biologis 

(kejasmanian) yang mempengaruhi perilaku para pelaku secara 

perorangan.9 

Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada 

khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang-orang lain, 

dinamakan social organization.10 

Khususnya dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan 

dinamakan pula pola struktur normatif atau menurut istilah Ralph Linton 

designs for living (garis-garis atau petunjuk dalam hidup). Artinya, 

 
7 Bunyamin Maftuh, Yadi Ruyadi, Sosiologi 1 (Bandung: Ganesa Exact Bandung, 1996), 71. 
8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 188-189. 
9 Bunyamin Maftuh, Yadi Ruyadi, Sosiologi 1 (Bandung: Ganesa Exact Bandung, 1996), 71. 
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 197. 
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kebudayaan adalah garis-garis pokok tentang perilaku atau blueprint for living 

yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, 

apa yang dilarang dan lain sebagainya. Unsur-unsur normatif yang merupakan 

bagian dari kebudayaan adalah sebagai berikut:  

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian (voluational elements) misalnya 

apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak 

sesuai dengan keinginan. 

2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya (presciptive 

elements) seperti bagaimana orang harus berperilaku. 

3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (cognitive elements) seperti 

misalnya harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, 

perkawinan dan lain-lain.11 

Fenomena hal itu nampaknya juga terjadi didesa Madusari, kecamatan 

Siman kabupaten Ponorogo, yaitu pantangan melakukan pernikahan dibulan 

Suro.  

Dalam tradisi jawa banyak sekali perhitungan-perhitungan sebelum 

melakukan suatu apapun, salah satunya perhitungan sebelum melakukan 

perkawinan, seperti perhitungan weton, perhitungan hari baik melangsungkan, 

 
11 Ibid, 198 
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dan lain sebagainya, serta menghindari larangan/pantangan perkawinan, 

seperti lusan, ngalor ngulon, dan lain sebagainya. Di desa Madusari peneliti 

menemukan adat pantangan melakukan pernikahan di bulan Suro. Bulan Suro 

adalah salah satu bulan dalam penanggalan kalender Jawa, dalam penanggalan 

hijriyah disebut Muharram, pada tanggal 10 bulan Muharram disebut hari 

Asyura’, sehingga dalam istilah bahasa Jawa disebut Suro, pada tanggal 9 dan 

10 bulan Muharram dalam agama islam disunnahkan berpuasa yaitu puasa 

tasu’a dan asyura’.12  

Menurut mitos yang berkembang dimasyarakat yang telah ada sejak 

zaman dahulu hingga zaman sekarang yang mayoritas masyarakat sudah 

memeluk agama Islam, masyarakat menganggap bulan Suro adalah bulan 

yang sakral dan keramat, bahkan ada juga yang mengakait-kaitkannya dengan 

hal-hal mistis. Oleh karena itu masyarakat pantang melakukan kegiatan seperti 

pernikahan, sunatan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan pernikahan ini 

adalah akad nikahnya beserta walimahnya. mereka menganggap jika 

melakukan pernikahan di bulan ini maka akan terjadi hal-hal yang buruk, 

seperti perceraian antara kedua mempelai, salah satu mempelai atau orang tua 

mempelai setelah pernikahan akan meninggal dunia, maka dari itu mereka 

menghindarinya. Namun sebagian orang ada yang meyakini, jika akad nikah 

dan walimah di rumah mempelai perempuan dilakukan pada bulan 

 
12 Isno, Hasil Wawancara, 8 Desember 2018. 
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sebelumnya, maka walimah pada mempelai laki-laki bisa dilakukan pada 

bulan Suro, atau dalam istilah Jawa disebut sebagai “Ngunduh Manten”, tetapi 

tidak banyak juga yang berani melakukannya. Bulan Suro adalah bulan 

tirakat/ngungkal ilmu, maka pada bulan ini sebaiknya digunakan untuk 

mencari ilmu/mengasah ilmu, bertafakur, dan mendekatkan diri pada sang 

Tuhan, bukan malah berfoya-foya melakukan pesta. Maka dari itu 

masayarakat pantang melakukan pernikahan. Pada bulan ini biasanya 

masyarakat melakukan ritual-ritual tertentu, seperti jamasan pusaka atau 

mencuci benda-benda pusaka yang hanya dilakukan sekali tiap tahun, 

melakukan kegiatan ruatan contohnya seperti bersih desa, melaksanakan ritual 

larung sesaji, ada yang berendam semalaman di air, ada juga yang bertapa. 

Hal-hal tersebut dilakukan pada bulan Suro karena bulan ini bulan yang 

mulia.13 

    Melihat dari gambaran diatas jelas bahwa terdapat suatu perbedaaan 

antara kepercayaan/hukum yang saat ini diyakini oleh penduduk desa 

Madusari. Sehingga dari perbedaan yang saat ini diyakini masyarakat 

dimungkinkan dapat merubah kepatuhan masyarakat terhadap larangan adat 

tersebut. Karena perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat didunia 

dewasa ini, merupakan gejala yang normal. 

 
13 Ibid. 



7 
 

 

   Perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai 

sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, 

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.14 Dan setiap 

masyarakat semasa hidupnya pasti mengalami perubahan. Ada perubahan 

yang tidak menarik perhatian orang, ada yang pengaruhnya luas, ada yang 

terjadi lambat, dan ada pula yang berjalan dengan sangat cepat.15  

   Berdasarkan uraian diatas, penulis beranggapan bahwa realita tersebut 

layak untuk diteliti dan peneliti ingin mengkaji dengan judul: PERUBAHAN 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT PANTANGAN 

PERNIKAHAN PADA BULAN SURO DI DESA MADUSARI 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO (KAJIAN 

SOSIOLOGI) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk perubahan persepsi masyarakat terhadap adat 

pantangan melakukan pernikahan dibulan Suro?  

2. Bagaimana faktor-faktor dan arah perubahan persepsi masyarakat dalam 

adat pantangan melakukan pernikahan dibulan Suro? 

C. Tujuan Penelitian 

 
14 Soerjono Soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1999), 87-88. 
15 Selo Soemarjan, Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, (Jakarta: LPFE 

UI,1964), 487.  
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1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perubahan persepsi 

masyarakat terhadap adat pantangan melakukan pernikahan dibulan Suro. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor dan arah perubahan persepsi 

masyarakat dalam adat pantangan melakukan pernikahan dibulan Suro. 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan  sebagai berikut : 

1. Secara Teori 

a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana 

perubahan persepsi masyarakat tentang adat pantangan melakukan 

pernikahan dibulan Suro. 

b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi jurusan Syari’ah 

fakultas Akhwal Syakhsiyah tentang pantangan pernikahan pada bulan 

Suro.  

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya 

2. Secara Praktis 

a. Dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi siapa saja yang ingin 

mengetahui tentang bagaimana perubahan persepsi masyarakat tentang 
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pantangan melakukan  pernikahan pada bulan Suro di desa Madusari 

Kecamatan Siman Kabupaten  Ponorogo. 

b. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui apa faktor-faktor dan 

arah perubahan persepsi masyarakat tentang pantangan pernikahan 

pada bulan Suro di desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian  secara mutlak. 

Sedangkan Skripsi yang pernah dibahas dan yang berkaitan dengan fikih 

Munakahat. Tugas akhir ini dibuat oleh Nanang Muhammad Hamdani, yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Antar Daerah (Studi 

Kasus Di Dusun Tunjungan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Desa 

Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten  Ponorogo), Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2006. Fokus pembahasan yang diinginkan penulis adalah 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar daerah 

(Studi Kasus Di Dusun Tunjungan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Desa 

Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten  Ponorogo? Dan Bagaimana Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penyebab Adat Larangan Nikah Antar Daerah (Studi 
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Kasus Di Dusun Tunjungan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Desa 

Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten  Ponorogo? Kerangka teori yang 

digunakan adalah larangan penikahan dan ‘Urf.16 

Tugas akhir yang dibuat oleh Ruliana Zubaida, yang berjudul tinjauan 

usul fiqih tentang kebiasaan (‘Urf) kepatuhan masyarakat terhadap larangan 

pernikahan pada bulan Muharram, Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2009. 

Penelitian ini membahas tentang bentuk kepatuhan masyarakat serta faktor 

penyebabnya menurut teori ‘Urf. Kerangka ini yang digunakan tentang 

larangan pernikahan dan ‘Urf.17 

Tugas akhir yang dibuat oleh Ahmad Roh Aminanto, yang berjudul 

perubahan persepsi masyarakat terhadap adat larangan pernikahan turun telu 

dan turun papat Di Dusun Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten  Ponorogo 

(kajian sosiologis), Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010. Pokok pembahasan 

dalam penelitian ini adalah tentang bentuk-bentuk perubahan persepsi 

masyarakat menurut teori perubahan sosial dalam kajian sosiologi. Kerangka 

 
16 Nanang Muhammad Hamdani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Antar 

Daerah (Studi Kasus Di Dusun Tunjungan Desa Blembem Dan Dusun Sawahan Desa Pulosari 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Ponnorogo: STAIN Ponorogo, 2006)  

17 Ruliana Zubaida, Tinjauan Usul Fiqih Tentang Kebiasaan (Urf) Kepatuhan Masyarakat 

Terhadap Larangan Perkawinan Pada Bulan Muharram, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2009) 
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teori yang digunakan penulis yaitu larangan pernikahan dan perubahan sosial 

dalam kebudayaan.18 

Tugas akhir yang dibuat oleh Subroto, yang berjudul Adat Larangan  

Warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo Dan Desa Golan Kecamatan 

Sukorejo (perspektif ‘Urf), Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012. Pokok 

pembahasan ini difokuskan pada adat, faktor yang melatarbelakangi adat 

tersebut dan dampak yang terjadi dimasyarakat. Kerangka teori yang 

digunakan yaitu larangan pernikahan dan teori ‘Urf.19 

Tugas akhir yang dibuat oleh Aneka Tri Puji Lestar, yang berjudul 

tinjauan urf terhadap adat larangan menikah pada bulan Selo di desa Ngasinan 

kecamatan jetis kabupaten ponorogo. Pokok pembahasan dalam penelitian ini 

difokuskan pada tinjauan urf terhadap larangan pernikahan di bulan Selo dan 

tinjauan urf terhadap sanksi atas pelanggaran larangan pernikahan di bulan 

Selo.20 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan bermaksud untuk 

 
18 Roh Aminanto, Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan 

Turun Telu Dan Turun Papat (Studi Kasus Di Dusun Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 

(Kajian Sosiologis), Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010) 

19 Subroto, Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambangrejo Dan Desa 

Golan Kecamatan Sukorejo (Perspektif Urf), Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.) 

