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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal (rahmatan lil’alamin), memiliki sifat

mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu. Hanya saja

pengaruh lokalitas dan tradisi dalam kelompok suku bangsa, diakui atau tidak,

sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat muslim. Namun demikian,

sekalipun berhadapan dengan budaya lokal di dunia, keuniversalan Islam tetap

tidak akan batal. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan antara satu daerah

dengan daerah lainnya tidaklah menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan

Islam, dan Islam tetap menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan. Hanya

saja pergumulan Islam dan budaya lokal itu berakibat pada adanya keragaman

penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama berkenaan dengan

tata caranya (technicalities).

Islam lahir di tanah Arab, tetapi tidak harus terikat oleh budaya Arab.

Sebagai agama universal, Islam selalu sesuai dengan segala lingkungan

sosialnya. Penyebaran Islam tidak akan terikat oleh batasan ruang dan waktu.

Di mana saja dan kapan saja Islam dapat berkembang dan selalu dinamis,

aktual, dan akomodatif dengan budaya lokal. Islam hadir bukan untuk

melarang atau mengharamkan budaya atau adat istiadat yang ada sebelum

ajaran Islam ini lahir, akan tetapi Islam lahir untuk menunjukan jalan yang

benar sehingga budaya atau adat istiadat yang ada tidak membuat manusia

tersesat karenanya.

Allah swt telah menciptakan manusia dengan segala kriativitasnya.

Kreativitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia telah memberikan

variasi perilaku keagamaan yang berbeda-beda antara umat yang satu dengan

yang lainnya. Tradisi umat Islam di Sumatera mungkin akan berbeda dengan di

Jawa. Islam di Jawa pesisir dan pedalaman pun sudah kelihatan perbedaannya.

Perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dan dapat menjadi rahmat bagi

manusia, juga sudah menjadi sunatullah. Oleh karena itu, cara beragama antara

daerah yang satu dengan daerah lainnya dapat berbeda. Perilaku keberagamaan
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akan senantiasa dipengaruhi oleh kultur setempat. Agama apapun akan

senantiasa berdialog dengan kultur yang ada.

Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling

mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah

simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Allah SWT. Kebudayaan

juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya.

Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan

kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu

yang universal, abadi (parennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut).

Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer.

Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi karena agama

mempengaruhi kebudayaan dan dalam kebudayaan mengandung nilai-nilai

agama. Kebudayaan Indonesia dipengaruhi Islam melalui adanya pesantren-

pesantren  dan kyai sehingga kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan

simbol agama.

Agama mengajarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan

manusia yang lainnya dalam sebuah keluarga yang sah secara syariat. Ini

dibuktikan dengan adanya keyakinan sebuah pernikahan yang harus dilakukan

bagi seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menjalin sebuah hubungan

keluarga halal  melalui akad nikah dengan ketentuan-ketentuan yang telah

tertera dalam kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Begitu pula adat atau

budaya yang mengajarkan tentang sebuah pernikahan yang syarat dengan

budaya dan adat istiadat pada daerah tertentu. Lebih jelasnya bahwa

pernikahan diatur dalam ajaran syari’at Islam, peraturan perundang-undangan

dan adat isti adat demi memanusiakan manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 1

mendefiniskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
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Esa.1Di dalam Kompilasi Hukum Islam di katakan bahwa Pernikahan menurut

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.2

Pernikahan merupakan suatu aqad (perjanjian ) yang diberkahi antara

seseorang laki-laki  dan   seorang   wanita,   yang   dengannya   dihalalkan

bagi   keduanya   hal-hal   yang sebelumnya diharamkan. Dengan pernikahan

itu keduanya  mulai  mengarungi  bahtera  kehidupan yang  panjang,  yang

diwarnai  dengan  rasa  cinta  dan  kasih,  saling   tolong   menolong,   saling

pengertian dan penuh toleransi, masing-masing saling memberikan

ketenangan, ketenteraman  dan kenikmatan  hidup. Al-Qur’an telah

melukiskan  hubungan  syar’i  antara  seorang laki-laki dan seorang wanita  ini

dengan  gambaran  yang  penuh  kelembutan,  didalamnya  tersebar  nilai-nilai

cinta,  keharmonisan,  kepercayaan,  saling  pengertian  dan  kasih  sayang.

Sebagaimana tersebut dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21.

