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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan menurut masyarakat adalah suatu ikatan suci/sakral antara laki-laki
dan perempuan yang sudah dewasa mencapai umur 17 tahun, sudah mampu mandiri
dalam hal mengurus badan sendiri dan pasangan hidupnya, mampu bertanggung jawab
membangun rumah tangga dengan dasar saling mencintai satu sama lain. Maka harus
menjalin hubungan yang sah dengan akad ijab kabul.
Menurut masyarakat pernikahan jika tidak dilakukan oleh sepasang kekasih
yang saling mencintai akan menimbulkan zina, maksiat dan kerugian terutama bagi
perempuan karena perempuanlah yang akan mendapatkan akibat misalnya hamil diluar
nikah, laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, maka perempuan
tersebut mendapat hinaan dan cibiran dari tetangga masyarakat sekitarnya nama
baiknya menjadi buruk. Hanya kesedihan dan kerugian yang didapat oleh perempuan
tersebut.
Menurut tokoh masyarakat, Islam memuliakan perempuan dan melindungi
perempuan dari zina, maksiat dengan cara seorang laki-laki menghalalkannya dalam
sebuah cinta yang suci yaitu pernikahan. Karena dengan menikah akan mendapatkan
keberkahan serta rizki yang berlimpah maka jika ada sepasang kekasih siap menjalin
hubungan serius jangan takut untuk menikah.
Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah
menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allahسبحانه و تعالى
dalam keadaan serta suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas رضي
الله عنه, bahwa Rasulullah  ﷺtelah brsabda :

من رزقه الله امرأة صا لحة فقد أعا نه على شطر دينه فليتق الله في الشطرالبا في
“Barang siapa diberi oleh Allah seorang istri yang sholehah, maka dia telah
membantunya untuk ,menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu, hendaklah
ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya.” (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim).1
Allah  سبحانه و تعالىmenjanjikan pertolongan bagi seseorang yang menikah,
sebagaimana dalam firman-Nya:

صا ِل ِحينَ ِم ْن ِع َبا ِد ُك ْم َو ِإ َمائِ ُك ْم ِإ ْن َي ُكونُوا فُقَ َرا َء يُ ْغنِ ِه ُم اللَّهُ ِم ْن
َّ َوأ َ ْن ِك ُحوا ْاْلَيَا َمى ِم ْن ُك ْم َوال
ع ِلي ٌم
ْ َف
َ ض ِل ِه َواللَّهُ َوا ِس ٌع
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”
(QS. An-Nur [24]: 32)2
Pernikahan adat jawa adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang
kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan
suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Guna
melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik, maka perlu
dimintakan pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan
Primbon Jawa. Setelah ditemukan hari baik, maka sebulan sebelum akad nikah, secara
fisik calon pengantin perempuan disiapkan untuk menjalani hidup pernikahan, dengan
cara diurut perutnya dan diberi jamu oleh ahlinya. pengurutan itu dilakukan diperut

1

Kamil Muhammad Uwaidah (2013). Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Jakarta: Al-kautsar. Hlm

339
2
Yazid bin Abdul Qadir Jawas (2011). Panduan Keluarga Sakinah, Jakarta: Pustaka Imam
Sy-Syafi’i. Hlm 20

untuk menempatkan rahim dalam posisi yang tepat agar dalam persetubuhan pertama
memperoleh keturunan, dan minum jamu Jawa agar tubuh ideal dan singset.3
Menurut masyarakat desa Terlangu, sebuah pernikahan itu dua keluarga akan
menjadi satu keluarga besar, bisa jadi dua keluarga tersebut berasal dari suku budaya
yang sama ataupun berbeda. Biasanya, jika kedua keluarga berasal dari suku budaya
yang sama, maka adat istiadat akan sangat diperkuat dan dilaksanakan berbagai upacara
atau ritual. Diantaranya Lamaran, mencari hari yang baik sesuai primbon dan
menetukan hari pernikahan, daftar ke Kantor Urusan Agama, pasang tarub atau
penggung hiasan pengantin, menyuruh tetangga bergotong royong dalam pelaksanaan
pernikahan dalam hal masak memasak biasanya disebut sinoman, mencari rias
pengantin, sarahan, ijab kabul, adat sembah sungkem, iring-iring pengantin, rayahan
duit, adat langkah pengantin, adat anak pertama, adat anak terakhir, menyediakan
sesajen di atas damar panggung.4
Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum
kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen).
berdeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah
perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada
“rechtsvardigeordening der samenlebing”5
Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan
menurut suatu garis altenerend adalah masyarakat hukum adat yang para nggotanya
menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis ayah maupun

3

Wurtamto. Pegawai Pencatat Nikah. Desa Terlangu
Sesepuh. Masyarakat Desa Terlangu
5
Soerjono Soekanto. (1976). Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan
di Indonesia. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm: 11
4

melaui garis Ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu
bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendo rajo-rajo (Rejang).6
Apabila hukum adat tidak dipelajari, sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka
pada umumnya di kalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau
dalam kerapatan-kerapatan adat orang tidak membedakan antara hukum adat dengan
adat. jadi dengan mengatakan adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa
sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. akan tetapi apabila hukum adat ini ingin
dipelajari sebagai suatu studi disiplin ilmu pengetahuan tersendiri, maka haruslah
dibedakan antara keduanya, sebab agar jelas kemudian bidang telaahan yang akan
diakukan terhadap ilmu pengetahuan ini eksistensinya sebagai salah satu bidang
disiplin ilmu pengetahuan.7
Perkawinan dalam hukum perkawinan adat di berbagai daerah Indonesia dalam
penyelenggaraannya tidaklah sama terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh
agama dalam pelaksanan adat perkawinan. pelaksanaannya juga berbeda, ada yang
sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial
mereka.8
B. Identifikasi Masalah Penelitian
Dilihat dari latar belakang masalah maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai
berikut:
1.

Masalah apa saja yang dihadapi tokoh masyarakat Agama Islam dalam proses
Perkawinan Adat.

2. Upaya apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan adat jawa.

6

Bushar Muhammad. (1997). Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar. Jakarta : Pradnya
Paramita. Hlm .28
7
Dewi Wulansari. (2010). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung : PT. Refika
Aditama. hlm 6-7
8
Hilman Hardikusuma. (1990). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju,
Bandung: Citra Aditya Bakti : 97-109

3. Upaya apa saja yang dilakukan masyarakat Desa Terlangu dalam Praktek
perkawinan Adat Desa Terlangu.
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka peneliti
ini difokuskan pada masyarakat Desa Terlangu kecamatan Brebes dalam hal
perkawinan adat jawa perspektif hukum Islam studi kasus Desa Terlangu Kecamatan
Brebes. Yang meliputi tujuan pernikahan, pelaksanaan perkawinan adat Jawa, agama
keagamaan yang dilakuan dalam adat-istiadatnya dicapai serta faktor pendukung dan
penghambat.
D. Perumusan Masalah Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana Pernikahan Menurut Islam?

2.

Bagaimana Pernikahan Adat Jawa?

3.

Bagaimana Praktik Pernikahan di Desa Terlangu kecamatan Brebes?

E. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terkait dengan penelitian tentang
Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam studi kasus Desa Terlangu, kecamatan
Brebes. Ada hasil penelitian yang tertuang dalam penelitian , diantaranya:
Penelitian Mashaeni, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhssiyah STAI AlHidayah Bogor Fakultas syari’ah tahun 2011 yang berjudul hukum Seserahan dalam
perkawinan adat sunda pada masyarakat Desa Parakan jaya kecamatan kemang
kabupaten Bogor. Penelitian ini menjelaskan bahwa Islam tidak melarang pemberian
seorang calon suami kepada calon istrinya. Seserahan di Desa Parakan jaya, kecamatan

kemang, kabupaten Bogor merupakan bentuk dari hibah atau hadiah sehingga
dibolehkan hukumnya menurut syar’at Islam9.
Hal ini membedakan dengan penelitian sebelumnya meneliti mengenai Seserahan
dalam perkawinan adat sunda pada masyarakat Desa Parakan Jaya kecamatan kemang
kabupaten Bogor sedangkan penelitian

ini, penulis lebih menekankan pada

permasalahan
apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa perspektif
hukum Islam studi kasus desa Terlangu kecamatan Brebes.
F. Tujuan Penelitian
Selain tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, terdapat pula beberapa kegunaan
dalam penelitian ini antara lain :
1.

Untuk mengetahui perkawinan menurut Islam

2.

Untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahaan adat Jawa

3.

Untuk mengetahui praktek pernikahan di Desa Terlangu

G. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan, menambah khasanah
keilmuan Islam dalam informasi tentang perkawinan adat Jawa. Lebih dari itu,
diharapkan perkawinan adat Jawa perspektif hukum Islam ini dapat memberi perubahan
berupa kesadaran pencerahan spiritual dalam pelaksanaan ibadah ritual. Bahkan lebih
jauh dari itu, upaya pemaduan perkawinan adat Jawa dan hukum Islam dapat memberi
inspirasi bagi perkembangan pernikahan yang secara islami.

9

Mashaeni. Seserahan dalam Perkawinan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Fakultas syari’ah STAI-Alhidayah Bogor, Skripsi Fakultas
Syari’ah STAI Al-hidayah Bogor. 2011 Hlm :69

H. Tempat dan waktu Penelitian
1.

Tempat

Penelitian dilaksanakan di Desa Terlangu kecamatan Brebes, tepatnya di Jalan Raya
Desa Terlangu, kecamatan Brebes, kabupaten Brebes
2. Waktu Penelitian
Penelitian dijadwalkan selama 3 bulan, yaitu pada bulam Maret sampai dengan Mei
2020.
I. Metode penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dengan sistematis dalam
usaha untuk mengumpulkan data, mengembangkan menguji data yang didapat dengan
menggunakan metode-metode yang ilmiah.
1.

Jenis penelitian
Jenis penelitian ini dalah metode mix method adalah metode kepustakaan dan

lapangan jadi metede ini akan menghasilkan data berupa data dari buku sebagai
Referensi dan data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
penelitian ini suatu keadaan secara apa adanya dan di campur dengan materi
kepustakaan.
2. Pendekatan Sosiologi
a.

Pendekatan Sosilologi adalah ilmu yang memperlajari hidup bersama dalam

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai
hidupnya. yang dimaksud pendekatan disini adalah cara pandang atau paradigma
yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan memahami
agama.10

10

Abuddin Nata, (2012). Metodologo Studi Islam. Jakarta : Rajawali Press hlm : 27-28

b.