20 Aneka Tri Puji Lestari, Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo 

Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (ponorogo: iain ponorogo, 2019.) 
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mengembangkan penelitian yang sudah ada. Pada masalah yang ingin penulis 

bahas adalah tentang PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT 

TERHADAP ADAT PANTANGAN  PERNIKAHAN PADA BULAN 

SURO DI DESA MADUSARI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN 

PONOROGO (KAJIAN SOSIOLOGI) 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, pendekatan hukum islam dan sosiologi.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan 

berperan langsung dalam mengumpulkan data. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci/aktor sentral, 

sedangkan instrumen lainnya hanya sebagai penunjang. Kehadiran peneliti 

di lapangan sangat penting karena sebagai partisipan atau pengamat penuh. 

Selain itu peneliti dalam melakukan observasi melakukan secara terang-

terangan. 

3. Lokasi Penelitian 
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Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di desa Madusari kecamatan Siman 

kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat di desa 

ini masih kental dengan tradisi adat jawa, khususnya mengenai adat 

pernikahan, seperti pantangan menikah dibulan Suro/Muharram 

4. Data dan Sumber data 

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer 

dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Yaitu yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang 

digunakan adalah wawancara langsung dengan responden. Dalam 

penelitian ini peneliti mewawancarai langsung masyarakat desa 

Madusari kecamatan Siman kabupaten Ponorogo. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa 

buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang 

berhubungan dengan larangan perkawinan dan dari hasil wawancara 

dari informan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder 

dari hasil wawancara terhadap berjangga, sesepuh desa, tokoh 
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masyarakat sebagai informan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam 

melengkapi data yang diperlukan.  

5. Tehnik Pengumpulan Data   

Tehnik pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan tehnik 

wawancara, wawancara peneliti dilakukan untuk mengumpulkan data 

berupa bentuk-bentuk persepsi masyarakat serta faktor dan arah perubahan 

persepsi masyarakat terhadap pantangan adat melakukan pernikahan 

dibulan Suro di desa Madusari kecamatan Siman kabupaten Ponorogo. 

Dalam proses wawancara ini peneliti akan melakukan dengan cara bertanya 

langsung kepada masyarakat sebagai responden (sumber data primer) dan 

didukung dengan wawancara terhadap berjangga, sesepuh desa dan tokoh 

masyarakat desa Madusari kecamatan Siman kabupaten Ponorogo sebagai 

informan (sumber data sekunder). 

6. Pengolahan Data 

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data 

tersebut dianalisis dengan langkah-langkah seebagai berikut: 

a. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, 

kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya bila diperlukan. Dengan demikian, setelah data-data 
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yang telah diperoleh terkait dengan masalah pantangan melakukan 

pernikahan dibulan Suro, kemudian data-data tersebut difokuskan pada 

pokok permasalahnnya. 

b. Data Display (penyajian data) 

Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan 

teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data 

dilakukan secara cermat dan sistematis mengenai masalah pantangan 

adat melaksanakan pernikahan di bulan Suro.    

c. Conclusion Drawing (verification)   

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini 

memaparkan temuan yang dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya yang masih kurang jelas dan apa adanya 

kemudian diteliti menjadi lebih jelas. Dan selanjutnya diambil 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan tentang 

perubahan persepsi masyarakat serta faktor dan arah perubahan 

persepsi masyarakat (kajian sosiologi) mengenai pantangan melakukan 

pernikahan pada bulan Suro sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 
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Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode penyidik. Teori 

triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung 

jawaban kepercayaan data. 

 Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan 

kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. 

 Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan data hasil wawancara dengan penelitian lain atau 

buku-buku yang berkaitan dengan larangan perkawinan adat 

c. Membandingkan hasil data dan mengecek suatu informasi yang 

diperoleh dari informan yang satu kepada informan lain yang mengerti 

tentang kasus pantangan perkawinan di bulan Suro yang peneliti amati 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif sesorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang  
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e. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.  

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam Skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut 

menjadi beberapa sub-bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang 

utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan 

tersebut adalah: 

BAB 1 :  Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam 

Skripsi   ini,   yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan 

dengan persoalan Skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-

bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan 

sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan 

objek penelitian. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan 

tinjauan umum tentang Pengertian pernikahan, dasar hukum 

pernikahan, syarat sah dan rukun pernikahan, waktu yang baik 

untuk melakukan pernikahan, waktu yang sebaiknya dihindari 

untuk melakukan pernikahan, pengertian sosiologi, pengertian 
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perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, faktor-faktor 

yang mempengaruhi jalannya proses perubahan 

BAB III : Bab ini merupakan uraian tentang paparan data dan temuan 

penelitian,  yang diperoleh dari lapangan. Hasil wawancara, tokoh 

masyarakat didesa Madusari kecamatan Siman Kabupaten  

Ponorogo. 

BAB 1V : Merupakan pembahasan yang berisi analisa dari yang telah ditulis 

dari bab II dengan hasil penelitian di lapangan. Selain itu juga 

sebagai usaha untuk menemukan Jawaban atas rumusan masalah. 

BAB V : Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan Skripsi 

analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

saran –saran dan penutup. 
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BAB II 

PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL 

A. Pernikahan Dalam Islam 

1. Pengertian Pernikahan 

Nikah berasal dari bahasa Arab  ٌاِْنَكاح yang merupakan masdar dari 

kata kerja ٌََنَكح . kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan 

pernikahan.1 

Nikah menurut bahasa : al-jam’u dan al-d}amu yang artinya kumpul.2 

Maka nikah (zawaj) bisa diartikan dengan ‘aqdu at-tazwij yang artinya akad 

nikah. Juga bisa diartikan wat}’u az-zaujah bermakna menyetubuhi istri. 

Definisi yang hampir sama diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, 

bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab (nika>hun) yang merupakan masdar 

atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”. Sinonimnya 

“tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai 

pernikahan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam 

bahasa Indonesia.3 

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu, seperti 

perkataan: tana>kahat al-asyja>r, artinya ketika pohon-pohon itu condong dan 

satu sama lain saling menyatu.4 

 
1Ahmad Warison Munawir, Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 1461. 
2 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisti Press, 2003), 5. 
3 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11. 
4 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10. 

22 
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Menurut terminologi syara’, nikah adalah sebuah akad yang mengandung 

kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri sesuai dengan 

prosedur yang diajarkan oleh syara’.5 

Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan 

manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, 

nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara 

hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah 

adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu pernikahan terdapat ijab 

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan 

penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai 

bersetubuh.6 

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 

dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yag bukan mahram. Allah Swt. Berfirman dalam surat An-nisa’ 

ayat 3: 

ٌتُ ْقِسُطواٌِفٌاْليَ َتاَمىٌ  ٌٌَوُثََلَثٌَوُرََبَعٌٌُۖحواٌَماٌطَاَبٌَلُكْمٌِمَنٌالنِ َساِءٌَمْثَنٌ فَاْنكٌٌَِوِإْنٌِخْفُتْمٌَأَّلا
ٌتَ ْعِدُلواٌفَ َواِحَدًةٌأَْوٌَماٌَمَلَكْتٌأَْْيَاُنُكْمٌۚ ٌتَ ُعوُلواذٌَ ٌفَِإْنٌِخْفُتْمٌَأَّلا ِلَكٌأَْدََنٌَأَّلا                                      

 Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, 

 
5 Muhammad Kholison, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif 

Madzhab Syafi’i (Surabaya: CV. IMTIYAZ,2013), 15. 
6 Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah    

(Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131. 
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atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisa’ : 3).7 
 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Tentang hukum melakukan pernikahan, Ibnu Rusyd menjelaskan: 

segolongan fuqaha’, yakni Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa nikah itu 

hukumnya sunnat. Golongan Z}ahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib, 

para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk 

sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk sebagian 

yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran 

(kesusahan) dirinya. 

Perbedaan ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah 

bentuk perintah dalam ayat dan hadist-hadist yang berkenaan dengan masalah 

ini harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah?. Ayat tersebut 

adalah:  

... ٌ(۳فَاْنِكُحْواٌَماٌطَاَبٌَلُكْمٌِمَنٌالنِ سآِءٌَمْثَنٌَوُثََلَثٌَوُرََبَع...)النسآء:ٌ  
Artinya: ....maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau 

empat.... 

  Diantara hadist yang berkenaan dengan nikah adalah: 

ٌُمَكاثِر ِبُكُمٌاأَلَممٌُ  ...تَ َناَكُحْواٌفَِاَنِ 

 
7 Beni Ahmad Saebani,  Fikih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 2. 
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Artinya: Kawinlah kamu karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan 

berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain... 

Bagi fuqaha’ yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian 

orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk sebagian yang lain, 

maka pendapat ini didasarkan atas  pertimbangan kemaslahatan. Qiyas yang 

seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak 

mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas 

tersebut, tetapi dalam madhhab Maliki tampak jelas dipegangi. 