َلُكم منَۡأنۦَٓءاٰیِتِهۡوِمن َۡخَلق
ها ْۡا إَليُٓكُنوۡا لَِّتسٰوجَۡأزَۡأنُفِسُكم

إنَّ ِفي ۚمًةۡورحَنُكم مودةۡوجعَل بي
.یَتَفكَّروَن ۡملَِّقوٰیتٓذَِٰلَك َلأ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya itu adalah Dia
telah menciptakan  bagi  kalian  istri-istri dari jenis kalian
sendiri,supaya kalian cenderung dan merasa  tenteram  kepadanya,dan
dijadikanNya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada demikian  itu  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.3

Dalam sebuah hadits Rosululloh SAW bersabda:

َقاَل رسوُل اِهللا صلَّى  عْن عا ِئَشَة َقاَلت
ِمْن سنَِّتي َالنِّكَاح سلَّم اُهللا عَلیِه و
1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 1
2Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2,3 dan 4
3Q.S. Ar-Ruum : 21
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َفَلیس یعمْلبسنَِّتي ِمنِّيَفمْن َلم
مم ْاال مكَاِثربُكم وَتَزّوجوا َفإنِّي
ومْن َلم َفْلیْنِكح ومْن َكاَن َذاَطول
َله َفإنَّ الّصوم یجدَفعَلیِه بالصِّیام

أخرجه ابن ماجه يف كتاب . (وجاٌء 
)النكاح

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu
sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan
sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian
semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan
barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuaan atau
persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang
belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan ) maka hendaklah ia
berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu
baginya.” (dikeluarkan dari HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah).4

Menurut Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah,

mendefinisikan bahwa nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum

berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan,

saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara

keduanya.5 Sedangakan menurut Sajuti Thalib yang di kutip oleh Muhd. Idris

Ramulyo mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci,

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.6

Hilman Hadikusuma mendefinisakanbahwamenurut hukum  Islam,

perkawinan  adalah  “akad  (perikatan)”  antara  wali  wanita calon isteri

dengan pria  calon  suaminya.  Akad  nikah  itu  harus  diucapkan  oleh  wali  si

wanita  berupa  ijab   (serah)  dan  diterima  (kabul)  oleh  calon  suami.  Jadi,

4Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qarwini, Sunan Ibn Majah
Juz 1, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-‘Ilmiah, 275 H), h. 592

5Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syahsiyyah, (Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1957), h.19

6Muhd. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h.2. Amiur Nurudin
dan azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam diIndonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum
Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kecana, 2004) h.40
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perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan

dengan calon suami,  bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang

wanita saja.7

Masyarakat Indonesia sebagian besar telah tertanam sebuah keyakinan

sesuai dengan  firman Tuhan yang menjadi keyakinannya bahwa pernikahan

sebagai suatu perjanjian suci sekaligus beribadah kepada Allah SWT yang

kemudian dibuat aturan  sebagai  ketentuan  yang  dituangkan  melalui  aturan

atau  norma/kaidah  hukum  yaitu Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang   Pernikahan. Dalam   ketentuanya   menentukan bahwa “Pernikahan

sah bila pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agamanya.”

Definisi-definisi yang dipaparkan oleh para pakar tersebut kemudian

tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang

dinyatakan bahwa perkawian ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Pencantuman berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena

bangsa Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertmanya adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa pernikahan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian) sehingga

pernikahan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki

unsur batin/rohani.

Dengan  mengemukakan  pengertian  perkawinan   menurut   agama,

maka   dengan adanya  UU  No.  1  Tahun  1974,  telah  menempatkan

kedudukan  agama  sebagai   dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia,  Hal ini juga berarti  bahwa  suatu

perkawinan  yang  dikehendaki  undang-undang  bukan  saja perikatan

keperdataan tetapi juga perikatan keagamaan dan perikatan kekeluargaan serta

perikatan adat istiadat.

7Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet.1, (Bandung: Manda Maju,
1990), h.11
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Tujuan pernikahan dieksplisitkan dengan kata bahagia yang pada akhirnya

pernikahan dimaksud agar setiap manusia baik suami maupun istri dapat

memeproleh kebahagian dan untuk mencapai kebahagian itu diawali dari sejak

perencanaan dilaksankan pernikahan dengan cara berbeda-beda menurut adat

istiadat masing-masing daerah di Indonesia dengan tidak meninggalkan Syariat

Agama.

Menurut hukum adat pada umumnya  di  Indonesia,  masalah  perkawinan

itu  bukan saja berarti perikatan perdata” (hak dan kewajiban suami isteri, hak

dan  kewajiban  orang tua, status anak),   tetapi  juga  merupakan  perikatan

adat  (hubungan  adat  istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan,

upacara-upacara adat). Dalam hal  ini Ter Haar mengatakan dalam bukunya

Hilman Hadikusuma,  bahwa  perkawinan  itu adalah urusan kerabat, urusan

keluarga, urusan  masyarakat,  urusan  martabat  dan  urusan pribadi.8

Perkawinan  dalam  arti  ikatan  adat  ialah  perkawinan  yang  mempunyai

akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan.9 Oleh karena itu bagi suku bangsa yang memiliki adat dan

budaya, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia

dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat serta

mengandung unsur sakral di dalamnya. Upacara tersebut biasanya

diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian dan disertai penuh

kehikmatan. Selain itu, upacara ini juga menggunakan benda-benda maupun

tingkah-laku yang mempunyai kaitan makna khusus yang tidak dijumpai dalam

kehidupan sehari-hari. Semuanya itu bertujuan untuk menyatakan agar kedua

pengantin senantiasa selamat dan sejahtera dalam mengarungi kehidupan

bersama, terhindar dari segala rintangan, gangguan, dan malapetaka.