Pendekatan Antropologi
Pendekatan Atropologi dalam memahami agama dapa diartikan sebagai salah
satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. malalui pendekatan ini agama
nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusiadan
berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.11

3. Sumber data
Sumber penelitian data ini yaitu dari data primer dan sekunder. Sumber data primer
yaitu sumber kepustakaan Fiqih Islam. Sedangkan sumber data sekunder adalah bukubuku, artikel-artikel, penelitian , makalah, koran, majalah yang berhubungan dengan
masalah Perkawinan adat dan Hukum Islam.
J. Teknik pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, interview dan
dokumentasi sebagai berikut:
a.

Metode observasi
Observasi dapat di diartikan seagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.12gejala-gejala ini yang tampak
tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melengkapi data yang diperlukan
dalam penelitian

11

Mukhyar Fanani, (2008). Metode studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara
Pandang. Yogyakarta: PustakaPelajar. Hlm :20
12
S. Margono. (2004). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT. Reneka Cipta. Hlm
158.

Observasi ini dilakukan dengan cara observai partisipan yaitu observasi yang
dilakukan dengan cara observer (peneliti) ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam
situasi objek yang diteliti.13
b. Metode Interview
Interview atau wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula.14 Interview
dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan
berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan
metode wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti bebas menanyakan apa saja, akan
tetapi mempunyai sederet pertanyaan yang perinci dalam pola komuniksi langsung.
Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden
tentang perkawinan yaitu proses pelaksanan perkawinan adat Sunda perspektif Hukum
Islam Kemang Kiara Bogor.
c. Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti
arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan
lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.15 Dokumentasi ini juga
merupakan suatu media untuk mendapatkan gambaran mengenai objek yang akan
diteliti.

13

Zainal Arifin. (1998). Evaluasi Instruksional Prinsip-Teknik-Prosedur. Bandung: Remaja
karya. Hlm. 51.
14
S. Margono. (2004). Hlm. 65.
15
S. Margono. (2004). Hlm. 181

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian perkawinan
Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau
hubungan badan. Selain itu, ada juga yang yang mengartikannya dengan pencampuran.
Al-fara’ mengatakan:“An-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan disebut sebagai akad,
karena merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu juga merupkan penyebab
teradinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah
dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa
berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena menjadi penyebab
adanya hubungan badan. Sementara, Al-farisi mengatakan: “ jika mereka mengatakan,
bahwa sifulan dan anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan
akad. Akan tetapi, jika dikatakan, bahwa menikahi istrinya, maka yang dimaksud
adalah mengadakan akad, akan tetapi, jika dikatakan, bahwa menikahi istrinya, maka
yang dimaksud adalah hubungan badan”.16
Pernikahan dalam pandangan islam apabila nikah merupakan sunnah Rasul maka
jelaskanlah bahwa pernikahan adalah ibadah dan memiliki kebaikan duniawi maupun
ukhrawi. Dan nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian
bahwa segala perbuatan baik apabila dengan niatan yang baik akan dicatat oleh Allah
 سبحانه و تعالىsebagai ibadah.17

16

Kamil Muhammad Uwaidah. (2013). Fiqih Wanita Edisi lengkap. Jakarta: Al-Kutsar. Hlm:

17

Soedharyo Soimin. (2001). Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 5

396

Perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu
perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang
nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini
yaitu masyarakat yang luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan
informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan
dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan ataupun dengan memasang
iklan melalui media massa.18
B. Tujuan Perkawinan
Adapun Tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga
bersifat. ini berarti bahwa perkawinan perlu diinsafi sekali kawin untuk seterusnya,
berlangsung untuk seumur hidup, untuk selma-lamanya. Pasangan susamimosteri akan
berpisah bila sah satu pasangan tersebut meninggal dunia. Karena itu diharapkan agar
putusan ikatan antara suami isteri itu tidak terjadi kecuali karena kematian; sedangkan
pemutusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. pemutusan ikatan antara
suami isteri dalam bentuk perceraian hanyalah merupakan jalan yang terakhir, bila
usaha-usaha lain memang benar-benar telah tidak dapat memberi pemecahan. Dalam
undang-undang perkawinan dengan jelas dinyatakan batasan-batasan itu; dan bagi
Pegawai Negeri Sipil masih dikaitkan dengan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983
yang mengetatkan akan terjadinya kemungkinan perceraian tersebut.19
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Zakiyat Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih
sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertangggung jawab menerima hak serta
kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang
halal.20
C. Larangan Nikah
Nikah sebagaimana layaknya sebuah perataturan maka pasti ada keharusan yang
harus diwujudkan larangan yang tidak boleh dilanggar, serta anjuran untuk kebaikan
pelakunya semata. Tentang pernikahan ada larangan yang haram atau tidak boleh
dilanggar dengan sebab-sebabnya sebagai berikut:
a. Karena nasab (keturunan), seperti bapak kakek, dan seterusnya garis ke bawah,
saudara baik sekandung, sebapk atau seibu
b. Karena rodho’ah (hubungan susuan)
c. Karena perkawinan, seperti mertua dan menantu
d. Karena perkawinan yang lain, seperti poliandri, atau menikahi seorang
perempuan dalam status istri yang lain atau masih dalam iddah
e. Poligami antara dua saudara firman Allah sebagai berikut :
َّ ت َوأُ َّم َهاتُ ُك ُم
َ ت َعلَ ْي ُك ْم أ ُ َّم َهات ُ ُك ْم َو َبنَات ُ ُك ْم َوأَخ ََوات ُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َوخ
ْ ُح ِر َم
ض ْعنَ ُك ْم
ِ َالت ُ ُك ْم َو َبنَاتُ ْاْلَخِ َوبَنَاتُ ْاْل ُ ْخ
َ الَّلتِي أَ ْر
َّ سائِ ُك ُم
َّ سائِ ُك ْم َو َربَائِبُ ُك ُم
الَّلتِي دَخ َْلت ُ ْم ِب ِه َّن َفِ ِ ْن لَ ْم تَ ُكونُوا
َّ ََوأَخ ََوات ُ ُك ْم ِمن
َ ضا
َ الر
َ ِور ُك ْم ِم ْن ن
َ ع ِة َوأ ُ َّم َهاتُ ِن
ِ الَّلتِي فِي ُح ُج
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َف ِإ َّن اللَّهَ َكان
ْ َدَخ َْلت ُ ْم ِب ِه َّن فَ ََّل ُجنَا َح َعلَ ْي ُك ْم َو َح ََّل ِئ ُل أ َ ْبنَائِ ُك ُم الَّذِينَ ِم ْن أ
َ ْص ََّل ِب ُك ْم َوأ َ ْن تَجْ َمعُوا بَيْنَ ا ْْل ُ ْختَي ِْن ِإ َّل َما قَد
َ َسل
ورا َر ِحي ًما
ً َُغف
Di haramkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudarasaudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu
yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu tirimu
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu
dari istri yang kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan
sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada
masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa
Ayat 23)
f. Menikah dengan orang kafir sampai beriman firman Allah sebagai berikut :
ت َحتَّى يُؤْ ِم َّن َو َْل َ َمةٌ ُمؤْ ِمنَةٌ َخي ٌْر ِم ْن ُم ْش ِر َك ٍة َولَ ْو أ َ ْع َج َبتْ ُك ْم َو َل ت ُ ْن ِك ُحوا ْال ُم ْش ِركِينَ َحتَّى يُؤْ ِمنُوا
ِ َو َل ت َ ْن ِك ُحوا ْال ُم ْش ِركَا
ار َواللَّهُ َيدْعُو ِإلَى ْال َجنَّ ِة َو ْال َم ْغ ِف َر ِة ِبِِ ْذ ِن ِه َويُ َب ِينُ آ َيا ِت ِه
ِ ََّولَ َع ْبد ٌ ُمؤْ ِم ٌن َخي ٌْر ِم ْن ُم ْش ِركٍ َولَ ْو أ َ ْع َج َب ُك ْم أُولَئِكَ َيدْعُونَ ِإلَى الن
اس لَعَلَّ ُه ْم يَتَذَ َّك ُرون
ِ َِّللن

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelummereka beriman. Sungguh,
hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik
meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik
(dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya
laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik

dihatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan
ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar
mereka megambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah ayat: 221)21
g. Menikah dengan pelacur sampai taubat firman Allah sebagai berikut :
َّ الزانِي َل يَ ْن ِك ُح إِ َّل زَ انِيَةً أ َ ْو ُم ْش ِر َكةً َو
َّ
َان أ َ ْو ُم ْش ِركٌ َو ُح ِر َم ذَلِكَ َعلَى ْال ُمؤْ ِمنِين
ٍ َالزانِيَةُ َل يَ ْن ِك ُح َها إِ َّل ز
Pezina laki-laki tidak boleh kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan
musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki
atau dengan laki-laki musyrik , dan yang demikian itu haram bagi orang-orang
mukmin. (QS. An-Nur ayat :3)
D. Praktik Pernikahan sebelum Islam
Sebagaimana hadits dari Aisyah “ رضي الله عنهاSesungguhnya nikah di masa
Jahiliyyah ada 4 macam:

