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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini baik melalui toeri-teori yang penulis dapatkan dari

berbagai sumber maupun data-data yang penulis dapatkan dari hasil survei di

lapangan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa:

1. Telah terjadi pergeseran budaya pernikahan adat Jawa di Kecamatan

Tanjung  Bintang dimana tidak semua tradisi atau adat-istiadat dalam

pelaksanaan pernikahan itu dijalankan secara keseluruhan. Pelaksanaan

pernikahan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung

Selatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap pranikah yang terdiri dari

lamaran dan srah-srahan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan

pernikahan. Pelaksanaan pernikahan ini dilaksanakan sesuai dengan

Syari’at Islam yaitu ijab qabul yang sesuai dengan rukun dan syarat

pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Tahap ketiga adalah tahap pasca

pernikahan. Pada tahap ini dilakuakan upacara adat yang disebut dengan

panggih atau temon pengantin

2. Dilihat dari segi objeknya, pernikahan adat Jawa yang dilakukan di

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, tergolong dalam

Al-‘urf al-amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

perbuatan. Sedangkan jika dilihat segi keabsahannya dari pandangan syara’,

maka perkaiwnan adat Jawa yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Bintang

Kabupaten Lampung Selatan tergolong dalam Al-‘urf al shahih, yakni

kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat

bagi mereka. Adapun ritual yang dilakukan dalam pernikahan adat Jawa,

terutama saat acara bucalan dan acara panggih atau temon pengantin itu

murni pelestarian budaya yang tidak ada unsur kemusyrikan. Dengan

demikian pernikahan adat Jawa di Kecamatan Tanjung Bintang dilihat dari
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perspektif hukum Islam tidak bertentangan dengan syari’at atau hukum

Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian sederhana ini, penulis ingin memberikan saran

kepada warga masyarakat yang ingin menikah dan menggunakan adat Jawa

secara khusus;

1. Hendaknya masyarakat menyadari betul urgensi dari prosesi pernikahan

yang akan dilaksanakan tersebut. Hal ini memang baik dilakukan dalam

upaya melestarikan adat, namun jika hal tersebut bertentangan dengan

ajaran agama, hendaknya hal itu tidak laksanakan.

2. Laksanakanlah walimah nikah secara sederhana, karena yang terpenting

adalah bagaimana suami-istri dalam berumah tangga setelah pernikahan,

yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah.