Kartini Kartono mendiskripsikan bahwa Pernikahan adalah suatu peristiwa

yang secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau sepasang calon

suami-istri di hadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan

sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri

8Ibid., h. 9
9Putu Sudarsana, Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu, Cet.1,

(Yayasan Dharma Acarya, 2003), h. 3



7

dengan upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu. Oleh karena itu, pernikahan

menjadi sebuah perlambang yang sejak dulu dibatasi atau dijaga oleh berbagai

ketentuan adat dan dibentengi oleh kekuatan hukum adat maupun kekuatan

hukum agama.10

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama

dalampergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja

merupakansatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga

danketurunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju

pintuperkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan

antara satudengan yang lainnya.Perkawinan mempunyai nilai sama dengan

separuh nilaiagama. Di samping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam

perkawinan tersebutjuga mempunyai makna sosial.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam suku bangsanya. Dari

Sabangsampai Merauke kita semua mengetahui ada berbagai macam adat-

istiadat danbudaya, di setiap pulaunya mempunyai adat-istiadat dan budaya

yang berbedabeda,bahkan di dalam satu pulau pun mempunyai adat istiadat

dan budaya yangberamacam-macam pula. Inilah mengapa Indonesia di kenal

dengan semboyannyayaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda

tetapi tetap satu.

Terjadinya  pernikahan  dalam  masyarakat dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang berbeda ditiap-tiap  daerah  sesuai  dengan  adat  istiadat  di

masing-masing   daerah;   misal   di   daerah   yogyakarta   yang   berlaku

dilingkungan   kerajaan pernikahan dilakukan untuk menjaga kehormatan

keluarga jadi bila terjadi pernikahan antara laki-laki dengan  wanita  yang

tidak  sederajat  walaupun  baru  pertama  kali  wanita  yang  kemudian

menjadi isteri disebutnya selir. Sedang yang terjadi didaerah Sumatera Barat

yang dikenal  dengan sistem  kekerabatanya  yang  bersifat  matriarchat,

pelaksanaan   pernikahan   dilaksanakan   untuk menjaga kemurnian sistem

kekerabatan tersebut. Dalam sejarah telah  dipopulerkan  melalui  cerita roman

10 Kartini, Kartono, Psikologi Wanita (1) Gadis Remaja dan Wanita-wanita, (Bandung :
Mizan, 1997), h. 17
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yang  berjudul  Salah  Asuhan  yang  menceritakan  kisah  cinta  antara  Siti

Nurbaya  yang dijodohkan secara paksa oleh orang tuanya.

Kemudian  setelah  itu  pelaksanaan  pernikahan  mengalami  perubahan

seiring   dengan berubahnya zaman kearah modernitasdimana pernikahan

terjadi karena situasi yang bebas  memilih,  yang  biasanya  melewati  tiga

tahap. Pertama tahap rangsangan (stimulus) ketertarikan fisik, kedua tahap

perbandingan  nilai  (value) banyak kesamaan atau sebaliknya dan yang ketiga

adalah  tahap definisi peran (role) bisa saling melengkapi peran masingmasing

atau  tidak.  Namun  tidak  berarti  bebas  sebebas-bebasnya,  tapi  tetap  ada

pakem  yang hampir  dipahami  oleh  setiap  individu  bangsa   Indonesia.

Pakem   tersebut   adalah   pengaruh ideologi/agama, jadi adat istiadat di

Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan agama. Demikian kepatuhan

masyarakat terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama

kuatnya.

Modernitas pelaksanaan pernikahan di Indonesia masih sangat bertalian

kuat dengan kebudayaan nasional, sehingga setiap daerah memiliki tradisi dan

budaya yang berbeda dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan

sosiokultural yang melekat di daerah tertentu. Semua suku bangsa di negara

Indonesia memiliki tradisi dan adat istiadat tersendiri dalam pelaksanaan

pernikahan yang semuanya itu memiliki makna filosofis yang juga merupakan

kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Kompleksitas dan Keanekaragaman Kebudayanan Nasional Indoneisa ini

tidak terlepas dari banyaknya suku-suku yang mendiami ribuan pulau dengan

etnik yang berbeda-beda. Masyarakat Jawa sebagai salah satu etnik yang ikut

mewarnai khasanah kebudayaan Indonesia menjadi obyek yang menarik untuk

di teliti, apalagi dalam tatanan kehidupan Jawa sendiri mempunyai anekaragam

corak dan budaya yang sangat berbeda meskipun masih dalam lingkup suku

Jawa.