1. Pernikahan yang sekarang, yaitu seseorang laki-laki mendatangi wali nikah
untuk melamar putrinya, memberi mahar dan menikahinya.
2. Nikah Istibdha’ ((الستبضا ع, yaitu seorang suami memerintahkan istrinya yang
pintar, untuk digaulinya, lalu suami tidak menggaulinya istrinya melahirkan
anak hasil pergaulan dengan laki-laki lain tersebut.
3. Nikah ramai-ramai dalam menentukan suami yang disukai wanita yaitu:
beberapa laki-laki menggauli seorang wanita, setelah hamil dan melahirkan,
wanita tersebut memilih salah satu laki-laki yang menggaulinya sesuai
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keinginannya sebagai ayah anak yang dilahirkannya. Nikah ini juga disebut
dengan  النكا ح الر هط/nikahur-rahnt/nikah rame-rame/urunan.
4. Nikah ramai-ramai dalam menetukan suami yang mirip dengan anak yang
dilahirkan. Yakni beberapa laki-laki menggauli seorang wanita, setelah hamil
dan melahirkan, wanita tersebut memilih salah satu laki-laki yang
menggaulinya yang mirip dengan anak yang dilahirkannya sebagai ayah anak
tersebut. Nikah ini juga disebut dengan النكاح البغي/ nikahul-baghyu.
Saat Nabi Muhammad  صلى الله عليه وسلمdiutus sebagai Rasul, maka Islam
menghapus jenis pernikahan jahiliyyah ini kecuali bentuk pernikahan pertama
sebagaimana yang dilakukan sekarang ini. Selain itu, ada juga:
a) النكاح البدل/nikahul-badl, yaitu seorang suami meminta kepada laki-laki lain untuk
saling menukar istrinya. Hal ini mirip dengan “swinger’ atau tukar menukar
pasangan.
b) Pergaulan bebas atau “kumpul kebo” dengan alasan untuk mengetahui
kepribadian masing-masing. Kedua model nikah ini juga dihukumi sama zina.22
1. Syarat menurut syariat Islam calon pengantin pria sebagai berikut :
a) Beragama Islam
b) Terang Prianya (bukan banci)
c) Tidak dipaksa
d) Tidak beristri empat orang
e) Bukan mahram bakal istri
f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri
g) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahinya
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h) Tidak sedang dalam ihram haji attau umrah
1) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut :
a) Beragama Islam
b) Terang wanitanya (bukan banci)
c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
e) Bukan mahrm bakal suami
f) Belum pernah dili’an (sumpah li’an) oleh bakal suami
g) Terang orangnya
h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
2) Syarat saksi
a) Beragama Islam
b) Laki-laki
c) Baligh
d) Berakal
e) Adil
f) Mendengar (tidak tuli)
g) Melihat (tidak buta)
h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
i) Tidak pelupa
j) Menjaga harga diri (menjaga muru’ah)
k) Mengerti maksud ijab dan kabul
l) Tidak merangkap menjadi wali.23
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3) Pengertian wali secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, atau
penolong wali mempunyai arti sebagai berikut :
1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus
anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pasangan pengantin laki-laki.
3. 0rang saleh (suci) penyebar agama
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.24
ُ  قَا َل َر:  َع ْن أَبِي ِه قَا َل, سى
ُسو ُل اَللَّ ِه صلى الله عليه وسلم ( َل نِكَا َح إِ َّل بِ َو ِلي ٍ ) َر َواه
َ َو َع ْن أَبِي ب ُْردَة َ ب ِْن أَبِي ُمو
سا ِل
َ اْل ْر
َ أَحْ َمد ُ َو ْاْل َ ْربَ َعةُ َو
ُّ  َواَلتِ ْر ِم ِذ, ِ ص َّح َحهُ اِ ْبنُ ا َ ْل َمدِينِي
ِ ْ  َوأ ُ ِع َّل ِب, َ َوا ْبنُ ِحبَّان, ي
Dari Abu Burdh Ibnu Musa, dari ayahnya  رضي الله عنهbahwa Rasulullah صلى الله عليه
 وسلمbersabda: : Tidak sah nikah kecuali dengan wali. “Riwayat Ahmad dan Imam
Empat. shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian
menilainya hadits mursal.25

Syarat wali sebagai berikut :

a) Laki-laki
b) Baligh
c) Waras akalnya
d) Tidak dipaksa
e) Adil
f) Tidak sedang dalam ihram haji.26
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E. Syarat sahnya Perkawinan menurut BW adalah
1. Kedua belah pihak harus mencapai umur yang ditetapkan dalamUndang-undang
yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan sekurangkurangnya 15 tahun
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu
sesudahnya putusan perkawinan pertama
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orangtua atau walinya.
Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 (undang-undang
perkawinan). Sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan undang-undang yang berlaku.27
F. Rukun Akad Nikah
1) Persetujuan wali

Wali adalah Ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman dari perempuan yang hendak
menikah. Hakim dapat menjadi wali perempuan yang tidak memiliki wali-wali tersebut.
Islam menuntut adanya kesepakatan wali demi kepentingan perempuan, yaitu agar dia
tidak ditipu orang lain. Perempuan biasanya emosional dan mudah ditipu laki-laki
dengan rayuan- rayuan gombal dan janji-janji palsu. Karena itu, kesepakatan wali
bertujuan menambah kehati-hatian agar perempuan itu tidak menjadi korban laki-laki
penipu atau fasik.
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Adapun yang melamar adalah laki-laki yang baik, namun wali perempuan itu
menolaknya tanpa alasan, maka perempuan itu berhak mengadukan masalahnya kepada
hakim. Jika hakim yakin bahwa penolakan itu tanpa alasan, hakim dapat memaksa wali
itu untuk menikahkan perempuan tersebut. Jika wali bersikeras menolak tanpa alasan
yang kuat, wali yang lain atau hakim dapat menikahkan perempuan itu sebagai wakil
dari wali yang pertama tersebut.

2) Kesepakatan kedua mempelai (ijab kabul)

Adapun salah satu rukun nikah adalah ijab kabul kedua mempelai satu sama lain.
Dengan demikian, memaksa salah satu mempelai untuk menyepakati pernikahan
merupakan salah satu sebab faskh (batalnya) akad nikah.
Berdasarkan riwayat Rasulullah  صلى الله عليه وسلمbersabda: “janganlah engkau
menikahkan janda sampai engkau menikahkan perawan sampai engkau meminta
izinnya.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana kita tahu dia mengizinkannya?” Beliau
bersabda, “Dia diam saja.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

G. Hikmah Perkawinan
Adapun hikmah pernikahan adalah:
a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan
memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata
terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang
yang berharga
b) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh
kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat,
yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang

saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi
bahagia.
c) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulai, memperbanyak
keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam
sangat diperhatikan sekali.28

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan
luhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti merasakan cinta dan kasih
sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Allah سبحانه و تعالى
berfirman :
ٍ َو ِم ْن آ َياتِ ِه أ َ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا ِلت َ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْينَ ُك ْم َم َودَّة ً َو َرحْ َمةً ِإ َّن فِي ذَلِكَ ََل َيا
َت ِلقَ ْو ٍم َيتَ َف َّك ُرون
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Qs. Ar- Rum Ayat 21.29

H. Hukum perkawinan menurut ajaran Islam.

Madzhab Hanafi berbeda dengan madzhab lainnya, madzhab ini membedakan
hukum fardlu dan hukum wajib.
1. Hukum fardlu berlaku bila terpenuhi syarat-syarat pada seseorang seperti:
a) Yakin akan terjerumus ke perzinahan
b) Tidak mampu berpuasa (bila mampu berpuasa boleh mukhayyar/menunda)
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c) Mampu memberi mahar/maskawin dan nafkah halal
2. Hukum wajib berlaku bila terpenuhi syarat-syarat seseorang seperti:
a) Ingin menikah
b) Khawatir berbuat zina
c) Mampu memberi nafkah halal
3. Sunah Mukkadamah, bila seseorang berkeringinan menikah namun tidak terlalu
mendesak (biasa-biasa saja) dan mampu menahan dari perbuatan zina, serta mampu
memenuhi nafkah secara halal. Apalagi ditambahkan niat untuk menghindarkan diri
dan pasangannya dari perbuatan dosa (zina) maka hal itu lebih utama. Bila syaratsyarat sunah mukkadimah ini sudah ada pada seseorang, namun seseorang tersebut
tidak menikah maka berdosa (meskipun lebih ringan dari pada meninggalkan yang
wajib.
4. Haram, bila seseorang mempunyai nafkah yang haram maka haram untuk menikah
5. Makhruh, bila menjadikan seseorang takut berbuat kedhaliman dan aniaya jikalau
menikah walaupun tidak terlalu kuat keyakinan terhadap hal tersebut.
Mubah, bila seseorang berkeinginan untuk menikah, tidak khawatir terperosok ke
perbuatan zina (mampu menahan dari zina) namun bila menikah dengan berniat
untuk menghindarkan dari perbuatan zina dan ingin mendapatkan keturunan, maka
sunah hukumnya.30
Nikah merupakan amalan yang disyari’atkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah سبحانه
 و تعالىdalam surat An-nisa ayat 3:

30
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ُ َو ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ َّل ت ُ ْق ِس
َ طوا فِي ْال َيت َا َمى فَا ْن ِك ُحوا َما
َ اء َمثْنَى َوث ُ ََّل
ع فَِ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَ َّل تَ ْع ِدلُوا
ِ س
َ ث َو ُر َبا
َ ط
َ ِاب لَ ُك ْم ِمنَ الن
ْ احدَة ً أ َ ْو َما َم َلك
َت أ َ ْي َمانُ ُك ْم ذَلِكَ أَدْنَى أ َ َّل تَعُولُوا
ِ فَ َو
“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya, Maka nikahilah perempuan (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu
berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu
miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (An-nisa: 3).31
Sebagaimana hadits Dari Abdullah Ibnu Mas’ud  رضي الله عنهberkata: Rasulullah
 صلى الله عليه وسلمbersabda:
َ َب ! َم ِن ا ْست
َّ سو ُل اَللَّ ِه صلى الله عليه وسلم ( يَا َم ْعش ََر اَل
ْ
ع
ُ عن َع ْب ِد اَللَّ ِه ب ِْن َم ْسعُو ٍد رضي الله عنه قَا َل لَنَا َر
َ طا
ِ شبَا
ص ْو ِم ; فَِِنَّهُ لَهُ ِو َجا ٌء ) ُمتَّفَ ٌق
ُّ  فَِِنَّهُ أَغ, ِم ْن ُك ُم ا َ ْلبَا َءة َ فَ ْل َيت َزَ َّو ْج
َّ  َو َم ْن لَ ْم يَ ْست َِط ْع فَعَلَ ْي ِه بِال, ِصنُ ِل ْلفَ ْرج
َ ْ َوأَح, ص ِر
َ ََض ِل ْلب
َعلَ ْي ِه
‘Abdullah Ibnu Mas’ud  رضي الله عنهberkata: Rasulullah  صلى الله عليه وسلمbersabda pada
kami: Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga
hendaknya kawin, karena dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.
Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab dapat memendalikanmu’.
(Muttafaq Alaih).32
I. Hukum Perkawinan Adat
1. Batas Hukum Perkawinan Adat
Hukum perkawinan adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur
tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara penikahan dan
putusnya perkawianan di Indonesia. Aturan-aturan ini di berbagai daerah Indonesia
memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat,