Al-jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang 

melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara’ 

yang lima, ada kalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan ada kalanya mubah, 

Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah 

mubah, disamping ada yang sunnat , wajib, haram dan makruh. 

Terlepas dari pendapat imam-imam madhhab, berdasarkan nash-

nash, baik Al-quran maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum 

muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, 

kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan 

melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum 

wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah. 

a. Melakukan pernikahan hukumnya wajib  
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Bagi orang  yang telah memilki kemauan dan kemampuan untuk 

kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya 

tidak kawin, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut 

adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap 

muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang , jika penjagaan 

diri itu  harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu 

wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib sesuai dengan kaidah: 

ِبِهٌفَ ُهَوٌَواِجبٌ َماَّلَيَِتمٌُّاْلَواِجُبٌِاَّلٌا   
Artinya : sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka 

sesuatu itu hukumnya wajib juga. 

Kaidah lain mengatakan : 

 لِْلَوَساِئِلٌُحْكُمٌاْلَمَقاِصدٌِ
Artinya: sarana itu hukumnya sama dengan yang dituju. 

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum 

sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan 

maksiat. 

b. Melakukan pernikahan hukumnya sunnat. 

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan 

akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang-orang 
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tersebut  adalah sunnat, alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari 

anjuran Al-quran seperti tersebut dalam surat An-nur ayat 32 dan hadist 

Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud 

yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap 

pernikahan. Baik ayat Al-quran maupun As-sunnah tersebut berbentuk 

perintah, tetapi berdasarkan qoriah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak 

memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja. 

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila 

melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka 

hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al-quran 

surat Al-baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan 

mendatangkan kerusakan: 

... (۱۹۵َوَّلَتُ ْلُقْواٌِِبَْيِدْيُكْمٌِاََلٌالت اْهُلَكِة...)البقرة:ٌ  
Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam 

kebinasaan... 

Termasuk juga hukumnya haram perkawman seseorang kawin 

dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang 
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dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan 

orang lain. 

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.  

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya 

.tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 

untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.  

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.  

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, 

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan 

apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Pernikahan 

orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan 

dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 

sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara 

pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga 

menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti 

mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai 
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kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai keinginan yang 

kuat.8  

1. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan 

 rukun pernikahan adalah: 

a. Mempelai laki-laki 

b. Mempelai perempuan 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Sighat ijab kabul 

Syarat-syarat suami  

a. Bukan mahram dari calon istri 

b. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri 

c. Orangnya tertentu, jelas orangnya 

d. Tidak sedang ihram 

Syarat-syarat istri 

a. Tidak ada halangan syara’, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

sedang dalam iddah 

b. Merdeka, atas kemauan sendiri 

c. Jelas orangnya  

d. Tidak berihram 

 
8 Abd. Rohman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16-22. 
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Syarat-syarat wali 

a. Laki-laki 

b. Balight 

c. Waras akalnya 

d. Tidak dipaksa  

e. Adil 

f. Tidak sedang ihram 

Syarat-syarat saksi 

a. Laki-laki 

b. Balight 

c. Waras akalnya 

d. Adil  

e. Dapat mendengar dan melihat 

f. Bebas, tidak dipaksa 

g. Tidak sedang mengerjakan ihram 

h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.9 

2. Waktu yang baik untuk melakukan pernikahan 

 فَاأْلَْمُرَِبْلِبَناِءلَْيًَلَقْدَوَرْدٌ#ٌِِفٌَْسائِرِالُشُهْورَِحقًّايُ ْقَتَصدٌْ
Artinya: membangun mahligai rumah tangga pada malam hari telah 

diajarkan, dan boleh dilakukan pada semua bulan yang dikehendaki 

 
9 Tihami Dan Sohari, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010),12-14. 
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Pengarang nadham memberitahukan bahwa memulai maghligai rumah tangga 

disunnahkan pada malam hari karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad 

Saw: 

 َزف ُّْواَعرَاِيَسُكْمٌلَْيًَلَوَأْطِعُمْواُضَحى
Artinya: pertemukan pengantin kalian pada malam hari dan berilah makanan 

pada pagi hari 

              Dalam hal ini, status semua bulan memiliki kedudukan yang sama, 

namun disunnahkannya membangun mahligai rumah tangga dan melakukan 

hubungan intim suami istri pada bulan Syawal, berbeda dengan orang-orang 

bodoh yang menganggap bahwa melakukan akad nikah dan melakukan 

hubungan intim suami istri dimakruhkan pada bulan Muharram dan Syawal. 

Diceritakan dari ‘Aisyah Ra. Bahwa ia pernah mengatakan:  

ٌِنَساِءٌَرُسْوِلٌ ٌَصَلىٌاّلل ٌَُعَلْيِهٌَوَسلاَمٌِِفٌَشواَلٌَوَبَنٌِِبٌِِفٌَشوااَلٌفََأيُّ ٌَرُسْوَلٌاّللِ  تَ َزواْجِِنْ
ٌ؟ٌ ٌَكاَنْتٌَأْخَظىٌِعْنَدُهٌِمِنِ ْ ٌَصلىٌاّلل ٌَُعَلْيِهٌَوَسلاَم ٌاّللِ  وََكاَنْتٌَرِضَىٌاّلل ٌَُعْنهاٌََتْسَتِحبُّ

ٌالنِ كاََحٌِِفٌَرَمَضانٌَ ٌَُعَلْيِهٌَوَسلاَمٌَيْسَتِحبُّ  َأْنٌُتْدَخَلٌِنساَُءهاٌَِِفٌَشو اَلٌوَكَاَنٌَصلاىٌاّلل 
Artinya: Rasulullah Saw. Menikahiku pada bulan Syawal dan melakukan 

hubungan intim suami istri denganku juga pada bulan Syawal. Istri 

Rasulullah Saw manakah yang lebih baik bagi beliau dari pada aku?. ‘Aisyah 

Ra. Lebih menyukai apabila istri-istri disetubuhi pada bulan Syawal. 

Sedangkan Rasulullah Saw menyukai pernikahan pada bulan Ramadhan. 
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3. Tujuan Pernikahan  

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan ialah menurut perintah 

Allah Swt. untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.10 

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan 

hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga 

dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di 

dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dari ketentraman 

jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat. 

Secara rinci, tujuan pernikahan yaitu sebagai berikut:  

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan, 

b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  

Ketuhanan Yang Maha Esa, 

c.  Memperoleh keturunan yang sah, 

d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupanya yang 

halal memperbesar rasa tanggung jawab, 

 
10 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 11. 
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e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga  

yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang), 

f. ikatan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizan, sekaligus mentaati perintah 

Allah Swt. Bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at 

Hukum Islam.11 

    Dasar pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat agama 

dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang menjadi 

pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan 

bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya, sebab 

kalau tidak berada dijalan yang benar, orang tua seolah-olah menghukum atau 

merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkan lebih 

dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan madarat yang bakal 

terjadi pada hari kemudian: sebelum mempertalikan suatu pernikahan.12  

7.  Larangan Pernikahan 

       Didalam agama Islam ada ketentuan-ketentuan tentang larangan 

pernikahan bagi pria dan wanita. Ketentuan tentang larangan pernikahan ini ada 

yang sifatnya sementara dan ada yang sifatnya tetap. 

 
11 Ibid, 12 
12 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 27-37. 
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  Yang dimaksud dengan larangan pernikahan yang sifatnya tetap adalah 

bahwa seseorang pria dilarang mengawini seorang wanita untuk selama-

lamanya. Hal-hal yang menyebabkan seorang pria dilarang menikah dengan 

seorang wanita untuk selamanya adalah: 

a. Karena Adanya Hubungan Darah/Pertalian Nasab 

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-nisa’ 

ayat 23:  

ٌْاََّلِخٌ ٌَوبَ َناُت ٌَوَخاَّلَُتُكْم ٌَوَعمااُتُكْم ٌَوَأَخَواُتُكْم ٌَوبَ َناُتُكْم ٌاُماَهاُتُكْم ٌَعَلْيُكْم ُحر َِمْت
[۲۳َوبَ َناُتٌاَُّلْخِت...ٌ]النسأ:ٌٌ  

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara 

ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 

yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudaramu yang 

perempuan… 

 

      Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk 

selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:  

1. Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis 

keturunan garis keatas, yaitu, ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu 

dan seterusnya keatas). 

2. Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, 

baik dari anak laki-laki anak perempuan dan seterusnya kebawah. 

3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. 
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4. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah 

atau seibu dan seterusnya keatas. 

5. Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-

laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah. 

 

b. Karena Hubungan Susuan 

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada kelanjutan 

surat   An-nisa’ ayat 23 diatas: 

ةٌَِواُم َهاُتُكُمٌالَلاِتْىٌاَْرَضْعَنُكْمٌَوَاَخَواُتُكْمٌِمَنٌالراَضعٌَ .. 
Artinya: (diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan 

kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan… QS. An-nisa’: 23) 

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharaman adalah: 

1. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang 

pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang 

disusui itu, sehingga haram melakukan pernikahan. 

2. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami 

yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti 

anak bagi anak susuan sehingga haram melakukan pernikahan. 

3. Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan 

suami ibu susuan dan seterusnya keatas. 

4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu 

susuan. 
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5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu 

saja.  