Budaya Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa

Indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan

budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Suku Jawa adalah salah satu
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suku yang mempunyai beraneka ragam adatistiadat dan kebiasaan yang

dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budayaleluhur yang terus menerus

dilestarikan dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki arti dan makna filosofis

yang mendalam dan luhur. Begitu pula pada prosesi dan Tata cara pernikahan

adat Jawa yang sarat makna serta folosofi yang apabila dipelajari dan didalami

akan memberi kesan unik, sakral dan khidmat saat dijalankan.

Salah satu tradisi yang masih bertahan dilakukan masyarakat Jawa adalah

tradisi pernikahan. Tradisi perkawinan adat Jawa bukan hanya dilakukan

masyarakat Jawa yang tinggal di pulau Jawa saja, akan tetapi tradisi itu tetap

melekat pada masyarakat Jawa yang transmigrasi ke daerah luar Jawa seperi

masyarakatJawa yang tinggal di Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia

dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya

dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyaraka

bersangkutan.11Begitujuga yang dilakukan oleh masyarakata suku Jawa. Dalam

pesta perkawinan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk

simbol dan perlambang.12Perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan adat

masyarakat Jawa ini masih eksis dilakukan oleh masyarakat Jawa yang tinggal

di luar Jawa, temasuk salah satunya masyarakat Jawa yang tinggal di

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan yang menjadi objek

penelitian dalan tesis ini.

Meski sering kita saksikan pesta perkawinan namun ternyata tidak mudah

untuk menyelenggarakannya. Tahap demi tahap penuh pernik yang merupakan

kelengkapan syariat agama maupun adat istiadat dan tata cara masyarakat.

Apalagi jika kedua mempelai berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.

Banyak hal yag harus disiapkan agar tidak ada yang kecewa dan semua pihak

merasa diperlakukan dengan sebaik perlakuan. Oleh karena itu memahami

11 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., h. 90
12M. Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa,

(Yogyakarta:Hanggar Kreator, 2004), h. 4
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secara mendalam tata cara penyelenggaraan pesta perkawinan sangat

diperlukan, terutama bagi mempelai, orang tua, sesepuh keluarga, sesepuh

masyarakat serta para pejabat terkait. Juga semua pihak yang suatu ketika akan

terlibat dalam pesta perkwinan baik di keluarga sendiri maupun di masyarakat

sekitar.

Saat ini, meskipun budaya global telah menembus tembok-tembok

peradaban, namun ritual perkawinan ini tidaklah sirna. Masyarakat kita masih

tetap dan akan selalu berkaca pada adat dan budaya sendiri untuk merayakan

hari yang paling mendebarkan dan sakral itu. Perkawinan bagi banyak orang

hanya sekali seumur hidup. Hanya sekali dan tidak main-main. Karena itulah

pesta perkawinan tradisional justru keliahatan semakin meriah dan dikemas

dengan segala pernik, hiasan dan kreasi yang cerdas bahkan juga di kemas

dalam bahasa dan gaya yang modern.

Dalam pandangan masyarakat Jawa jodoh merupakan rahasia Allah.

Sebuah istilah Jawa mengatakan, “siji pesthi, loro jodho, telu tiban ing wahyu,

papat kodrat, lima bandha, iku seka kersaning Hyang Kang Murbeng Dumadi”

artinya, satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat, dan kelima

harta, itu adalah kehendak Tuhan Yang Menciptakan alam semesta.13 Inilah

yang diyakini masyarakat Jawa yang beragama.

Perkawinan adat masyarakat Jawa yang merupakan tradisi dalam

pernikahan ini menurut sebagian suku Jawa yang tinggal di Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk membudayakan

tradisi atau adat istiadat masyarakat Jawa walaupun mereka sudah menjadi

penduduk luar Jawa.14Perkawinan adat Jawa dilakuakn berdasarkan adat kedua

mempelai. Lazimnya, pesta perkawinan diadakan oleh pihak perempuan.

Namun karena  suatu alasan tertentu tidak menutup kemungkinan pesta

perkawinan diadakan oleh pihak laki-laki.

Sama seperti perkawinan masyarakat Jawa yang masih tinggal di pulau

Jawa. Perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa yang tinggal

13 M. Hariwijaya, Op.Cit., h.13
14Wawancara dengan Bp. Narimo (Dalang Pengantin) pada tanggal 27 November 2016
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di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan juga masih

menggunakan adat budaya masyarakat Jawa dari tahap lamaran, akad nikah

sampai tahap pesta perkawinan, walaupun tahap-tahapan itu tidak persis seperti

adat istiadat masyarakat Jawa yang masih utuh. Sebagai contoh pada tahap

lamaran pada masyarakat Jawa di pulau Jawa diawalai dengan kronologis

ketemu jodoh. Pada orang Jawa terdahulu, biasanya melalui cara yang disebut

babat alas yang artinya adalah membuka hutan untuk merintis membuat lahan.