Thoha Husein. Et. all. (2002). Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta Timur: pustaka
Darussunah Departemen Agama RI. Hlm: 78
32
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agama dan kepercayaan yang berdeda-beda. Disamping itu, hukum adat mengalami
pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor
perubahan zaman, terjadinya perkawinan antara suku, adat istiadat, dan agama serta
kepercayaan yang berlainan.33
2. Arti Perkawinan dalam hukum Perkawinan Adat
Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut
hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua
pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan
dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting
bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua belah pihak
diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan
bahagia.34
Menurut M.M. Djojodigoeno hubungan suami istri setelah perkawinan ini bukan
saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak
akan tetapi juga merupakan sutu paguyuban. Paguyuban ini adalah paguyuban hidup
yang menjadi pokok ajang kehidupan suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya
yang lazim disebut “somah”, istilah jawa yang artinya keluarga. Dalam somah ini
terjadi hubungan antara suami dan istri sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam
pandangan orang jawa mereka disebut “satu ketunggalan”. Ketunggalan ini antara lain
dapat dilihat sebagai berikut:
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a. Menurut adat kebiasaan Jawa yang belum hilang sama sekali bahwa kedua
mempelai, pada saat perkawinan dilaksanakan, melepaskan nama mereka
masing-masing yang dipakai sebagai nama kecil, kemudian mereka berdua
memperoleh nama baru (nama orang tua). Yang selanjutnya mereka gunakan
nama bersama. Kalau sebelumnya bernama Sarimin menikah dengan Tukinem,
maka sesudah kawin mereka berganti nama menjadi misalnya Kromorejo, maka
sejak saat itu Sarimin pun dipanggil menjadi “Pak Kromorejo”. Sedangkan
Tukinem dipanggil menjadi “Mbok Kromorejo”. Pada zaman sekarang pun,
suami istri masih menunjukan identitas bertunggal nama, yaitu mereka berdua
memakai nama sang suami sebagai nama bersama, kebiasaan baru ini mungkin
timbul karena pengaruh Belanda.
b. Sebuatan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan suami istri dalam
bahasa jawa disebut”garwa”. Istilah ini berasal dari kata-kata “sigaraning
nyawa”, artinya adalah belahan jiwa. Dari sebutan ini nyata sekali bagi
pandangan orang jawa bahwa suami istri itu merupakan satu ketunggalan.35
3. Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat
Pertunangan dalam hukum Adat adalah suatu stadium (keadaan) yang bersifat
khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan.
Stadium pertunangan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak
(pihak keluarga bakal suami dan keluarga bakal istri) untuk mengadakan
perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setalah lebih dahulu ada
suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atu pertimbangan yang dikemukakan oleh
pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Lamaran ataupun meminang lazimnya
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dilakukan oleh seseoramg utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki.
Pada umumnya yang ditugaskan sebagai duta untuk mengadakan pembicaraan yang
pertama kalinya dengan keluarga pihak perempuan adalah anggota keluarga yang
dkat serta biasanya yang sudah ‘berumur’, tetapi kini sudah banyak pula yang
dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak sendiri.36
Laki-laki yang meminang boleh melihat wanita peminangnya, untuk melihat
kecantikannya, agar lebih merangsang untuk kawin atau untuk mengetahui cacatnya
yang akan mendorongnya untuk mencari pilihan lain.
J. Mengadakan Resepsi penikahan (Walimah)
Walimatul’urusy adalah jamuan untuk menjadi tanda tasyakur dengan telah
berlangsungnya akad nikah dengan selamat, biasanya sehari-hari disebut resepsi
perkawinan, ada kalanya bersamaan waktu dan tempatnya dengan pelaksanaan akad
nikah dan ada pula yang mengadakan walimatul’urusy itu secara terpisah. Biasanya
dimaksudkan agar dalam resepsi perkawinan yang terpisah itu dapat dihadiri handai
taulan, karib kerabat maupun keluarga yang lebih banyak dan lebih luas.37
Maksud diadakannya walimah (Resepsi) adalah untuk pemberitahuan dan
pengumuman kepada khalayak bahwa kedua hamba Allah  سبحانه و تعالىtelah
melangsungkan akad nikah sehingga tidak mengakibatkan adanya fitnah.
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:  قَا َل, ٍص ْف َرة
َّ َي صلى الله عليه وسلم َرأَى َعلَى َع ْب ِد ا
ُ لرحْ َم ِن ب ِْن َع ْوفٍ أَث َ َر
َّ َع ْن أَن َِس ب ِْن َمالِكٍ رضي الله عنه ( أ َ َّن اَلنَّ ِب
 أَ ْو ِل ْم َو َل ْو ِبشَا ٍة, َاركَ اَللَّهُ َلك
ُ  َيا َر:  قَا َل, ? َما َهذَا
ٍ سو َل اَللَّ ِه ! إِ ِني ت َزَ َّوجْ تُ اِ ْم َرأَة ً َعلَى َو ْز ِن ن ََوا ٍة ِم ْن ذَ َه
َ  فَ َب:  فَقَا َل.ب
ُ  َواللَّ ْف, ) ُمت َّ َف ٌق َعلَ ْي ِه
ظ ِل ُم ْس ِل ٍم
Dari Anas Ibnu Malik  رضي الله عنهNabi  صلى الله عليه وسلمbahwa nabi pernah melihat
bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?” ia
berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan
dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “semoga Allah
memberkahimu, selenggarakanlah walimh walaupun hanya dengan seekor kambing”.
Muttafaq Alaih dan lafadhnya menurut Muslim.

K. Menyanyi dan memukul Gendang (Rebana) dalam Resepsi Pernikahan

Tidak dilarang bagi seorang muslim memberi izin kepada para wanita untuk
mengumumkan pernikahan dengan memukul gendang (rebana) dengan nyanyian yang
diperbolehkan oleh agama, yakni nyanyian yang di dalamnya tidak mengandung unsur
pornografi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini berdasarkan
beberapa hadits sebagai berikut:
Aisyah  رضي الله عنهاmenggiring pengantin wanita kepada pengantin pria dari sahabat
menggiringinya dengan nyanyian ? bukankah sahabat Anshor menyenangi
nyanyian?”38
Ruyyi’ binti Mu’awwidz meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah  صلى الله عليه وسلمdatang
ketika aku menjadi pengantin, beliau duduk di pelaminanku sejauh tempat dudukmu
dariku (ditujukan kepada perawi yang meriwayatkan dari Ruyyi’) aku mendatangkan
beberapa wanita yang memainkan gendang (rebana) dan mereka melantunkan syair-
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syair kepahlawanan bappak-bapak kami yang terbunuh (syahid) dalam Perang Badar.
Ketika sampai pada kalimat, ‘Bersama kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan
terjadi esok hari,’ Rasulullah  صلى الله عليه وسلمlangsung berdabda, ‘Tinggalkan kalimat
itu dan ucapkanlah kalimat yang sebelumnya’.” (HR. Bukhari)39
Aisyah  رضي الله عنهاmeriwayatkan bahwa Rasulullah mendengar orang-orang sedang
benyanyi dalam sebuah resepsi pernikahan, mereka berdendang,
“Aku hadiahkan kepadanya domba-domba betina yang tinggal di pengembalaan unta
yang luas dan kekasihmu di tempat perkumpulan mengetahui apa yang akn terjadi
esok”
Aisyah رضي الله عنهاberkata bahwa ketika mendengar perkatan itu Rasulullah صلى الله
 عليه وسلمbersabda, “Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, kecuali Allah
”سبحانه و تعالى. (HR. Ath-Thabrani)40
Abu Balja Yahya ibn Salim berkata kepada Muhammad ibn Hathib, “Aku menikahi
dua orang wanita yang tidak ada satupun dari pernikahan keduanya dimeriahkan dengan
suara-suara gendang (rebana).” Muhammad  رضي الله عنهberkata, “Rasulullah صلى الله
 عليه وسلمbersabda: “pemisah antar yang halal dan yang haram adalah (suara) dan
gendang (rebana)”. (HR. An-Nasai)41

0rang-orang kaya dan berkelebihan dianjurkan ikut memberi sumbangan dalam
acara walimah saudaranya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas ketika
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Rasulullah menikah dengan Shafiyah. Anas berkata: “Di tengah perjalanan Ummu
Sulaim mempersipkan Shafiyah untuk diserahkan kepada Nabi  صلى الله عليه وسلمpada
malam harinya untuk beliau nikahi. Pagi harinya Nabi pun sudah resmi menjadi
pengantin. Beliau kemudin berkata, ‘Barangsiapa yang mempunyai sesuatu yang bisa
disumbangkan, hendaknya disumbangkan!’ (dalam riwayat lain disebutkan:
‘Barangsiapa mempunyai kelebihan bekal, hendaklah menyumbangkan kepada
kami!’) beliau menghamarkaan lemparan kulit yang disamak. Ada orang yang
menyumbang keju, ada yang menyumbang kurma, ada yang menyumbang dengan
minyak samin.(Mereka membuat hias, mereka pun bersama-sama makan hias tersebut
dan minum air dari kolam di samping mereka yang menampung air hujan) begitulah
walimah yang diadakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم. 42

Pengantin mempelai wanita dalam islam juga wajahnya di rias hal ini berdasarkan
hadits yang diriwayatkan oleh Asma’ binti Yazid As sakan berkata: “saya pernah
menghias Aisyah untuk bersanding kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. Saya kemudian
datang kepada beliau dan memanggil di dekat Aisyah. Beliau pun datng dan duduk di
dekat Aisyah . beliau mengambil segelas susu, llu beliau minum. Beliau kemudian
menyodorkannya kepada Aisyah. Aisyah menundukkan kepalanya tersipu malu.
Dengan agak membentak saya katakan kepada Aisyah, ‘Ambilah pemberian Nabi itu!’
Aisyah mengambilnya, lalu minum sedikit. Nabi  صلى الله عليه وسلمkemudian berkat
kepada Aisyah, ‘Berikan susu itu kepada sahabatmu!’” Asma berkata, ‘wahai
Rasulullah, tolonglah minta kembali dulu gelas itu, lalu tuan minum, baru berikan pada
saya. ‘Beliau pun meminta kembali gelas iu, lalu minum sedikit, kemudian diberikan
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kepada saya. Saya duduk. Gelas itu aku letakkan di atas lututku. Kemudidan saya
minum dengan cara menempelkan bibirku pada gelas saraya memutar-mutarnya agar
mengenai tempat bekas Nabi.