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susunan ini dapat dikemukakan beberapa 

hal: 

a. yang dimaksud dengan susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan               

ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh 

makanan dari air susu  

b. mengenai berapa kali bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan 

keharaman pernikahan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana 

dijelaskan diatas, melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi 

jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada sesorang itu 

menyebabkan keharaman pernikahan. Demikian pendapat Hanafi dan 

Maliki. Menurut Syafi’i, Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian 

riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 kali susuan dan 

mengenyangkan. Adapun Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Alia Zahiriy dan 

Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan. 

c. Karena Semenda 

     Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-nisa’ 

ٌَلٌَْ ٌفِاْن ٌِِبِنا ٌَدَخْلُتْم ٌاَّلاِتْ ٌِنَساِئُكُم ٌِمْن ٌُحُجْورُِكْم ٌِفْ ٌاَّلاِتْ ٌَوَرآبِئُكُم ٌِنَساِئُكْم َواُماَهاُت
 ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌال ذْيَنٌِمْنٌَاْصَلِبُكْمٌٌَتُكْونُ ْواَدَخْلُتْمٌِِبِناٌَفََلُجَناَحٌَعَلْيُكْمٌَوَحَلَِئُلٌأَبْناَِئُكمٌُ

Artinya: dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
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campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa 

kamu mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu…(QS. An-nisa : 23) 
 

Jika diperinci adalah sebagai berikut:  

1.  Mertua perempuan, nenek perempuan istri, dan seterusnya keatas baik 

garis ibu atau ayah. 

2. Anak tiri, dengan syarat, kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami 

dengan ibu anak tersebut. 

3. Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 

4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya 

hubungan seksual antara ibu dengan ayah.  

d. Karena sumpah li’an 

           yaitu suami istri yang putus pernikahannya karena sumpah li’an, kedua 

belah pihak dilarang menjadi suami istri kembali untuk selamanya. Seorang 

suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang 

saksi. Maka suami diharuskan berumpah 4 kali dan yang kelima kali 

dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila 

tindakannya itu dusta. Istri yang medapatkan tuduhan itu bebas dari hukuman 

zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami diatas 4 kali dan yang 

kelima kalinya diteruskan bersedia mendapatkan laknat dari Allah bila 

tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li’an antara suami 

istri maka putuslah hubungan pernikahan keduanya untuk selama-lamanya.  
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    Sedangkan yang dimaksud dengan larangan pernikahan sementara 

ialah bahwa seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita pada saat 

ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan keduanya dilarang untuk 

menikah, tetapi apabila halangan-halangan ini hilang, maka keduanya 

dimungkinkan untuk menikah. 

     Wanita-wanita yang haram untuk dinikah sementara adalah sebagai berikut: 

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam 

waktu yang bersamaan, maksudnya mereka dilarang dimadu dalam waktu 

yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti 

wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram 

mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal 

dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu 

pernikahan itu disebutkan dalam lanjutan surat an-nisa’ ayat 23: 

... ٌَماٌَقْدٌَسَلَف ٌَوَأْنٌََتَْمُعْواٌَبْيٌَ ٌاأْلُْخَتْيٌِِإَّلا  

    Artinya: ...(dan diharamkan atas kamu)menghimpunkan (dalam 

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi 

dimasa lampau... Qs. An-nisa’: 23) 

 

     Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu pernikahan, ini 

juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan 

keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah 

hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah: 
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     Artinya: sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mengumpulkan 

(sebagai istri) antara seorang wanita dengan ‘ammah atau khalah 

(bibinya). 

 

2. Wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh 

seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-nisa’ ayat 24: 

ٌَماٌَمَلَكْتٌأَْْيَاُنُكمٌَْۚواْلُمْحَصنٌ  ُتٌِمَنٌالنِ َساِءٌِإَّلا  
     Artinya: dan (diharamkan) juga wanita yang bersuami, kecuali hamba 

sahaya (tawanan perang) yang kamu miliki... 

 

3. Wanita yang sedang dalam ‘iddah, baik ‘iddah cerai maupun ‘iddah 

ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-baqarah ayat 231. 

ٌِبَْعُروٍفٌٌَوإٌِ ٌَسرِ ُحوُهنا ٌأَْو ٌِبَْعُروٍف ٌفََأْمِسُكوُهنا ٌَأَجَلُهنا ٌفَ بَ َلْغَن ٌالنِ َساَء ٌطَلاْقُتُم َذا
ٌتَ تاِخُذواٌ ٌَوَّل ٌنَ ْفَسُه ٌظََلَم ٌفَ َقْد ٌَذِلَك ٌيَ ْفَعْل ٌَوَمْن ٌلِتَ ْعَتُدوا ٌِضرَارًا ٌُُتِْسُكوُهنا َوَّل

ٌُهُزًواٌَواذُْكُرواٌنِْعمٌَ ٌَعَلْيُكْمٌَوَماٌأَنْ َزَلٌَعَلْيُكْمٌِمَنٌاْلِكَتاِبٌَواْلِْْكَمِةٌآََيِتٌاّللِا َةٌاّللِا
ِبُكلِ ٌَشْيٍءٌَعِليم )البقرة: َواْعَلُمواٌَأناٌاّللاٌَ  (۲۳۱ٌيَِعُظُكْمٌِبِهٌَوات اُقواٌاّللاٌَ

 

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati 

akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu 

rujuk mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang 

siapa melakukan demikian, maka sungguh ia menzalimi dirinya sendiri. 

Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. 

Ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu yaitu Al-kitab (Al-qur'an) dan Hikmah (As-sunnah) untuk 

memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah serta 

ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-

baqarah 231) 
 

4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, 

kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan 
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kelamin serta dicerai oleh suami terahir itu dan telah habis masa 

‘iddahnya. Berdasarkan firman Allah surat Al-baqarah ayat 229-230.  

ٌََتُْخُذواٌٌ ٌَأْن ٌَلُكْم ٌِبِِْحَساٍنٌَوَّلٌَيَِلُّ ٌَتْسرِيح  ٌِبَْعُروٍفٌأَْو ٌفَِإْمَساك  الطاَلُقٌَمراََتِن
ٌيُِقيَماٌٌ ٌَأَّل ٌِخْفُتْم ٌفَِإْن ٌاّللِا ٌُحُدوَد ٌيُِقيَما ٌَأَّل ٌََيَافَا ٌَأْن ٌِإَّل ًئا ٌَشي ْ ُتُموُهنا ٌآتَ ي ْ ِماا

ٌَفَلٌجٌُ ٌَفَلٌتَ ْعَتُدوَهاٌَوَمْنٌُحُدوَدٌاّللِا َناَحٌَعَلْيِهَماٌِفيَماٌافْ َتَدْتٌِبِهٌتِْلَكٌُحُدوُدٌاّللِا
ٌفَُأولَِئَكٌُهُمٌالظااِلُموَنٌ) ٌُحُدوَدٌاّللِا (ٌفَِإْنٌطَلاَقَهاٌَفَلٌَتَِلٌَُّلُهٌِمْنٌبَ ْعُد٢٢٩ٌيَ تَ َعدا

ٌَفَلٌجٌُ ٌطَلاَقَها ٌفَِإْن ٌَغْْيَُه ٌَزْوًجا ٌتَ ْنِكَح ٌَأْنٌٌَحَّتا ٌظَناا ٌِإْن ٌَيََتَاَجَعا ٌَأْن ٌَعَلْيِهَما َناَح
ٌيُ َبيِ نُ َهاٌلَِقْومٌٍ ٌَوتِْلَكٌُحُدوُدٌاّللِا  (٢٣٠ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌيَ ْعَلُموَنٌ) يُِقيَماٌُحُدوَدٌاّللِا

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami) 

boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan 

cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang 

telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) 

khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu 

(wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-

hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) 

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, 

maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-

hukum Allah, mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-baqarah : 

229). Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah 

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan 

Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) 

mengetahui. (QS. Al-baqarah : 230) 

5. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram 

haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw. yang 

diriwayatkan oleh imam muslim dan Usman Bin Affan: 

     Artinya: orang-orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, /tidak 

boleh    menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.  
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Wanita musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud wanita 

musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan 

firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita Ahli Kitab 

yakni, wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikah, berdasarkan 

firman Allah surat al-maidah ayat 5: 

  

ٌالطايِ َباُتٌٌۖ ٌَلُكُم ٌُأِحلا ٌٌاْليَ ْوَم ٌِحلٌّ ٌاْلِكَتاَب ٌأُْوتُ ْوا ٌالاِذيَن ٌَوطََعاُمُكْمٌَوطََعاُم َلُكْم
ٌاْلِكَتاَبٌٌِحلٌٌََّلُْمٌۖ َواْلُمْحَصَناُتٌِمَنٌاْلُمْؤِمَناِتٌَواْلُمْحَصَناُتٌِمَنٌالاِذيَنٌأُوُتوا

ٌُمتاِخِذيٌ ٌَوََّل ٌُمَساِفِحَي ٌَغْْيَ ٌُُمِْصِنَي ٌُأُجوَرُهنا ُتُموُهنا ٌآتَ ي ْ ٌِإَذا ٌقَ ْبِلُكْم ِمْن
ٌ.ْيَاِنٌفَ َقْدٌَحِبَطٌَعَمُلُهٌَوُهَوٌِفٌاْْلِخَرِةٌِمَنٌاْْلَاِسرِينٌََوَمْنٌَيْكُفْرٌَِبْلٌٌَِأْخَداٍنٌ 

 

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan 

makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) 

wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman 

dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 

yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 

sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.13 

 

 

B. Teori Perubahan sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial  

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi 

didalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perubahan 

antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan.  

 
13 Ibid, 64-74. 
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Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan suatu yang terjadi 

setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang 

diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk menyatakan 

perbedaannya, ciri-ciri unit analisis harus diketahui dengan cermat meski terus 

berubah.  

Jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) 

perbedaan (2) pada waktu berbeda (3) diantara keadaan sistem sosial yang 

sama. 

Definisi perubahan sosial kebudayaan membicarakan perubahan dalam 

arti yang luas, seperti berikut: 

Perubahan sosial adalah: setiap perubahan yang tak terulang dari sistem 

sosial sebagai satu kesatuan. 