Dalam hal babat alas ini orangtua pemuda mengutus seorang congkok untuk

mengetahui apakah si gadis sudah mempunyai calon atau belum. Istilah

umumnya disebut nakokake artinya menanyakan. Jika sang pemuda belum

kenal dengan sang gadis, maka adanya upacara nontoni yaitu sang pemuda

diajak keluarganya datang ke rumah sang gadis, pada saat pemuda pemuda itu

diajak/ diberi kesempatan untuk nontoni sang gadis pilihan orang tuanya.Bila

sang pemuda sudah merasa cocok artinya saling setuju, kemudian disusul

dengan upacara nglamar atau meminang. Dalam upacara nglamar, keluarga

pihak sang pemuda menyerahkan barang kepada pihak sang gadis sebagai

peningset yang terdiri dari pakaian lengkap, dalam bahasa Jawanya sandangan

sapangadek.

Tentunya tradisi ini merupakan sebuah ritual baru yang belum pernah ada

pada zaman Nabi dan para sahabat. Melihat adat istiadat dalam rangakaian

upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ini ternyata dalam Islam

tidaklah mengaturnya secara spesifik. Kitab-kitab fiqih Klasik pun belum

meberikan pandangan atau hukum dari model adat istiadat yang dilakukan oleh

orang Jawa ini. Maka dari itu perlu untuk diketahui bagaimana hukum Islam

menghadapi hal seperti itu.

Lebih lanjut penelitian ini akan membahas lebih rinci lagi terkait

pernikahan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung

Selatan yang kemudian akan penulis analisisdalam perspektif hukum Islam

sesuai dengan judul tesis ini yaitu PERNIKAHAN ADATJAWA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan).
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam tesis ini penulis memberikan identifikasi permasalahan  dalam

rangka untuk mempermudah melakukan penelitian. Sehingga permasalahan

yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan

yang ada di lapangan.

Ada beberapa perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan

adat Jawa yang terjadi di Tanjung Bintang jika di lihat dari sisi historis

pernikahanadat Jawa itu sendiri.Pernikahan adat Jawa yang terjadi di

Kecamatan Tanjung Bintang, prosesi babat alas dan nontoni sebagaimana

masyarakat Jawa sudah tidak ada. Proses awal pertemuan jodoh masyarakat

Jawa di Kecamatan Tanjung Bintang saat ini langsung kepada proses

lamaran. Begitu juga pada proses atau tahap-tahap yang lain pernikahan

pada umumnya masyarakat Jawa di Kecamatan Tanjung Bintang sudah

meringkas dengan tetap tidak meninggalkan tradisi dan adat istiadatnya. Hal

ini terjadi karena adanya penetrasi budaya dari beberapa adat istiadat yang

ada diwilayah tersebut dengan ajaran agama Islam yang moyoritas

penduduk di Kecamatan Tanjung Bintang beragama Islam dan dinilai lebih

praktis dengan tidak meninggalkan budaya atau tradisi asli masyarakat

Jawa.

Satu hal yang menarik perhatian penulis adalah adanya budaya

bucalandalam tradisi pernikahan adat Jawa.Upacara bucalan merupakan

prosesi peletakan sesajen yang dilakukan oleh pemangku hajat. Peletakan

sesajen ini dimaksudkan untuk penolakan bala sekaligus sebagai

persembahan roh leluhuragar pelaksanaan pernikahan berjalan lancar tanpa

adanya hambatan apapun.

Selain tradisi bucalan, masyarakan Jawa juga meyakini tentang hari

baik, dan untuk menentukan hari baik itu masyarakat Jawa menggunakan

perhitungan tanggal Jawa yang di sebut dengan weton. Jika akan melakukan
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lamaran atau pertunangan maka harinya harus ditentukan terlebih dahulu

dengan perhitungan weton kedua calon mempelai.

Ditinjau dalam perspektif hukum Islam ritual-ritual seperti tersebut

diatas jelas tidak ada. Peletakan sesajen yang di  maksudkan untuk

penolakan bala dan persembahan roh leluhur jelas tidak di syariatkan dalam

Islam, begitu juga perhitungan hari yang didasarkan pada weton.

Kesenjanagan-kesenjangan yang terdapat pada pernikahan adat Jawa

jika ditinjau dari perspektif hukum Islam semakin nampak apabila dilihat

dari awal hinggaa ahir pernikahan, yaitu tahap pra-mantu, mantu dan pasca

mantu.

a. Tahap Pra-Mantu;

Tahap pramantu terdiri dari tradisi babat alas, nontoni, lamaran, asok

tukon, paningsetan dan srah srahan.

b. Tahap Mantu

Tahap mantu terdiri dari, ceti geni, tarup, siraman, ngerik,

mododareni, ijab, panggih pengantin dan Pahargyan (Resepsi Pengantin)

c. Tahap Pasca Mantu

Pada tahap pasca mantu dilaksanakan acara boyong pengantin.