Beliau kemudian berseru kepada wanita-wanita tersebut
di sekitarku, ‘Berikan susu itu pada mereka secara bergiliran. ‘kami menjawab, ‘kami
tidak suka.’ Nabi berkata lagi, ‘Sudahlah, minum saja. Jangan malu-malu!.43

L. Etika Memenuhi Undangan

1. Termasuk etika memenuhi undangan dan menghadirinya ialah janganlah sesorang
menghadirinya bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu makan perutnya, melainkan
berniatlah untuk mengikuti perintah syari’at, menghormati dan menghindarkan tuduhan
orang lain yang bukan-bukan terhadap dirinya saudara yang mengundangnya itulah bila
tidak mengadirinya.
ي أَ َحدُ ُك ْم إِلَى اَ ْل َو ِلي َم ِة
ُ َو َع ْن اِب ِْن
ُ  قَا َل َر:  قَا َل-ي اَللَّهُ َع ْن ُه َما
ِ  َر- ع َم َر
َ سو ُل اَللَّ ِه صلى الله عليه وسلم ( إِذَا دُ ِع
َ ض
) ُسا َكانَ أَ ْو نَحْ َوه
ً  فَ ْلي ُِجبْ ; ع ُْر, ُ ( ِإذَا دَ َعا أ َ َحد ُ ُك ْم أَخَاه:  َو ِل ُم ْس ِل ٍم.فَ ْل َيأ ْ ِت َها ) ُمت َّفَ ٌق َعلَ ْي ِه
Dari Ibnu Umar ي اَللَّهُ َع ْن ُه َما
ِ  َرbahwa Rasulullah  صلى الله عليه وسلمbersabda: “apabila
َ ض
seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya”. Muttafaq
Alaih. Menurut riwayat muslim: “Apabila salah seorang di antara kamu mengundang
saudaranya, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut baik itu walimah
pengangantin atau semisalnya.44
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2. Hendaknya berdoa untuk kebaikan shahibul walimah yang mengundangnya usai
menyantap hidangannya. Telah diriwayatkan dar ‘abdullah ibnu Busr bahwa
ayahnya membuat jamuan makan untuk Nabi  صلى الله عليه وسلمlalu Ayahnya
mengundangnya nabi  صلى الله عليه وسلمberdoa : Ya Allah, berikanlah ampunan bagi
mereka, rahmatilah mereka dan berkatilah mereka dalam rezeki yang telah engkau
berikan kepada mereka. (HR. Muslim dan Tirmidzi)
3. Tidak boleh menghadiri walimah, jika di dalamnya terdapat kedurhakaan, terkecuali
untuk tujuan memprotesnya dan berupaya untuk menghentikannya, tetapi dengan
syarat jika memang upayanya itu akan membuahkan hasil, tetapi jika tidak akan
membuahkan hasil apapun, maka harus menarik diri dari menghadirinya.45
َّ سو ُل اَللَّ ِه صلى الله عليه وسلم ( ش َُّر اَل
َ ط َع ِام
:ط َعا ُم اَ ْل َو ِلي َم ِة
ُ  قَا َل َر: َو َع ْن أ َ ِبي ه َُري َْرة َ رضي الله عنه قَا َل
ُسولَهُ ) أَ ْخ َر َجه
ُ صى اَللَّهَ َو َر
ِ  َو َم ْن لَ ْم ي ُِج,  َويُدْ َعى ِإلَ ْي َها َم ْن يَأْبَاهَا, ي ُْم َنعُ َها َم ْن يَأْتِي َها
َ ب اَلدَّع َْوةَ فَقَدْ َع
ُم ْس ِل ٌم
Dari Abu hurairah  رضي الله عنهbahwa Rasulullah  صلى الله عليه وسلمbersbda : “sejahatjahatnya makanan ialah makanan walimah, ia ditolak orang yang datang kepadanya
dan mengundang orang yang tidak diundang. Maka barangsiapa tidak memenuhi
undangan tersebut ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”. HR. Muslim.46

A. Tradisi adat Jawa menjelang upacara pernikahan
1. Nontoni

Pada dasarnya nontoni adalah suatu upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk
mengenal calon pengantin perempuan. Pada zaman dahulu, nontoni ini selalu
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Media. Hlm : 125-126
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Hajar Atsqalani. (2009). Terjemah Hadits Bulughul Maram dengan Transliterasi ArabLatin. No. 1070. Bandung: CV. Gema Risalah Press. hlm: 437

dilaksanakan dan terkesan resmi. Pihak calon pengantin laki-laki bersama orang tua
atau kerabat dekat datang ke rumah gadis yang ditaksirnya (bisa di sebut calon
pengantin perempuan). Tujuan nontoni adalah untuk lebih mengenal orang akan
dijadikan istri. Pada zaman dahulu, nontoni selalu dilaksanakan karena pergaulan antara
muda-mudi yang berbeda dengan zaman modern seperti zaman sekarang ini. Laki-laki
dan perempuan muda tidak bisa bebas dalam bergaul seperti sekarang sehingga untuk
lebih mengenal calon istri, seoang pemuda mesti melakukan satu tahap yang disebut
nontoni. Pada zaman sekarang, acara nontoni sudah jarang dilaksanakan. Antara calon
pengantin laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal melalui pergaulan seharihari. Kebanyakan, pada zaman sekarang pihak calon pengantin laki-laki perlu
melakukan nontoni. Pihak calon pengantin laki-laki kalau sudah mantap atas gadis
pilihannya, langsung melamar.

2. Tangeran (Peningsinten)

Apabila jeda antara lamaran dengan hari pernikahan masih lama, biasanya diadakan
acara tengaran (peningsinten). Ada juga yang menyebutnya tukar cincin, yang dalam
istiah populer adalah pertunangan. Pertunangan ini bertujuan untuk pihak tidak terpikat
pada orang lain. Selain itu, pihak lain diluar sijoli yang telah bertunangan tersebut juga
secara etika tidak akan berusaha mendekati salah satu dari pasangan yang telah
bertunangan tersebut.

3. Nglamar

Nglamar atau melamar dilakukan oleh utusan dari pihak calon pengantin laki-laki. Jika
lamaran diterima maka dilakukan peneguh pembicaraan yang disaksikan pihak ketiga
ini bisa ketua RT (rukun tetangga), tokoh masyarakat, atau kerbat dekat dari pihak laki-

laki dan perempuan. Acara nglamar ini bisa dibuat besar mewah, tetapi juga bisa
dilakukan secara sederhana, tergantung kesepakatan berdua belah pihak. Jika dibuat
mewah maka pihak laki-laki mempersiapkan ubarampe untuk melamar yang jumlahnya
tergantung kemampuan. Acara nglamar yang mewah biasanya sekaligus melaksanakan
acara pertunangan (tukar cincin).

4. Gethak dina

Gethak dina adalah penentuan hari ijab kabul dan resepsi pernikahan. Dalam
masyarakat jawa, gethak dina ditentukan oleh sesepuh atau orang yang ahli dan
mengetahui tentang penanggalan jawa. Hari yang dipilih adalah hari baik sesuai dengan
perhitungan penanggalan jawa yang disepakali oleh kedua belah pihak. Meskipun pihak
perempuanlah yang berhak menentukan hari untuk ijab kabul dan resepsi, tetapi pihak
laki-laki juga berhak mengetahui dan memberi masukan untuk hari istimewa tersebut.
Jadi perhitungan penanggalan jawa tersebut adalah hari baik bagi pihak calon pengantin
laki-laki.47
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BAB III
PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA DESA
TERLANGU KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES
A. Kondisi Geografis dan masyarakat
Kelurahan Desa Terlangu adalah salah salah satu Desa yang berada di Kecamatan
Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan luas tanah Desa terdiri dari:
1. Lahan Sawah

: 99, 20 Ha

2. Lahan bukan Sawah

: 33, 30 Ha

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
a) Sebelah Utara Desa Pulosari
b) Sebelah Timur Desa Wangandalem dan Desa Pemaron
c) Sebelah Selatan Desa Lengkong
d) Sebelah Barat Desa Pulosari
Rata-rata penduduknya bermata pencaharian petani, produk utamanya yaitu bawang
merah. Letak Desa Terlangu cukup strategis dari sisi transportasinya yaitu dengan ada
penghubung jalan dari kota Brebes ke Kecamatan Jatibarang yang bisa dijadikan jalur
alternatif menuju Purwokerto.
B. Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Desa Terlangu sampai tanggal 10 Agustus 2016 tercatat 5.851
jiwa, terdiri dari:
1. Laki-laki

: 3007 jiwa

2. Perempuan

: 2844 jiwa

Desa Terlangu memiliki penduduk sebanyak 5.851 jiwa, banyaknya dusun/dukuh
2, banyaknya Rt 20 dan banyaknya Rw 5.
Adapun Agama yang yang dianut oleh Desa Terlangu sebagi berikut :
Penduduk
Agama
Islam

menganut Kepercayaan
5.851 jiwa

Kristen
Katolik
Hindu
Budha
Konghuchu

0
0
0
0
0

Adapun mutasi penduduk selama tahun 2013
Penduduk
Laki-laki
Perempuan

Kelahiran
51 jiwa
17 jiwa
34 jiwa

Kematian
38 jiwa
24 jiwa
14 jiwa

Pendatang
4 jiwa
3 jiwa
1 jiwa

Pindahan
5 jiwa
4 jiwa
1 jiwa

Penduduk usia 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan
1. Tidak/belum pernah sekolah : 731 jiwa
2. Tidak/belum tamat SD

: 592 jiwa

3. Tamat SD/MI

: 153 jiwa

4. Tamat SLTP/MTS

: 241 jiwa

5. Tamat SLTA/MA

: 245 jiwa

6. Tamat D-I/D-II

: 1 jiwa

7. Tamat D-III/Sarjana Muda

: 2 jiwa

8. Tamat S1/D-IV

: 2 jiwa

9. Tamat S2/S3

: 0 jiwa

Penduduk usia 10 Tahun ke atas yang bekerja menurut mata pencaharian

1. Petani Tanam Pangan

: 647 jiwa

2. Petani Ternak

: 23 jiwa

3. Petani Tambak/kolam

: 0 jiwa

4. Buruh tani

: 1.699 jiwa

5. Nelayan

: 78 jiwa

6. Pengusaha

: 23 jiwa

7. Buruh industri / pabrik

: 347 jiwa

8. Buruh bangunan

: 391 jiwa

9. Pedagang

: 1.192 jiwa

10. Pekerja angkutan

: 18 jiwa

11. Pegawai Negeri Sipil

: 87 jiwa

12. Tentara / Polisi

: 4 jiwa

13. Pensiunan / purnawirawan

: 68 jiwa

14. Pekerja jasa

: 267 jiwa

15. Pegawai Swasta (non buruh) : 51 jiwa
Banyaknya penduduk yang menjadi TKI
a. Laki-laki

: 4 jiwa

b. Perempuan

: 7 jiwa

c. Jumlah (laki-laki dan perempuan)