Akan tetapi sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi 

tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai 

komponen sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta tindakan 

mereka) 

2. Hubungan antar unsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, 

hubungan antar individu, integrasi) 
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3. Berfungsinya unsur-unsur dalam sistem (misalnya: peran pekerjaan yang 

dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk 

melestarikan ketertiban sosial) 

4. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang 

termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, 

prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya) 

5. Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi khusus 

yang dapat dibedakan) 

6. Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik) 

Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, 

dalam pola berfikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. 

Perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi dalam 

pengorganisasian masyarakat. 

Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, 

kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu. 

Perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, 

lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.14 

 
14 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada Media, 2004), 3-5. 



44 
 

 

Sedangkan menurut Wilbert Moor mendefinisikan perubahan sosial 

sebagai “perubahan penting dari struktur sosial”, dan yang dimaksud struktur 

sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial”.15 

Begitu juga menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah segala 

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu 

masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-

nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian 

mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.16 

2. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial 

Perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan itu sangat sulit 

ditentukan letak garis pemisah dan menurut pendapat Kingsley Davis bahwa 

perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan.17 Perubahan-

perubahan tersebut dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu: 

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat 

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan 

 
15 Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 

4. 
16 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 337. 
17 Ibid, 341. 
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evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana 

atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha 

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-

keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan 

masyarakat.18 Sementara perubahan dengan cepat lazimnya dinamakan 

revolusi. Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan yang cepat, 

dan perubahan-perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi 

pokok kehidupan masyarakat (yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan). 

Didalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan 

terlebih dahulu atau tanpa rencana. 

b. Perubahan kecil dan perubahan besar 

Pengertian perubahan kecil dan besar sulit dalam batasan-batasan 

perbedaannya karena bersifat relatif. Sebagai pegangan dapatlah dikatakan 

bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi 

pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung 

atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian. Berbeda 

dengan perubahan besar, misalnya suatu proses industrialisasi yang 

berlangsung pada masyarakat agraris maka perubahan akan membawa 

pengaruh besar pada masyarakat. 

 
18 Ibid, 345-347. 
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c. Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan 

perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. 

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakkan merupakan perubahan yang 

diperkirakan atau perubahan yang telah direncankan terlebih dahulu oleh 

pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan didalam masyarakat. 

Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat 

sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki, berlangsung diluar 

jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya 

akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat.19 

 

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial 

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab 

yang melatari terjadinya perubahan itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa 

sebab-sebab tersebut mungkin sumbernya ada yang terletak didalam masyarakat 

itu sendiri dan ada yang letaknya diluar. Sebab-sebab yang bersumber dalam 

masyarakat itu sendiri, antara lain adalah: 

 
19 Ibid, 348-350. 
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a. Bertambah atau berkurangnya penduduk, penambahan yang sangat cepat 

dipulau jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam strukur masyarakat, 

terutama lembaga-lembaga kemasyarakatannya. 

b. Penemuan-penemuan baru, suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, 

tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, adalah inovasi. 

Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan 

baru yang tersebar ke lain-lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur 

kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam 

masyarakat yang bersangkutan. 

c. Pertentangan masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan 

sosial kebudayaan. 

d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 

Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada 

sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain: 

a. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan dan alam fisik yang ada disekitar 

manusia. Terjadinya gempa bumi, taufan, banjir besar dan lain-lain mungkin 

menyebabkan masyarakat-masyarakat yang mendiami daerah-daerah 

tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. 
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b. Peperangan, karena biasanya negara yang menang akan memaksakan 

kebudayaanya pada negara yang kalah. 

c. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, apabila sebab-sebab perubahan 

bersumber pada masyarakat lain, maka itu mungkin terjadi karena 

kaebudayaan dari masyarakat lain melancarkan pengaruhnaya.20 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan 

a. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan 

Didalam masyarakat dimana terjadi proses suatu perubahan, terdapat 

faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan yang terjadi. Faktor-

faktor tersebut antara lain adalah:  

1. Kontak dengan kebudayaan lain. 

2. Sitem pendidikan formal yang maju 

3. Sikap menghargai hasil karya sesorang dan keinginan-keinginan untuk 

maju. 

4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang , yang bukan 

merupakan delik 

5. Sistem terbuka lapisan masyarakat. 

 
20 Ibid, 352-359. 
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6. Penduduk yang heterogen. 

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 

8. Orientasi ke masa depan. 

9. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki 

hidupnya.21 

b. Faktor-Faktor Yang Menghalangi Terjadinya Perubahan 

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain 

2. Perkembangannya ilmu yang terlambat 

3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional 

4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat 

5. Rasa takut terjadinya kegoyangan pada integrasi kebudayaan 

6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup 

7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis 

8. Adat atau kebiasaan 

9. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin 

diperbaiki.

 
21 Ibid, 361. 
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BAB III 

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MADUSARI KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO TENTANG PANTANGAN PERNIKAHAN DI 

BULAN SURO 

A. Deskripsi Wilayah 

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 desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 

150 M diatas permukaan air laut. Letak Desa Madusari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo berada diantara 3 kecamatan yang juga masih termasuk 

dalam Kabupaten Ponorogo. Adapun batas Desa tersebut adalah : 

1. Sebelah Utara   : Desa Beton Kecamatan Siman  

2. Sebelah Timur   : Desa Beton Kecamatan Siman 

3. Sebelah Selatan  : Desa Winong Kecamatan Jetis 

4. Sebelah Barat   : Desa Pengkol Kecamatan Kauman.1 

2. Lokasi Desa  

a. Jarak desa ke ibu kota kecamatan   : 3 Km  

b. Waktu tempuh ke kecamatan   : 10 Menit  

 
1 Muh. Sopyan, Hasil Wawancara, Tanggal 26 September 2019. 

50 



51 
 

 

c. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten  : 5 Km  

d. Waktu tempuh ke kabupaten   : 5 Menit  

e. Ketersediaan angkutan umum   : Tersedia setiap hari  

3. Kondisi Demografis 

a. kehidupan keagamaan 

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.2 

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. 

Jumlah tempat ibadah 

 
2 Muh. Sopyan, Hasil Wawancara, Tanggal 4 April 2019. 
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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 

sendiri, ini membuktikan bahwa agama islam di Desa Madusari berkembang 

dengan baik.3  

b. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di 

Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat 

untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih 

demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Madusari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan 

pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pemilugub) yang 

juga melibatkan warga masyarakat Desa secara umum. Khusus untuk 

 
3 RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 
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pemilihan Kepala Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, 

sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) 

nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit Kepala 

Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyaraka banyak di 

desa-desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-

keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut pulung dalam tradisi 

jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.4 

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat 

diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, 

kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala Desa bisa diganti 

sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-

norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. 

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-

syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang 

berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala 

Desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 

2013. Pada pilihan Kepala Desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi , 

yakni hampir 95 %. Tercatat ada dua kandidat Kepala Desa pada waktu itu 

yang mengikuti pemilihan Kepala Desa. Pilihan Kepala Desa bagi warga 

 
4 RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 
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masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo seperti 

acara perayaan desa. 

Pada bulan April 2014 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan 

umum Legislatif. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah daripada 

pilihan Kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan 

hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa 

Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Setelah proses-proses 

politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal.  Hiruk pikuk warga 

dalam pesta demokrasi Desa berakhir dengan kembalinya kehidupan 

sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam 

sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang 

penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola 

kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan 

keputusan selalu ada perlibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi Desa 

seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan 

demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Madusari 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mengedepankan pola 

kepemimpinan yang demokratis.5  

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa 

Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mempunyai 

 
5 RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 
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dinamika politik lokal yang bagus. Hal initerlihat baik dari segi pola 

kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan 

partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam 

kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional 

terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan 

dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa 

Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo kurang mempunyai 

greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat secara langsung. 

Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan 

Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa 

Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam hal kegiatan agama 

Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial 

jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya 

budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya yang semuanya 

merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.  

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-

hal lama, ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini 

menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru 

bersama masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur 
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kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Madusari 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tentunya hal ini membutuhkan 

kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan 

berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologi siap beresiko menghadirkan 

kerawanan dan konflik sosial. Dalam catatan sejarah, selama ini belum 

pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Madusari 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Isu-isu terkait tema ini, seperti 

kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang 

membahayakan masyarakat dan sosial.6 

c. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada 

peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka 

akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan 

mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, 

sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan 

pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa 

Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut.7 

 
6 RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 
7 RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 
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No Keterangan Jumlah Prosentase 

1 Buta Huruf Usia 10 Tahun keatas - 0 % 

2 Usia Pra-Sekolah 258 9.24 % 

3 Tidak Tamat SD 337 15.84 % 

4 Tamat Sekolah SD 589 27.69 % 

5 Tamat Sekolah SMP 678 31.87 % 

6 Tamat Sekolah SMA 403 18.94 % 

7 Tamat Sekolah PT/Akademi 93 4.37 % 

Jumlah Total 2.127 100 % 

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk 

Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo hanya mampu 

menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun 

(SD dan SMP). Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang 

memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. 