Tahap-tahap pernikahan dalam Islam sangat sederhana. Diawali dari

khitbah dilanjutkan dengan ijab qabul dan walimah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang ada sangatlah

kompleks sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah di sini dimaksudkan

untuk mempermudah pembahasan  dengan memberikan  pembatasan

masalah secara teoritis atau objek operasional, bukan penjelasan judul atau

pengungkapan permasalahan yang lain. Pembatasan masalah ini juga

bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karenanya untuk

menghindari kerancuan, penelitan membatasi objek penelitiannya yang akan

penulis bahas dalam penelitian ini, yakni;



14

1. Pelaksanaan pernikahan adat Jawa secara umum yang terjadi di

Kecamatan Tanjung Bintang dari pranikah sampai acara pernikahan

2. Tradisi bucalanyang saat ini masih dilakukan oleh beberapa masyarakat

Jawa dalam pelaksanaan pernikahan.

sedangkan objek penelitian tesis ini adalah masyarakat Suku Jawa

yang Bergama Islam yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan. Kajian pembahasan dalam penelitian ini adalah kajian

sosioligis dan relegius(kajian hukum Islam)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan  masalah sebagaimana uraian

di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaanpernikahan adat Jawa di Kecamatan Tanjung

Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bangaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan adat Jawa di

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan

a. Untuk menganalisispernikahan adat Jawaterutama pada tahap pra nikah

dan tahab nikah  pada masyarakatJawa di Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan

b. Untuk menganalisispernikahan adat Jawadalam perspektif hukum Islam

di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk

khasanah keilmuan terutama pada ritual-ritual dalam prosesi

pernikahanadat Jawa.

b. Secara praktis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan

masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan dalam prosesi pernikahan

terutama bagi masyarakat Suku Jawa yang beragama Islam yang masih

kental dengan tradisi atau adat istiadat suku Jawa sehingga tradisi

pelaksanaan pernikahan yang dugunakan tidak bertentangan dengan

hukum Islam.

E. Penelitian Terdahuluyang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan prosesi perkawinan adat Jawa

sebenarnya sudah banyak dibahas dalam karya ilmiah baik berupa buku

ataupun artikel. Upacara pernikahan yang banyak dibahas adalah upacara

pernikahan adat Jawa, tetapi penelitian yang membahas tentang Perspektif

Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa yang terjadi di daerah

Lampung, belum dapat dijumpai secara khusus pembahasannya dalam buku,

skripsi, tesis ataupun artikel yang dahulu. Apalagi tentang upacara pernikahan

adat Jawa yang terjadi diluar Jawa seperti diKecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan.

Contoh karya ilmiah yang membahas tentang upacara pernikahan yang ada

hubungannya dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Puji Wiyandari, dengan judul “Upacara Pernikahan

Adat Jawa Tentang Analisis Simbol Untuk Memahami Pandangan Hidup

Orang Jawa”15, membahas tentang makna-makna simbul yang ada dalam

prosesi upacara pernikahan di Karang Talun, Imogiri, Bantul dengan

menekankan pada keunikan adanya pembasuhan kaki dan berdirinya

pengantin di atas pasangan (Waluku)

2. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh HR. Sumarsono yang tertuang

dalam bukunya yang berjudul ‘ TataUpacara Pengantin Adat Jawa’16dalam

15Puji Wiyandari , Tesis dengan judul “Upacara Pernikahan Adat Jawa Tentang Analisis
Simbol Untuk Memahami Pandangan Hidup Orang Jawa, Tesis Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Tahun 2004.

16Hr. Sumarsono, TataUpacara Pengantin Adat Jawa, Yogyakarta, Tahun 2007.
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buku ini dijelaskan prosesi ritualpengantin yang meliputi dua tahap,

diantaranya adalah:

1. Tahapan rangkaianupacara yang terbagi dalam

a) pasang tratag dan tarub,

b) kembangmayang

c) pasang tuwuhan

d) siraman

e) adol dawet ‘jual dawet’ yangmengandung makna pada saat upacara

panggih akan banyak tamu danrezeki yang datang.

f) paes ‘ rias yang dilakukan oleh juru ria

g)midodareni

h) selametan ‘ doa bersama memohon keselamatan

i) nyantri‘ datangnya rombongan pengantin putra beserta pengiringnya

untuk diijabkan

k) plangkahan ‘ upacara jika calon pengantin putra atau putri adayang

nglankahi ‘mendahului kakak yang belum menikah.

2. tahap puncakacara meliputi

a) ijab qobul

b) panggih pertemuan kedua calonmempelai

c) bubak kawah ‘ upacara khusus bagi keluarga yang baru pertama kali

hajatan mantu putri sulung.

d) tumplak punjen ‘Menumpahkan beban yang maknanya lepas semua

beban darma kepadaanak.

e) sungkeman ‘ungkapan darma bakti pada orang tua serta mohonrestu.

f) kirab ‘ istilah yang menggambarkan saat kedua

mempelaimeninggalkan pelaminan untuk ganti pakaian.

3. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh R Danang Sutawijaya dan RMA

Sudiyatmana yang tertuang dalam buku ‘Upacara Pengantin Tata Cara
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Kejawen’17Tahun 2000. dalam tulisanya menjelaskan prosesi ritual

pengantin adat Jawa dengan membagi tiga tahapan:

a) Tahapan awal yang lebih banyak menyoroti kegiatan ataupun acara –

acara sebelum dilakukan upacara ritual pengantin.

b) Upacara pengantin yang merupakan prosesi yang dilalukan oleh kedua

mempelai saat jejer ‘ di pelaminan.

c) Berkenaan dengan prosesi yang berhubungan dengan keadaan status

dalam keluarga juga keadaan sosial masyarakatnya.

Dalam bukunya dijelaskan hal-hal yang yang menyangkut tinjauan

pelaksanaan ritual penganten dengan berbagai aspek lingkungan maupun

hubungan sosial kemasyarakatan sehingga prosesi ritual yang adapun lebih

banyak.

4. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Soedjarwo S.Hardjoyang tertuang

dalam buku yang berjudul ‘Tata Upacara Hajatan AdatJawa-Solo’18tahun

2008, dalam penelitiannya menuliskan bahwapelaksanaan ritual pengantin

Jawa pada pokoknya terdiri dari :

1) siraman

2) midodareni

3) nyantri

4) nebus kembang mayan

5) wungon

6)wilujengan majemukan

7) akad nikah dan

8) panggih. Dalampenelitiannya lebih terinci namun demikian pokok-pokok

yang umumdilakukan tertuang dalam pokok-pokok pelaksanaan ritual

tersebut.

Dari beberapa karya ilmiah diatas belum ada yang membahas tentang

PERNIKAHAN ADAT JAWADALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi

di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Oleh kerena itu

17 R Danang Sutawijaya dan RMA Sudiyatmana, Upacara Pengantin Tata Cara
Kejawen, Semarang, tahun 2000.

18 Soedjarwo S.Hardjo, Tata Upacara Hajatan Adat Jawa-Solo, Jakarta, tahum 2008
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layak dan penting untuk di teliti menganai perkawinan adat masyarakat Jawa di

Kecamatan Tanjung Bintang ini mengingat banyaknya suku Jawa yang tinggal

di daerah Kecamatan Tanjung Bintang yang masih kental dengan adat istiadat

dan budaya Jawa. Pokok pembahasan dalam penelitian ini juga berbeda dengan

penulis-penulis sebelumnya  yang serupa. Jika penulisa karya ilmiah hanya

membahas pernikahan adat Jawa secara umum. Penulisan tesis ini akan

membahas secara khusus mengenai pernikahan adat Jawa pada masyarakat

Jawa di Kecamatan Tanjung Bintangyang kemudian akan penulissajikan dalam

perspektif hukum Islam, apakah proses perkawinan adat Jawadi Tanjung

Bintang tidak bertentangan dengan peroses perkawinan secara Islam atau

sebaliknya.

Dari berbagai alasan di atas, menginspirasikan penulis untukmelakukan

penelitian lebih lanjut tentang perkawinan adat masyarakat Jawadi Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian akan penulis

analisis dalam perspektif Hukum Islam.

F. Kerangka Pikir

Pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar

kehidupan masyarakat dan negara. Dari segi agama, melaksanakan pernikahan

merupakan salah satu perintah agama, sehingga sebagai makhluk yang

diciptakan ke dunia secara berpasangan maka sudah menjadi kodrat apabila

seorang pria dan seorang wanita hidup bersama dalam pernikahan.

Pernikahan dalam masyarakat dianggap penting karena merupakan salah

satu proses kehidupan yang dijalani seseorang. Di sisi lain, kebudayaan satu

daerah dengan daerah lain berbeda. Hal ini mengingat Indonesia sebagai suatu

negara yang terdiri dari berbagai daerah. Adat-istiadat yang mengandung

nilainilai moral, hukum, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan berperilaku

tersebut merupakan unsur penting dari suatu kebudayaan. Oleh karena itu,

adat-istiadat merupakan salah satu elemen dari kebudayaan; dan apabila adat

istiadat itu secara nyata diwujudkan dalam bentuk perilaku yang tumbuh dari
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dan atau menjadi ide atau gagasan yang menghasilkan karya dan keindahan,

maka adat-istiadat dapat diidentikkan dengan kebudayaan.19

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial,

ketentuannya tidak tersebar bebas dan terpisah-pisah, melainkan ada dalam

satu kesatuan keseluruhan yang masing-masing keseluruhan itu berlaku

sendiri-sendiri. Peraturan tersebut salah satunya adalah hukum adat. Hukum

adat adalah serangkain aturan yang tidak tertulis tapi mempunyai sanksi kuat

bagi masyarakat. Artinya walaupun tidak tertulis namun mempunyai upaya

memaksa bagi masyarakat.20

Adanya perbedaan adat antara daerah satu dengan lainnya berpengaruh

terhadap adat-istiadat, salah satunya adalah adat proses pelaksanaan

pernikahan, termasuk adat pernikahan Jawa. Proses pernikahan adat Jawa

dilaksanakan bukan hanyaoleh masyarakat yang tinggal di Jawa akan tetapi

juga dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat Jawa yang tinggal di luar Jawa

termasuk masyakarat Jawa yang ada di Provinsi Lampung. Pernikahan adat

Jawa dalam pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, seperti peminangan

(lamaran), Srah-Srahan,siraman, dan pelaksanaan upacara pernikahan termasuk

didalamnya akad nikah dan resepsi pernikahan.