: 11 jiwa

Banyaknya bangunan rumah menurut jenisnya
1. Rumah tembok / permanen

: 817 Buah

2. Rumah setengah tembok / semi permanen

: 193 Buah

3. Rumah dari kayu / Bambu / sederhana

: 53 Buah

Banyaknya sarana pendidikan
1. TK

: Negeri 0

Swasta 02

2. SD

: Negeri 03

Swasta 0

3. MI

: Negeri 0

Swasta 0

4. SLTP

: Negeri 0

Swasta 0

5. MTS

: Negeri 0

Swasta 0

6. SMU

: Negeri 0

Swasta 0

7. MA

: Negeri 0

Swasta 0

8. SMK

: Negeri 0

Swasta 02

9. Universitas / Sekolah Tinggi

: Negeri 0

Swasta 0

10. Kejar Paket A

: 0 Buah

11. Kejar Paket B

: 0 Buah

12. Kejar Paket C

: 0 Buah

13. Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) : 1 Buah
14. Sekolah Luar Biasa (SLB)

: 0 Buah

15. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

: 2 Buah

16. Kursus Bahasa / Ketrampilan

: 0 Buah

Banyaknya sarana Kesehatan
1. Rumah Sakit Umum

: 0 Buah

2. Rumah Bersalin

: 0 Buah

3. Puskesmas

: 0 Buah

4. Puskesmas Pembantu

: 0 Buah

5. Klinik Pengobatan

: 0 Buah

6. Praktek Dokter

: 4 Buah

7. Praktek Bidan

: 1 Buah

8. Polindes / PKD

: 1Buah

9. Dukun Bayi

: 1 Buah

10. Apotik

: 1 Buah

11. MCK / Jamban Umum

: 0 Buah

Banyaknya Nikah, Talak Cerai dan Rujuk
1. Nikah : 17 jiwa
2. Talak : 0 jiwa
3. Cerai : 6 jiwa
4. Rujuk : 0 jiwa
Banyaknya Tempat Ibadah
1. Masjid

: 3 Buah

2. Mushola / surau

: 10 Buah

3. Gereja

: 0 Buah

4. Kuil

: 0 Buah

5. Pura

: 0 Buah

6. Vihara

: 0 Buah

7. Pondok Pesantren

: 0 Buah

8. Theologia

: 0 Buah

Luas Wilayah menurut Pengunaan Lahan
a. Lahan Sawah

: 99.2 Ha

1. Irigasi / Pengairan Teknis

: 30, 2 Ha

2. Irigasi / Pengairan setengah Teknis

: 39 Ha

3. Irigasi / Penggairan sederhana

: 0 Ha

4. Tadah Hujan

: 30,0 Ha

b. Luas Desa Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah : 132, 5 Ha
Banyaknya Sarana da Prasarana Transportasi
1. Kapal Mesin

: 0 Buah

2. Perahu motor tempel

: 0 Buah

3. Perahu tak bermotor / sampan

: 0 Buah

4. Bus, mini bus, Elf (angkutan penumpang)

: I Buah

5. Truk, pick up (angkutan barang)

: 6 Buah

6. Mobil pribadi

: 31 Buah

7. Sepeda motor

: 639 Buah

8. Sepeda ontel

: 357 Buah

9. Andong / Delman

: 0 Buah

10. Besak

: 14 Buah

11. Angkutan Perkotaan / Perdesaan

: 6 Buah

12. Pangkalan Ojeg

: 0 Buah

Banyaknya Saran dan Prasarana Perekonomian
1. Pasar Umum

: 1 Buah

2. Pasar Ikan

: 0 Buah

3. Pasar Hewan

: 0 Buah

4. Toko / kios

: 104 Buah

5. Koperasi Unit Desa (KUD)

: 0 Buah

6. Koperasi Simpan Pinjam

: 0 Buah

7. BKK / BPR

: 0 Buah

8. Umbung Das

: 1 Buah

9. Bank umum non BPR

: 1 Buah

Banyaknya Perusahaan / usaha
1. Industri Besar (Tenaga kerja 100 orang)

: 0 Buah

2. Industri Sedang (Tenaga kerja 20-90 orang)

: 3 Buah

3. Industri Kecil (Tenaga kerja 4-19 orang)

: 11 Buah

4. Industri Rumah tangga (Tnaga kerja 1-3 orang)

: 16 Buah

5. Hotel / losmen / Penginapan

: 0 Buah

6. Rumah makan

: 11 Buah

7. Usaha Peternakan

: 6 Buah

8. Rice mile (penggilingan padi)

: 1 Buah

9. Rental / usaha persewaan lainnya

: 2 Buah

Luas panen dan Produksi Pertanian
Jenis Tanaman

Luas panen (Ha)

Padi
Jagung
Ubikayu
Ketela rambut (ubi
jalar)
Kacang tanah
Kedelai
Bawang merah
Bawang putih
Cabe besar
Kentang

88,0
12
0
0

Rata-rata
Total Produksi
Produksi (kuintal (kuintal)
/ Ha)
64,10
5640,80
65,50
786,00
0
0
0
0

0
0
94,0
0
2,0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Adapun populasi Ternak di Desa Terlangu diantaranya sebagai berikut:
a. Ternak Besar (saat pencacahan)
1. Sapi perah: 0 Ekor
2. Sapi biasa : 0 Ekor
3. Kerbau

: 0 Ekor

4. Kuda

: 0 Ekor

b. Ternak kecil (saat pencacahan)
1. Kambing / Domba

: 267 Ekor

2. Babi

: 0 Ekor

c. Unggas (selama tahun 2012 / 1 tahun)
1. Itik / Bebek

: 230 Ekor

2. Ayam Kampung

: 1059 Ekor

3. Ayam Ras Petelur

: 0 Ekor

4. Ayam Ras Pedaging

: 0 Ekor

C. Menurut Data di KUA (Kantor Urusan Agama)
Desa Terlangu dalam peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan rujuk dari Tahun 2015,
2016 Januari-Desember sedangkan pada Tahun 2017 hanya Januari – Maret sebagai
berikut :48
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Data usia pernikahan di bawah umur, menikah di kantor Agama dan menikah di luar
Kantor urusan Agama dari 2015-2017 untuk tahun 2017 hanya bulan Januari- Maret
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D. Prosesi dan makna filosofi dalam Tradisi upacara perkawinan adat Desa
Terlangu.
a. Lamaran
Lamaran adalah seorang laki-laki yang datang bersama orang tuanya menuju rumah
kediaman perempuan yang disukainya, untuk meminta izin kepada orang tua
perempuan tersebut agar direstui untuk menjalin hubungan menuju rumah tangga
dengan sebuah ikatan pernikahan yang baik diakui negara maupun dihadapan orang
tua.
Adapun lamaran di Desa Terlangu ada dua tahap yaitu :
1) Laki-laki datang bersama ke dua orang tuanya di kediaman perempuan yang
disukainya untuk meminta izin meminang putrinya.
2) Calon suami tidak datang namun yang datang adalah kedua orang tua putranya
tersebut beserta rombongan keluarga besar menuju di kediaman perempuan yang

disukainya dengan membawa cincin emas, makanan kue kering dan kue basah.
Tujuan membawa cincin emas adalah sebagai tanda bahwa perempuan tersebut
sudah dipinang sehingga perempuan tersebut harus memakai cincin permberian
calon mertuanya, sedangkan tujuan calon mertua membawa makanan kue kering dan
kue basah adalah untuk di berikan kepada calon besan agar kue kering dan kue basah
tersebut dibagikan kepada para tetangga sambil mengatakan bahwa anak
perempuannya sudah dilamar supaya anak perempuannya tidak ada yang
melamarnya karena sudah ada yang melamar.
b. Ngetung dina
Ngetung dina atau menghitung hari adalah menghitung hari lahir sesuai primbon
calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan agar mengetahui tidak ada
persamaan hari lahir antara calon pengantin dan calon mertua karena jika terjadi
maka masyarakat desa terlangu menganggap itu jeblog weton harus putus hubungan
agar tidak jadi menikah, akan mendapatkan musibah jika calon pengantin tidak
percaya namun orang tua mempercayai lalu pernikahan dilakukan, setelah menikah
salah satu orang tuanya akan meninggal dunia, kepercayaan itulah yang membuat
masyarakat Desa Terlangu percaya karena rasa takut dan sudah melekat dalam adat
tradisi ngetung dina.
Jeblog weton adalah kesamaan hari lahir antara calon pengantin laki-laki dengan
calon pengantin perempuan atau dengan keluarga calon pengantin wanita.
c. Daftar ke KUA
Prosedur dan Standar operasional pelayanan KUA Kecamatan bagi umat Islam di
Jawa Tengah.
1. Nikah/Rujuk
1) Pendaftaran / pemberitahuan :

a) Catin (calon pengantin) datang ke KUA (kantor urusan Agama)
mendaftar dengan membawa surat keterangan Nikah dari Desa /
kelurahan (model N 1, N 2, N 3, dan N 4.
b) Catin membayar ke Bendahara pembantu KUA (kantor urusan Agama)
sebesar Rp 30.000,- sesuai dengan PP. No. 51/ 2000 dan PMA. No 71 /
2009, PS. 1 ayat 53
2) Pemeriksaan :
a)

Catin (calon pengantin) dan wali, diperiksa oleh PPN ( Pegawai
Pencatat Nikah) atau penghulu dan ditandatangani terlebih dahulu
Berita Acara (model NB), sesuai dengan PMA. No. 10 /2007. PS. 9