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Madusari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana 

pendidikan yang ada, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan 

hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Madusari Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD 
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dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah keatas berada 

ditempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang menjadi 

alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa 

Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu melalui pelatihan 

dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia 

dengan baik di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan sudah ada di 

Madusari.8  

d. Kondisi Perekonomian 

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Madusari Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo Rp 50.000,- perhari. Secara umum mata 

pencaharian warga masyarakat Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, 

jasa/perdagangan, industri lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat 

yang bekerja disektor pertanian berjumlah 445 orang, yang bekerja disektor 

jasa berjumlah 771 orang, yang bekerja disektor industri kecil 32 orang, dan 

bekerja disektor lain-lain 261 orang. Dengan demikian jumlah penduduk 

yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1048 orang. Berikut ini 

adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.9 

 
8 RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 
9 RPJM Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 
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No  Mata Pencaharian  Jumlah  Prosentase  

1 Pertanian  245 orang  23.37 % 

2  

Jasa  

1. Jasa Pemerintahan  

2. Jasa Perdagangan  

3. Jasa Angkutan  

4. Jasa Ketrampilan  

5. Jasa Lainnya 

 

63 orang 

249 orang 

25 orang  

173 orang 

261 orang   

 

6.01 % 

23.75 % 

2.38 % 

16.50 % 

24.90 % 

3  Sektor Industri  32 orang  3.05 % 

 

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa 

Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih cukup rendah. 

Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20 – 55 Tahun 

berjumlah 1.212 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka 

pengangguran di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.10 

 

 
10 Muh. Sopyan, Hasil Wawancara, Tanggal  26 September 2019. 
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B. Bentuk-Bentuk Persepsi Masyarakat Tentang Adat Patangan Pernikahan 

Di Bulan Suro 

   Situasi kehidupan religius masyarakat ditanah jawa sebelum 

datangnya islam sangatlah beragam, kepercayaan yang berasal dari luar daerah 

maupun kepercayaan asli pribumi telah dianut masyarakat jawa. Pandangan 

hidup orang jawa tersebut mengarah pada penyelarasan antara alam nyata dan 

alam supranatural. Seperti adat pantangan pernikahan di bulan Suro di desa 

Madusari.  

 Pantangan menikah di bulan Suro merupakan tradisi tinggalan leluhur 

masyarakat jawa, dimana dalam pandangan masyarakat desa Madusari, 

pantangan menikah tersebut dipandang sebagai mitos yang diyakini dapat 

menimbulkan sesuatu yag tidak diharapkan apabila pantangan tersebut 

dilanggar, sehingga mitos tersebut dianggap sakral dan keramat. Seperti yang 

dijelaskan oleh bapak Mardiyanto:  

 “ Bulan Suro adalah bulan yang sakral, Sebaiknya jangan digunakan 

untuk acara pesta-pesta seperti pernikahan. Karena jika tetap digunakan 

untuk hajatan pernikahan biasanya salah satu mempelai atau keluarganya 

akan mendapat musibah, seperti perceraian, sakit-sakitan, bahkan 

meninggal dunia. “11   

 

Bulan Suro merupakan bulan yang sebaiknya digunakan untuk 

mencari ilmu, mengasah ilmu serta tirakatan. Maka biasanya masyarakat jawa 

 
11 Hasil wawancara dengan bapak Mardiyanto, Ponorogo, 26 September 2019. 
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melakukan ritual-ritual upacara adat, seperti mencuci benda pusaka, larung 

sesaji dan lain sebagainya. Pada bulan ini tidak baik jika digunakan untuk 

acara-acara hajatan seperti pernikahan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan 

oleh bapak Isno: 

 “ Sasi Suro iku sasi tirakat, sasi sing apik digawe kanggo golek ngilmu 

lan ngungkal ngilmu, ora becik yen ing wulan iki digawe kanggo acara 

seneng-seneng, koyoto mantenan lan liya-liyane, mongko ojo sampek 

nglanggar pantangan iki, mergo yen wani nglanggar bakal nemu cobo.“ 

(Bulan Suro adalah bulan tirakat, bulan yang sebaiknya digunakan untuk 

mencari ilmu ataupun mengasah ilmu, tidak baik jika bulan Suro 

digunakan untuk acara hajatan, seperti hajatan pernikahan dan lain 

sebagainya. Maka jangan sampai melanggar pantangan ini, karena jika 

berani melanggar akan mendapatkan cobaan)12 

 

Alasan dasar masyarakat desa Madusari pantang melakukan pernikahan 

di bulan Suro yaitu, karena mereka meyakini kebenaran wejangan leluhur 

masyarakat jawa, masyarakat jawa dahulu menggunakan ilmu titen/niteni 

(mengamati). Mereka mengamati fenomena-fenomena yang terjadi 

disekitarnya, hasil dari pengamatan mereka biasanya digunakan sebagai acuan 

dasar. Salah satu hasil pengamatan masyarakat jawa dulu adalah pernikaahan 

dibulan Suro, orang yang menikah di bulan Suro biasanya akan mendapat 

musibah, sehingga sampai sekarang aturan adat tersebut masih dipegang. 

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rohman:  

“Wong jowo biyen iku nganggo ngilmu titen, contone koyo niteni yen 

enek wong rabi ing sasi Suro iku biasane bakal nemu okeh cobaan, niteni 

 
12 Hasil wawancara dengan bapak Isno, sebagai berjangga, Ponorogo, 26 September 2019. 
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yen enek anak sing lahir ing pasaran pahing rabi karo anak sing 

pasarane wage bakal kerep tukar padu, lan isek okeh conto liyane. 

Mongko awake dewe kudu percaya karo omongane mbah-mbah mbien, 

supaya ora kedadeyan perkoro-perkoro sing ora dikarepke.“ 

(orang-orang jawa dahulu menggunakan ilmu titen (mengamati), 

contohnya yaitu: orang yang menikah di bulan Suro akan mendapat 

musibah, pernikahan antara anak yang lahir pasaran pahing dan wage 

akan sering bertengkar. Maka kita harus percaya dengan wejangan 

leluhur kita, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan).13 

 

Dari  pemaparan  diatas terlihat bahwa terdapat persepsi masyarakat 

desa Madusari yang meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro. 

Masyarakat desa Madusari pantang melakukan pernikahan di bulan Suro 

karena mitosnya jika melanggar pantangan tersebut pelaku atau keluarganya 

akan mendapat cobaan dan  musibah. Pantangan menikah di bulan Suro 

merupakan tradisi turun menurun dari leluhur masyarakat jawa. Masyarakat 

jawa dulu menggunakan ilmu titen (mengamati). Mayoritas masyarakat saat ini 

tidak berani melanggarnya karena mereka takut terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan. 

Bulan Suro/Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan 

kalender Hijriyah, bulan Suro/Muharram adalah bulan yang mulia dan  

memiliki banyak keutamaan, dalam ajaran islam dianjurkan memperbanyak 

amalan. Maka jika ingin melakukan pernikahan di bulan Suro itu tidak 

masalah. Berikut penjelasan bapak Syamsuri:  

 
13 Hasil wawancara dengan bapak Rohman, Ponorogo, 26 September 2019. 
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“ Sak ngertiku lek menurut ajaran islam sasi Suro iku sasi sing mulyo, 

sasi sing kebak barokah, okeh banget keutamaan ing sasi iki, okeh 

amalan-amalan sing disunnahke ing sasi iki, perkoro rabi ing sasi Suro 

iku menurutku gak masalah, mergo nek islam yo gak dilarang.  

pantangan rabi ing sasi Suro iku kan jare mbah-mbah mbien.” 

 (Sepengetahuan saya dalam ajaran islam bulan Suro itu adalah bulan 

yang mulia, bulan yang penuh berkah, banyak sekali keutamaan di bulan 

ini, banyak amalan-amalan yang disunnahkan di bulan ini, kalau menurut 

saya menikah di bulan Suro itu tidak masalah, karena dalam islam tidak 

dilarang, pantangan menikah di bulan Suro itukan kata leluhur orang 

jawa dulu.)14 

 

Dalam syariat agama islam disebutkan bahwa terdapat empat bulan yang 

suci yaitu: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Rajab, dan bulan Muharram. Bulan-

bulan ini dinamakan bulan yang suci karena diharamkan melakukan 

pembunuhan dan peperangan. Sedangkan amalan ketaatan akan mendapat 

pahala yang besar. Sehingga melakukan pernikahan di bulan Suro itu tidak 

masalah. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mulyoto sebagai berikut: 

“Menurut saya menikah di bulan Suro itu tidak masalah, karena 

sepengetahuan saya, bulan Suro itu bulan yang suci. Dalam islam 

disebutkan bahwa terdapat empat bulan suci dalam satu tahun, yaitu: 

bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Rajab, dan bulan Muharram/Suro. 

Empat bulan ini suci karena diharamkan melakukan pembunuhan dan 

peperangan.”  

 

Di bulan Suro/Muharram dahulu sering bertepatan dengan peristiwa-

peristiwa penting didunia, yaitu: Allah memberikan kemuliyaan dan 

kehormatan kepada sepuluh Nabinya yaitu: kemenangan Nabi Musa atas 

 
14 Hasil wawancara dengan bapak Syamsuri, tokoh masyarakat, Ponorogo, 26 September 

2019. 
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Fir’aun, pendaratan kapal Nabi Nuh setelah bumi ditenggelamkan selama 

enam bulan, keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan, 

ampunan Allah kepada Nabi Adam AS., keselamatan Nabi Yusuf dengan 

keluar dari sumur pembuangan, kelahiran Nabi Isa AS., ampunan Allah 

pada Nabi Dawud, kelahiran Nabi Ibrahim AS., Nabi Ya’kub dapat melihat 

kembali, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad baik kesalahan yang 

lampau maupun yang akan datang.  Bulan ini adalah bulan yang mulia, 

sehingga jika melakukan pernikahan didalamnya tidak apa-apa, seperti yang 

diungkapkan oleh saudara Husin sebagai berikut:  

“Menurut saya menikah di bulan Suro itu tidak masalah, karena 

menurut riwayat cerita dalam islam bulan ini adalah bulan yang 

mulia, karena sering bertepatan dengan peristiwa-peristiwa penting, 

yaitu: Allah memberikan kemuliyaan dan kehormatan kepada sepuluh 

Nabi, yaitu: kemenangan Nabi Musa atas Fir’aun, pendaratan kapal 

Nabi Nuh setelah bumi ditenggelamkan selama enam bulan, 

keselamatan Nabi Yunus dengan keluar dari perut ikan, ampunan 

Allah kepada Nabi Adam AS., keselamatan Nabi Yusuf dengan 

keluar dari sumur pembuangan, kelahiran Nabi Isa AS., ampunan 

Allah pada Nabi Dawud, kelahiran Nabi Ibrahim AS., Nabi Ya’kub 

dapat melihat kembali, ampunan Allh untuk Nabi Muhammad baik 

kesalahan yang lampau maupun yang akan datang.”15 

Alasan dasar masyarakat desa Madusari tidak meyakini adat pantangan 

pernikahan di bulan Suro karena, dalam ajaran agama islam bulan Suro adalah 

bulan yang mulia dan menganggap ajaran islam lebih logis dan tekstual, seperti 

yang diungkapkan oleh saudara Husin, berikut ungkapannya:  

 
15 Hasil wawancara dengan saudara Husin, Ponorogo, 27 September 2019. 
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“Dasar yang saya gunakan tidak meyakini pantangan adat pernikahan di 

bulan Suro adalah karena ajaran agama islam,  menurut saya lebih logis 

dan tekstual” 

 

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa terdapat persepsi masyarakat desa 

Madusari yang tidak meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro. 