Pelaksanaan pernikahan adat Jawa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah

satu faktor tersebut adalah agama. Agama Islam mengajarkan syarat-syarat

yang harus dipenuhi dalam pernikahan, seperti syarat adanya pihak laki-laki

dan perempuan, ada wali, adanya ijab qabul, mahar, dan adanya saksi-saksi.21

Bagi masyarakat pemeluk agama Islam yang memahami ajaran agama Islam

dan merasa memiliki keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam

berpengaruh terhadap tindakan yang dijalankan, termasuk dalam melaksanakan

pernikahan. Akan tetapi, di sisi lain masyarakat tidak ingin meninggalkan adat

yang telah dijalankan sehingga ada kemungkinan sebagian masyarakat

19Adatadalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma,
kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah..

20Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi
tidak tertulis oleh masyarakatsetempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

21Rukun-rukun nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: a.
calon mempelai Pria, b. calon Mempelai Wanita, c. Wali, d. Dua orang saksi dan 5. Ijab Qabul.
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melaksanakan pernikahan secara adat, tetapi semua proses pernikahan tidak

dijalankan karena melaksanakan ajaran agama. Seperti pengucapan doa-doa

pernikahan  dengan menggunakan bunga, bagi pemeluk agama Islam yang

menjalankan pernikahan secara adat Jawa tidak melakukan karena dalam

ajaran agama Islam tidak diperbolehkan. Ada pun benda-benda yang digunakan

dalam upacara pernikahan adat Jawa adalah sebagai simbul-simbul yang

memiliki makna-makna yang positif bukan digunakan sebagi persembahan.

Pada penulisan tesis ini akan menekankan bahwa agama (religi)

mempengaruhi kehidupan manusia termasuk kebudayaan masyarakat Jawa

dalam Tradisi Perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

Konsep teori yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teori

hukum Islam yang bersumber sumber pada al-Qur’an dan Hadis serta

penerapan dalam ilmu fiqih munakahat yang digunakan untuk melihat

pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam.Dalam ilmu fikih, adat

dikenal dengan istilah ‘adat atau‘urf yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut

mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan

lain, ‘adat atau ‘urfdipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku

secara umum di tengah-tengah masyarakat. Di seluruh penjuru negeri atau pada

suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.22

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang

bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum;

2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradis yang baik;

3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadis Nabi Saw.

Menurut para ulama’, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk

menetapkan hukum syara’ apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di

masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka

22Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih,(Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), h. 69
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ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau

tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash.

Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak

bertentangan dengan nash al-Qur’an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah

tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan

pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash

yang bersifat qath’i (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan

hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu,

masyarakat telam mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda.

Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-

tujuan syara’ dan prisnsip-prinsipnya. Syara’ juga menolak adat istiadat dan

tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian

yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan

sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara’ tanpa

pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak

bagi al-‘urf al-shahih (kebiasaan yang baik). Disinilah peran ‘urf yang

menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.23

Memelihara ‘urf dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai

memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena

diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka

anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama

bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generassi berikutnya. Sehingga ini

menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk

ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.24

Dilihat dari segi objeknya, Al-‘urf dapat diartikan sebagai kebiasaan

masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan disebut dengan al-urf al-amali

Sedangkan jika dilihat segi keabsahannya dari pandangan syara’, Al-‘urf dapat

23Yusuf Qardhawi, Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam,(Semarang: Bina Utama,
1993), h. 19

24Ibid, h. 21
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diartikan sebagai kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau

hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat,

disebut dengan al-urf al-shahih.

Kemudian untuk menguraikan tradisi keagamaan itu penulis menggunakan

toeri strukturalisme melalui komponen budaya Jawa dalam tradisi perkawinan

yang terdiri dariperalatan upacara, prosesi upacara, serta sistem keyakinan dan

emosi keagamaan dalam upacara perkawinan sebagai tradisi yang menjadi

milik masyarakat masa kini. Dan peneliti juga akan meneliti dari sifat unsur

tradisi itu yang telah berubah dari keoriginalan adat istiadat itu sendiri karena

kemasukan unsur luar dengan tanpa kehilangan identitasnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika di buat alur bagan sebagai

berikut.

Bagan Kerangka Fikir Penelitian
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