3) Pengumuman kehendak Nikah
a) Setelah pemeriksan catin (calon pengantin) tidak ada halangan, PPN
(pegawai pencatat Nikah) membuat pengumuman ditempel ke tempat yang
strategis (waktu dari mendafatar sampai pelaksanaan akad Nikah minimal
10 hari kerja, sesuai dengan PMA. No. 11 / 2007. PS. 16)
4) Pelaksanan akad Nikah
a) Akad nikah dilaksakan di KUA( kantor urusan Agama) oleh wali nikah
di hadapan PPN (pegawai pencatat Nikah) atau penghulu dari wilayah
tempat tinggal istri, sesuai dengan PMA. No. 11 / 2007. PS. 17, 18 dn PS.
21)
b) Atas permintaan catin (calon pengantin) dan persetujuan PPN (pegawai
pencatat Nikah), akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA (kantor
urusan Agama)

2. Rekomendasi Nikah
a) Catin (calon pengantin) membawa Surat Pengantar dari Desa / kelurahan
yang dilampiri Surat Keterangan Nikah (model N 1, N 2, N 3, dan N 4,)
dari Desa / kelurahan
b) Fotocopy KTP dan Akte kelahiran
c) Pembuat surat Rekomendasi Nikah dalam waktu 10 menit
3. Duplikat Surat Nikah
a) Yang berkepentingan membawa surat pengantar dari Desa / kelurahan
yang mencantumkan nama, alamat, dan no. Resgister nikah yang
bersangkutan
b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (apabila Surat Nikahnya
hilang) dan bukti fisik (apabila Surat Nikahnya rusak)
c) Pas foto 2 lembar ukuran 3 x 4
d) Bila syarat lengkap, pelayanan dalam waktu 15 menit.
E. Persiapan menuju hari pernikahan
1. Pasang tarub adalah salah satu kegiatan persiapan oarang jawa yang akan
menyelenggarakan pernikahan anaknya, tarub berasal dari dari kata ditata kerep
ben murup (ditata agar lebih hidup). Kegiatan ini berupa penataan ruang dan
pemasangan tenda di sekitar rumah yang akan menyelenggarakan walimah
pernikahan sebagai tempat ruang unruk para tamu dan untuk khusus mempelai
pengantin
2. Sinoman di Desa Terlangu adalah para tetangga yang bergotong royong untuk
membantu memasak seseorang yang sedang melaksanakan walimah dengan
suka rela.

3. Paes adalah mempercantik wajah calon pengantin perempuan dengan riasan
agar calon pengantin perempun terlihat cantik oleh calon suami. Sehingga rasa
cinta calon suami semakin bertambah dan membuat calon suami terus
memandanginya sehingga tidak ragu untuk menikahi calon perempuan tersebut.
4. Sarahan di Desa Terlangu adalah bebunga suami untuk istrinya maksudnya
bebunga itu bentuk rasa cinta suami kepada istrinya sehingga suami
memberikan hadiah untuk istrinya biasanya hadiah yang diberikan itu berupa
keperluan berumah tangga seperti make up, perabotan masak, kasur, lemari,
emas tergantung suami kesanggupan memberi sarahan berupa barang apa saja
sesuai kemampuannya.
5. Ijab menurut Desa Telangu adalah ucapan dari wali mempelai perempuan untuk
menikahkan putrinya kepada calon mempelai laki-laki bahwa orang tua
6. mempelai perempuan melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang lakilaki. Dan mempelai laki-laki menerima mempelai wanita untuk dinikahi.
7. Kandegan adalah seseorang yang datang memenuhi undangan yang sedang
mengadakan walimah. Di desa terlangu ini biasanya seseorang yang datang
memenuhi undangan itu membawa makanan pokok mentah seperti beras, gula,
telor, mie dan lain-lain. tujuannya untuk orang yang sedang walimah adalah
supaya bahan makanan pokok itu dimasak untuk hidangan walimah, namun
seseorang yang datang memenuhi undangan tidak membawa makanan pokok
juga tidak apa-apa biasanya hanya membawa amplop berisi uang.
F. Upacara adat perkawinan Desa Terlangu
1. Iring-iring penganten adalah mengundang para tetangga dan keluarga besar
pengantin perempuan dan pengantin laki-laki untuk mengantarkan ke rumah
mertua dan besan untuk saling mengenalkan anggota keluarga dari saudara,

ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi dan tantenya sehingga para tetangga
yang diajak mengiring penganten itu mengetahui dengan siapa pengantin
perempuan itu menikah sehingga dengan iring-iring pengantin jadi
mengetahui tanpa harus bertanya karena para tetangga melihat sendiri.
2. Adep-adep dan godong kelor adalah di ambil dari adep yang artinya
menghadap maksud dari menghadap itu pengantin menghadap kepada
mertua, kedua mempelai pengantin menghadap ke mertua sebagai tanda
menghadap meminta restu sadangkan maksud dari godong kelor itu godong
dalam bahasa jawa artinya daun, kelor artinya kelor adalah sebagai
simbol mertua dan besan merestui anaknya menjadi pengantin dengan
menyetuhkan godong kelor ke dada dan ubun-ubun kedua mempelai
pengantin sebagai simbol kedus orang tua mempelai merestui pernikahan
tersebut.
3. Rayahan duit
Rayahan dalam bahasa jawa artinya menyebar atau membagikan sedangkan
duit dalam bahasa jawa artinya uang. Jadi rayahan duit itu adalah
menyebarkan atau membagikan uang tujuannya untuk rasa bersyukur
berterimakasih sebagai rasa senangnya anaknya menjadi pengantin,
menyebarkan uang setelah itu ada yang berebutan untuk mencari uang yang
jatuh yang telah disebarkan itu.
4. Dulang-dulangan adalah suap-suapan sebagai simbol ketika salah satu
suami atau istri sakit badan tergelatak lemas tidak berdaya maka sebagai
pasangan hidupnya menyuapkan makanan sebagai tanda rasa kasih sayang
dan perhatiannya.

5. Sungkeman adalah kedua mempelai pengantin menghormati ke dua
mertuanya sebagai simbol berterimakasih telah merawat dirinya dari anak
yang masih bayi hingga dewasa sampai melepas masa lajang, dan akan
menjalankan hidup berumah tangga dengan pasangan hidupnya sehingga
tanggung jawab orang tua lepas yaitu pindah mandiri untuk kehidupan
pasangan kedua mempelai pengantin dan anak kelak nanti.
6. Tumplek ponje
Tumplek artinya jatuh, ponje artinya rejeki anak terakhir. Jadi tumplek ponje
adalah megumpulkan dan menjatuhkan atau mengalirkan rejeki yang
banyak kepada anak terakhir. Simbol adat tumplek ponje beranggapan
bahwa anak terkhir ketika menikah dan sesudah menikah rejekinya banyak
selalu ada dan tidak kekurangan.
7. Adat Langkah penganten adalah seorang adik yang menikah terlebih dahulu
di bandingkan kakaknya maka ketika kakaknya menikah maka kakak yang
melakukan upacara pernikahan adat langkah. Adat langkah itu ketika selesai
iring-iring pengantin, selanjutnya adep- adep pertama sebelum masuk pintu
disambut dengan cipretan dan sentuhan godong kelor setelah itu masuklah
mempelai pengantin laki-laki kedalam tompo atau anyaman bambu yang
besar dan bergantian dengan mempelai pengantin laki-laki setelah masuk
anyaman bambu rompo kaki melangkah melewati dan meninggalkan
anyaman bambu tompo tersebut
8. Damar panggung
Damar artinya lampu lilin, panggung artinya tempat sedikit tinggi yang
terbuat dari papan kayu. Damar panggung disini adalah untuk wadah

sesajen sebagai simbol penjaga tamu undangan jika nyala api lilin kecil dan
mudah mati bertanda tamu undangan yang datang sedikit namun jika nyala
api lilin besar maka tamu undangan yang berdatangan banyak dan sesajen
untuk sesaji para leluhur yang menjaga damar panggung agar nyala lilin
besar dan tamu undangan yang datang banyak.

BAB IV
ANALISIS PERKAWINAN ADAT DI DESA TERLANGU KECAMATAN
BREBES KABUPATEN BREBES
A. Perbedaan praktek perkawinan adat desa Terlangu dan pernikahan sesuai
syariat Islami
Kelestariannya Ritual tradisi itu biasanya berkaitan dengan kelahiran, perkawinan,
kematian peringatan hari-hari besar agama ataupun berkaitan dengan peringatan
peristiwa yang dianggap penting. Di antara adat dan tradisi yang masih dilestarikan
adalah upacara perkawinan walaupun menurut masyarakat Desa Terlangu perkawinan
tanpa mengunakan adat tidak mengapa asalkan sah, tercatat di mata hukum di akui,
masyarakat, keluarga dan negara, namun karena sudah terbiasa dengan adat tersebut
bagi masyarakat desa beranggapan seperti masak sayur tanpa garam rasanya hambar
jika tidak mengunakan adat terasa ada yang kurang.
Agama Islam tidak melarang pernikahan karena nikah itu sebagian dari ibadah.
Berbicara tentang simbol praktek pernikahan adat Desa Terlangu itu hanya sebagai
tanda contoh untuk mencapai kehidupan yang akan di tempuh setelah menikah,
sehingga praktek-praktek penikahan adat desa terlangu dilakukan saat resepsi
pernikahan agar kedua mempelai pengantin memahami arti sebuh pernikahan.
Adapun perbedaan dan persamaan pernikahan adat desa Terlangu dan secara Islami
sebagai berikut :
Perbedaan dan persamaan
No

Macam
Upacara

Pernikahan gaya Terlangu

Pernikahan gaya Islami

1

Lamaran

Dilakukan agar mendapatkan Khitbah artinya ada keinginan
restu dan izin dari kedua orang seorang laki-laki untuk menikahi
tua untuk ada niatan menikahi seorang gadis yang disukainya
putrinya.

Biasanya

ada dengan nadzor dan menemui

pemberian cincin emas dari kedua
pihak calon mertua
2

orangtuanya

menikahi

anak gadisnya.