Mereka tidak lagi meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro karena 

dalam ajaran islam, bulan Suro/Muharram itu adalah bulan yang mulia dan 

tidak disebutkan bahwa menikah di bulan Suro itu dilarang. Mereka lebih 

meyakini ajaran islam yang lebih logis dan tekstual. 

Meskipun dalam ajaran islam tidak disebutkan larangan menikah di bulan 

Suro, namun tidak sepenuhnya wejangan leluhur masyarakat jawa dapat 

disalahkan. Masyarakat jawa dulu tentunya telah melakukan pengamatan dan 

penelitian yang lama,   hingga mereka mencetuskan aturan-aturan adat yang 

diyakini dari dulu hingga sekarang. Berikut penjelasan dari bapak Yanto:  

“Menurut saya, saya meyakini bahwa menikah di bulan Suro dalam 

ajaran agama islam itu memang tidak dilarang, tapi jika saya sebagai 

pelaku pernikahan tesebut saya tidak berani melakukannya, karena saya 

juga masih percaya pada mitos-mitos yang ada dimasyarakat. Saya takut 

terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, lebih baik saya cari bulan lain 

saja.”  16 

 

Dari hasil pemaparan diatas terlihat bahwa terdapat persepsi masyarakat 

desa Madusari yang meyakini bahwa melakukan pernikahan di bulan Suro itu 

 
16 Hasil wawancara dengan bapak Yanto, Ponorogo, 27 September 2019. 
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tidak apa-apa, namun jika menjadi pelaku pernikahan tersebut beliau tidak 

berani melakukannya. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, ketika salah satu dari anggota 

masyarakat tersebut menyalahi aturan-aturan atau adat kebiasaan yang ada, 

maka biasanya akan mendapat cibiran atau hujatan dari lingkungannya. Kadang 

ada orang yang tidak menerima aturan tersebut namun dia tetap patuh pada 

aturan karena alasan demi tetap terjalinnya hubungan dengan lingkungan 

sekitar, seperti yang dijelaskan oleh saudara Husin, sebagai berikut:  

“Menurut saya, menikah di bulan Suro itu tidak apa-apa, karena memang 

dalam agama tidak dilarang, tapi jika saya jadi pelakunya saya tidak 

berani melakukannya, karena saya takut mendapat cibiran dari tetangga. 

Cibiran-cibiran tersebut seolah-olah akan malah menjadi doa buruk pada 

saya, sehingga saya takut jika itu benar-benar terjadi. Dan juga lebih 

memilih patuh pada pantangan tersebut demi menjaga hubungan saya 

dengan lingkungan masyarakat sekitar.”17 

 

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa terdapat persepsi masyarakat desa 

Madusari yang tidak meyakini pantangan pernikahan di bulan Suro, namun ia 

tidak berani melakukannya dengan alasan takut mendapat cibiran dari 

masyarakat sekitar karena melanggar pantangan adat yang ada.  

Dari keseluruhan data yang telah peneliti peroleh dan telah disebutkan 

diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di desa Madusari kecamatan Siman 

 
17 Hasil wawancara dengan saudara Husin, Ponorogo, 27 September 2019. 
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kabupaten Ponorogo terdapat beberapa bentuk persepsi masyarakat tentang 

pantangan adat pernikahan di bulan Suro, yaitu: 

1.  Meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro yang didukung 

dengan ketidakberanian mereka melanggar pantangan tersebut, karena 

mereka masih meyakini kebenaran wejangan leluhur masyarakat jawa.  

2. Tidak lagi meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro, didukung 

dengan keberanian mereka melanggar pantangan tersebut jika ia sebagai 

pelakunya. Mereka menjelaskan bahwa dalam agama islam pernikahan di 

bulan Suro itu tidak dilarang, sehingga mereka berani melakukannya. 

3. Tidak meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro, atas dasar 

pengetahuan mereka tentang agama islam, namun jika menjadi pelakunya 

ia tidak berani melakukannya. Alasannya, ia takut terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan terjadi padanya, sehingga lebih baik ia mencari aman. 

4. Tidak meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro, atas dasar 

pengetahuan mereka tentang agama islam, namun jika menjadi pelakunya 

ia tidak berani melakukannya dengan alasan, ia takut mendapat cibiran 

dari masyarakat sekitar karena meyalahi aturan adat yang berlaku 

dimasyarakat. Serta ia takut cibiran-cibiran tersebut menjadi doa buruk 

baginya. 

 



68 
 

 

BAB IV 

ANALISIS PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT 

PANTANGAN PERIKAHAN DI BULAN SURO (KAJIAN SOSIOLOGI) 

A. Analisis Bentuk-Bentuk Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat 

Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro 

Masyarakat desa Madusari mayoritas penduduknya adalah suku jawa, 

penduduk jawa dikenal sebagai suku bangsa yang memiliki tradisi yang luar 

biasa. Banyak budaya-budaya yang sarat akan nilai-nilai kehidupan yang 

diajarkan secara turun temurun. Kebudayaan jawa ini diperoleh dari akulturasi 

budaya sejak berabad-abad silam. Percampuran budaya ini menghasilkan 

suatu tradisi turun menurun yang penuh dengan nilai moral dan nilai luhur. 

Dahulu banyak masyarakat yang menganut paham kejawen. Secara deskriptif 

dalam bahasa indonesia, kejawen merupakan sebutan kebudayaan jawa yang 

hakiki. Sistem pemikiran kejawen meliputi kosmologi, mitologi, seperangkat 

konsep yang mistis, dan hal-hal yang serupa lainnya. Tradisi turun temurun ini 

secara tidak sadar telah mendasari pemikiran-pemikiran masyarakat, baik 

etika, adat istiadat, gaya hidup dan perilaku sehari-hari.  

Meskipun masyarakat Madusari sekarang banyak yang sudah tidak 

menganut ajaran kejawen, namun masyarakat masih banyak yang masih 

menjalankan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh kejawen, salah satunya yaitu 

seperti yang peneliti temukan, peneliti menemukan sebuah tradisi yang telah 
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berlaku sejak dulu dan masih dipatuhi masyarakat hingga sekarang, yaitu 

pantangan menikah di bulan Suro. Bulan Suro  dianggap sebagai bulan yang 

sakral dan keramat, pada bulan ini dilarang mengadakan acara hajatan 

pernikahan ataupun hajatan lainnya, karena jika melanggar pantangan tersebut  

dipercaya akan mendapat musibah, sehingga masyarakat taat dan patuh pada 

aturan tersebut. 

Sejak berkembangnya kemajuan tekhnologi dan informasi di 

masyarakat, mengakibatkan begitu cepatnya arus kebudayaan asing masuk, 

baik lewat tayangan televisi, internet dan lain-lain. Kebudayaan asing yang 

masuk biasanya mengajarkan modernisasi yang lebih rasional dan masuk akal. 

Serta semakin berkembangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan 

dimasyarakat, tentunya juga sangat mempengaruhi perubahan pola pemikiran 

masyarakat.  

     Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, 

dalam pola berfikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Perubahan sosial 

dengan perubahan kebudayaan itu sangat sulit ditentukan letak garis 

pemisahnya. Menurut pendapat Kingsley Davis perubahan sosial merupakan 

bagian dari perubahan kebudayaan.1 Perubahan-perubahan tersebut dapat 

dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu: 

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat 

 
1Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 337. 
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Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan 

perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. 

Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau 

kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha 

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, 

keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan 

pertumbuhan masyarakat.2 Sementara perubahan dengan cepat lazimnya 

dinamakan revolusi. Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan 

yang cepat, dan perubahan-perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau 

sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat (yaitu lembaga-lembaga 

kemasyarakatan). Didalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi 

dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana.3 

b. Perubahan kecil dan perubahan besar 

Pengertian perubahan kecil dan besar sulit dalam batasan-batasan 

perbedaannya karena bersifat relatif. Sebagai pegangan dapatlah dikatakan 

bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang 

terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh 

langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian. 

Berbeda dengan perubahan besar, misalnya suatu proses industrialisasi 

 
 
3 Ibid, 345-347. 
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yang berlangsung pada masyarakat agraris maka perubahan akan membawa 

pengaruh besar pada masyarakat. 

c. Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan 

perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak 

direncanakan. 

Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan diatas jika 

dicocokkan dengan teori perubahan sosial diatas, maka terlihat jelas bahwa 

persepsi masyarakat desa Madusari mengalami perubahan yang lambat, atau 

dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa 

rencana atau kehendak tertentu. Perubahan persepsi masyarakat tersebut 

termasuk pada perubahan kecil, karena tidak ada pengaruh yang berarti pada 

masyarakat. 

B. Analisis Faktor-Faktor Dan Arah Perubahan Persepsi Masyarakat 

Terhadap Adat Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro 

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-

sebab yang melatari terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam 

sebab-sebab terjadinya perubahan dimasyarakat, mungkin karena adanya 

sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Mungkin saja karena ada 

faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang 

lama itu. Mungkin saja masyarakat-masyarakat mengalami perubahan karena 
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terpaksa demi untuk menyelesaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain 

yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut mungkin 

sebenarnya ada yang terletak didalam masyarakat itu sendiri dan ada yang 

letaknya diluar. 

Untuk menganalisa faktor-faktor perubahan maka penulis mencoba 

menganalisa sebagai berikut: dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 

beberapa masyarakat desa Madusari, peneliti memfokuskan pembahasan pada 

bentuk-bentuk persepsi masyarakat. Dari keseluruhan data yang telah 

diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat empat macam persepsi 

masyarakat desa Madusari tentang pantangan adat pernikhan di bulan Suro:  

1. Meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro yang didukung 

dengan ketidakberanian mereka melanggar pantangan tersebut, karena 

mereka masih meyakini kebenaran wejangan leluhur masyarakat jawa. 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh:  

a. Bapak Mardiyanto, dari segi pendidikan, beliau sekolah hanya tamat 

pada jenjang sekolah tingkat dasar, beliau juga bukan alumni pondok 

pesantren. 
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b.  Bapak Isno, dari segi riwayat pendidikan, beliau sekolah hanya tamat 

pada jenjang sekolah tingkat dasar, beliau juga tidak pernah belajar di 

pondok pesantren. 

c. Bapak Rohman, dari segi pendidikan, beliau sekolah hanya tamat pada 

jenjang sekolah tingkat menengah, beliau juga bukan alumni pondok 

pesantren. 

2. Tidak lagi meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro, didukung 

dengan keberanian mereka melanggar pantangan tersebut jika ia sebagai 

pelakunya. Mereka menjelaskan bahwa dalam agama islam pernikahan di 

bulan Suro itu tidak dilarang, sehingga mereka berani melakukannya. 

Persepsi ini diungkapkan oleh: 

a. Bapak Syamsuri, riwayat pendidikan beliau adalah, beliau tamatan 

madrasah aliyah, serta beliau juga pernah menuntut ilmu di pondok 

pesantren. 

b. Saudara Husin, riwayat pendidikan beliau adalah, beliau tamatan 

pondok pesantren Wali Songo Ngabar, lalu melanjutkan ke jenjang 

perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri ponorogo. 

3. Tidak meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro, atas dasar 

pengetahuan mereka tentang agama islam, namun jika menjadi pelakunya 

ia tidak berani melakukannya. Alasannya, ia takut terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan terjadi padanya, sehingga lebih baik ia mencari aman. 
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Persepsi ini diungkapkan oleh: bapak Yanto, riwayat pendidikan beliau 

adalah tamatan madrasah aliyah, serta pernah menuntut ilmu di pondok 

pesantren salafiyah 

a. Tidak meyakini pantangan adat pernikahan di bulan Suro, atas dasar 

pengetahuan mereka tentang agama islam, namun jika menjadi 

pelakunya ia tidak berani melakukannya dengan alasan, ia takut 

mendapat cibiran dari masyarakat sekitar karena meyalahi aturan adat 

yang berlaku dimasyarakat. Serta ia takut cibiran-cibiran tersebut 

menjadi doa buruk baginya. Persepsi ini diungkapkan oleh: Saudara 

Husin, riwayat pendidikan beliau adalah, beliau tamatan pondok 

pesantren Wali Songo Ngabar, lalu melanjutkan ke jenjang perguruan 

tinggi di Institut Agama Islam Negeri ponorogo. 

Seiring dengan perkembangan zaman, serta kemajuan perkembangan 

pendidikan umum maupun pendidikan agama di desa Madusari kecamatan 

Siman kabupaten Ponorogo, peneliti menganalisa bahwa yang merupakan 

faktor-faktor penyebab timbulnya perubahan persepsi masyarakat desa 

Madusari kecamatan Siman kabupaten Ponorogo terhadap adat pantangan 

pernikahan dibulan Suro adalah sebagai berikut: berdasarkan data lapangan 

yang peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada masyarakat, kebanyakan 

masyarakat Madusari yang persepsinya berubah dari meyakini menjadi tidak 

meyakini adat pantangan pernikahan dibulan Suro ini didasari dengan alasan 
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keyakinan mereka terhadap ajaran agama islam, karena dalam ajaran agama 

islam diterangkan bahwa bulan Suro/Muharram adalah bulan yang mulia, 

serta status semua bulan dalam islam itu sama, maksudnya tidak ada 

larangan/pantangan melakukan pernikahan 

   Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa faktor terbesar yang 

mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap adat pantangan 

pernikahan dibulan Suro adalah semakin majunya perkembangan pengetahuan 

masyarakat tentang ilmu keagamaan, dan faktor yang menghambat perubahan 

adalah masih kurangnya pengetahuan mereka tentang keagamaan dan tradisi 

mereka yang masih kuat.  

   Karena dalam penelitian ini mengarah pada suatu perubahan, maka 

perlu pula diketahui kemana arah perubahan itu bergerak. Sebagai bahan 

pertimbangan untuk menganalisa pergerakan perubahan persepsi masyarakat 

tentang adat pantangan pernikahan dibulan Suro, maka perlu dianalisa 

berdasarkan pada bentuk kepercayaan terhadap adat pantangan pernikahan 

dibulan Suro tersebut, tradisi masyarakat dan bentuk kepercayaan yang 

melatar belakangi perubahan persepsi. 

   Bentuk kepercayaan masyarakat terhadap adat pantangan pernikahan 

dibulan Suro itu akibat dari mitos yang diakibatkan dari pelanggarannya dan 

tradisi masyarakat yang masih memprioritaskan adat untuk bahan 

pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang mereka alami. Ketentuan 
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adat ini adalah ketentuan yang tidak ditulis dan hanya berdasarkan warisan 

secara turun temurun.    

   Sebagaimana kesimpulan dalam bahasan sebelumnya bahwa faktor 

terbesar dalam perubahan persepsi masyarakat adalah keyakinan mereka 

terhadap ajaran syariat agama islam yang kuat. Syariat agama islam didasari 

dengan kitab suci Al-quran serta As-sunnah. 

   Dalam teori sosiologi, sebagaimana pandangan augute comte, 

menyatakan bahwa, tahapan perkembangan pada hakikatnya melewati tiga 

tahap, sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan fikiran manusia, yaitu:  

Pertama: tahapan teologis, ialah tingkat pemikiran manusia bahwa semua 

benda di dunia ini mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh sesuatu 

kekuatan yang berada diatas manusia. Cara tersebut tidak dapat 

digunakan dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan 

bertujuan untuk mencari sebab serta akibat dari gejala-gejala. 

Kedua:  tahap metafisis, pada tahap ini manusia masih percaya bahwa gejala-

gejala didunia ini disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang berbeda 

diatas manusia. Manusia belum berusaha untuk mencari sebab dan 

akibat gejala-gejal tersebut. 
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Ketiga:  tahap positif, merupakan tahap dimana manusia telah sanggup untuk 

berfikir secara ilmiah. Pada tahap ini berkembanglah ilmu 

pengetahuan. 

   Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dilihat dari  bentuk dan 

dasar pandangan masyarakat dalam masalah adat pantangan melakukan 

pernikahan di bulan Suro, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan persepsi 

masyarakat terhadap adat pantangan pernikahan di bulan Suro mengalami 

perubahan dari tahap metafisis ketahap positif, sehingga perubahan persepsi 

ini menuju perubahan yang lebih baik karena lebih logis dan tekstual.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka 

secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat desa Madusari kecamatan Siman kabupaten Ponorogo 

terhadap adat pantangan pernikahan dibulan Suro telah mengalami 

perubahan, perubahan yang terjadi masuk pada kriteria perubahan yang 

lamban dan perubahan yang tidak dikehendaki. Dalam bukunya Soerjono 

Soekamto mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang memerlukan 

waktu yang lama serta adanya rentetan perubahan kecil dinamakan evolusi, 

evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa adanya rencana. Perubahan-

perubahan tersebut terjadi dengan sendirinya sejalan menyesuaikan dengan 

keadaan baru yang muncul dalam lingkungan masyarakat. 

2. Perubahan persepsi masyarakat terhadap adat pantangan pernikahan di 

bulan Suro terjadi karena beberapa faktor, yang paling berpengaruh adalah 

semakin majunya pendidikan dan luasnya wawasan masyarakat terhadap 

ajaran agama islam. Arah perubahan persepsi tersebut mengarah pada 

perubahan yang lebih baik karena logis dan tekstual karena mengalami 

perubahan metafisis ke positif. Auguste Comte menyatakan dalam bukunya 
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bahwa tahapan perkembangan pada hakikatnya melewati tiga tahap: yaitu 

tahapan teologis, tahapan metafisis, tahapan positif. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat yang masih meyakini adat pantangan pernikahan dibulan 

Suro, sebaiknya keyakinannya jangan sampai melemahkan iman 

keyakinan mereka terhadap ajaran agama mereka saat ini yaitu ajaran 

agama islam. 

2. Dengan adanya perbedaan persepsi masyarakat sebaiknya jangan 

menjadikan sebuah permasalahan yang menyebabkan perpecahan 

hubungan masyarakat. 
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