Ngetung

Di Desa Terlangu ketika akan Di dalam islam semua hari baik

dina

menikah maka menghitung tidak ada yang tidak baik jadi
hari baik sesuai hari kelahiran tidak ada permasalahan hari
yang di tentukan berdasarkan ketika

akan

melaksanakan

primbon karena takut ada pernikahan
persamaan hari lahir
3

Daftar

Untuk menikah sesuai aturan Untuk melakukan pernikahan

KUA

yang berlaku yang diatur yang di atur oleh negara, agama
agama

dan

negara

terhindar dari zina

dan dan menyempurnakan

separuh

dari agama

Melamar di Desa Terlangu itu ada 2 tahap yaitu
pertama calon suami datang

berserta kedua orang tuanya untuk meminang

perempuan yang disukainya dengan meminta izin dari kedua orang tua perempuan yang
disukainya, setelah kedua orang tua mengizinkan dan menerima tawaran lamaran lakilaki tersebut maka menetukan hari untuk acara memberi hadiah cincin kepada
perempuan tersebut.

Tahap kedua calon suami tidak datang namun hanya kedua orang tua calon suami
dan para rombongan keluarga besarnya saja yang hadir untuk acara memberi cincin
karena di Desa Terlangu beranggapan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan
belum diperbolehkan bersentuhan karena belum menjadi suami istri sehingga calon
mertualah yang memberikan cincin emas sekaligus memasukkan cincin tersebut ke jari
calon menantunya, hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena dalam praktek
melamar sesuai syariat islam.
Ngetung dina dalam Desa Terlangu untuk mencari hari baik dalam pernikahan
boleh, yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah mempermasalahkan jeblog weton
(persamaan hari) yang dimaksud persamaan hari disini adalah persamaan hari lahir
antara calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan dan atau calon wali
dari mempelai perempuan. jadi adat ngetung dina hukumnya haram karena jeblog
weton dapat mengakibatkan kematian diantara salah satu keluarga yang mempunyai
hari lahir yang sama hal ini termasuk perbuatan syirik karena percaya mitos sedangkan
kematian itu rahasia Allah dan hanya Allahlah yang menatur segalanya termasuk
kematian.
B. Persiapan menuju perkawinan hingga proses adat selesai dan perbedaan adat
Desa Terlangu dan secara islami sebagai berikut :
No

1

2

Perbedaan dan persamaan
Macam
upacara
Pasang
tarub

Sinoman

Pernikahan gaya Terlangu

Pernikahan gaya Islami

Permasangan ruangan disekitar
rumah untuk para tamu dan
untuk khusus kedua mempelai
pengantin
berupa
hiasan
bunga-bunga dan lampu
Para tetangga yang membantu
memasak untuk acara walimah
dengan gotong royong

Hanya mengadakan walimah,
resepsi pernikahan dengan
seekor kambing

Sama

3

4

5

6

Paes

Merias
wajah
pengatin Ketika
Aisyah
menikah
perempuan untuk terlihat dengan Rasulullah juga Asma
cantik di hadapan suaminya
merias wajah Aisyah untuk
dipersembahkan
kecatikannya
kepada
Rasulullah
Sarahan
Bentuk tanda rasa cintanya Hadiah bentuk kerelaan tidak
seorang suami kepada istrinya di paksa maupun ditarget
memberi hadiah perabotan semampu suami memberi
rumah
tangga
sehingga hadiah utuk istrinya
mempelai
pengantin
perempuan hatinya berbungabunga
Ijab
Ucapan dari wali mempelai Sama
perempuan untuk menikahi
putrinya
kepada
calon
mempelai laki-laki
Kandegan Memenuhi undangan yang Dalam islam apabila seorang
sedang mengadakan walimah
diantara kamu mengundang
ada walimah maka datanglah.

Pasang tarub itu tenda yang dipasang untuk ruang para tamu undangan dan khusus
untuk pengantin beserta bunga dan hiasan lampu, hal ini dalam Islam diperbolehkan
selama tidak mengandung unsur syirik dan nyimpang dari syariat Islam, dalma islam
ketika melaksanakan pernikahan yang dianjurkan mengakadan resepsi walaupun
hanya dengan seekor kambing, namun tanpa menggunakan daging tidak mengapa
dengan keju, koema atau gandung juga tidak apa-apa asalkan melaksanakan resepsi.
Sinoman di Desa Terlangu para tetangga yang membantu memasak untuk hidangan
walimah, hal ini baik karena dalam Islam juga tolong menolong dan bekerja sama itu
mendapatkan pahala selain itu juga tidak mengandung unsur syirik atau melanggar
aturan Islam .
Paes itu pengantin perempuan dirias wajahnya agar terlihat cantik dan menarik
dihadapan suami namun paes atau rias wajah di desa Terlangu tidak sesuai syariat Islam
karena mengghilangkan keaslian ciptaan Allah misalkan Alisnya digundulkan dan di

bentuk sesuai model dan tren masa kini, bulu mata disambung sehingga terlihat panjang
dan lebat, rambut di sambung dengan rambut palsu dengan konde sehingga menyerupai
punuk unta adapun pengantin menggunkan krudung namun betuk lekuk tubuhnya
terihat baju pengantin tidak longgar sedangkan pengantin perempuan di pajang dan di
pertontonkan dihadapan orang banyak bahkan laki-laki yang bukan makhram pun
melihatnya. Hal ini dalam islam tidak boleh karena sesunggunya Allah tidak suka
dengan suatu hal yang berlebihan, Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah dirias
wajahnya oleh Asma untuk dipersembahkan kecantikan wajahnya Aisyah kepada
Rasulullah. Jadi merias wajah pengatin agar terlihat cantik dihadapan suami boleh yang
tidak diperbolehkan yang berlebihan dan melanggar aturan perintah Allah.
Upacara adat sarahan sebagai tanda rasa cintanya calon suami untuk calon istrinya
sarahan itu bisa di artikan sebagai hadiah biasanya sarahan itu berupa barang-barang
perabotan rumah tangga, keperluan make up istri, emas, baju dan lain-lain.
sehingga ketika sudah menikah seorang istri melakukan kewajibanya sebagai istri
melayani suaminya. Jadi dalam Islam juga hukumnya dibolehkan memberi hadiah
untuk istri karena dalam sarahan di Desa Terlangu itu tidak ada paksaan dari pihak
keluarga calon pengantin perempuan semua diberikan atas kesanggupan dari pihak
calon pengantin laki-laki.
Pelaksanaan ijab di Desa Terlangu merupakan ucapan dari wali mempelai
perempuan untuk menikahi putrinya kepada calon mempelai laki-laki hal ini dalam adat
Terlangu dilakukan dan sesuai dengan syariat Islam karena tanpa ijab dan wali maka
pernikahan tidak bisa dilakukan jadi ijab kabul hukumnya wajib.
Kandegan dalam desa Terlangu itu memenuhi undangan yang sedang
melaksanakan walimah biasanya para tamu undangan membawa beras, mie, telor, gula

dan bahan makanan pokok mentah lainnya namun mereka membawa bahan makanan
mentah atas dasar kerelaan tanpa paksaan adapun yang tidak memberi bahan makanan
hanya memberikan sumbangan uang di dalam amplopnya. Hal ini sesuai dengan syarat
Islam apabila seorang diantara kamu mengundang walimah pengantin atau semisalnya
maka hendaknya menghadirnya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas ketika
Rasulullah menikah dengan Shafiyah. Anas berkata: “Di tengah perjalanan Ummu
Sulaim mempersipkan Shafiyah untuk diserahkan kepada
Nabi  صلللى الله عليه وسلللمpada malam harinya untuk beliau nikahi. Pagi harinya Nabi pun
sudah resmi menjadi pengantin. Beliau kemudian berkata, ‘Barangsiapa yang
mempunyai sesuatu yang bisa disumbangkan, hendaknya disumbangkan!’ (dalam
riwayat lain disebutkan: ‘Barangsiapa mempunyai kelebihan bekal, hendaklah
menyumbangkan kepada kami!’) beliau menghamarkaan lemparan kulit yang
disamak. Ada orang yang menyumbang keju, ada yang menyumbang kurma, ada yang
menyumbang dengan minyak samin. Jadi kandegan di desa terlangu itu baik karena
sesuai dengan syari’t Islam yang di contohkan oleh Rasulullah.
No

Upacara

perkawinan

Adat Syarat Nikah menurut syariat islam

Terlangu
Iring-iring pengantin

Calon pengantin laki-laki

Adep-adep

Calon Pengantin Perempuan

Rayahan Duit

Saksi

Dulang-dulangan

Wali

Sungkeman
Tumplek ponje
Adat langkah pengantin

Upacara perkawinan Adat Terlangu meliputi iring-iring pengantin itu kedua mempelai
pengantin di iring keliling kampung desa sampai ketempat tujuan yaitu rumah mertua
agar mengetahui sudah menikah dan memperkenalkan keluarga besar kedua mempelai
pengantin tersebut hal ini tidak menyimpang dari syari’at Islam jadi hukumnya mubah
dalam Islam,
upacara adep-adep kedua mempelai pengantin menghadap kepada kedua orang
tua untuk sebagai simbol siap lepas tanggung jawab orang tua kepada anak dan akan
membangun rumah tangga sendiri sehingga perlu ijin untuk berpisah dengan orang tua.
hal ini juga diperbolehkan dalam Islam karena tidak menyimpang syari’at,
rayahan duit itu simbol sebagai tanda syukur orangtua terhadap anaknya yang
telah menikah sehingga mambagi uang recehan dengan disebar untuk membagi rizki
dan berbagi kebahagiaan anaknya yang telah menikah hal ini juga diperbolehkan dalam
Islam karena berbagi rejeki itu sama halnya sedekah,
upacara adat dulang-dulangan itu kedua mempelai pengantin saling suap
menyuap makanan ini sebagai simbol ketika salah satu suami istri ada yang sakit maka
sebagai pasangan hidupnya harus merawatnya sampai sehat hal ini juga diperbolehkan
dalam Islam karena ketika Rasulullah menikahi Aisyah Rasulullah meminum air susu
segelas bergantian dengan Aisyah,
Upacara sungkeman itu sebagai tanda menghormati orang tua dan meminta ijin
restu kepada kedua orang tua dan siap untuk melepas masa lajang dan saip untuk pisah
dengan orang tua. adat sungkeman tidak menyimpang syari’t Islam jagi adat sungkeman
hukumnya

upacara tumplek ponje sebagai simbol anak terakhir akan mendapatkan banyak
rizki yang terus mengalir dalam Islam rizki sudah ada yang mengatur yaitu Allah سبحانه
 و تلعلللالىsehingga kita sebagai manusia harusnya jangan mengkhususkan hanya anak
terakhir yang akan mendapat rizki yang banyak dan mengair hal ini termasuk bid’ah
suatu perkara baru yang tidak ada pada zaman Nabi dan upacara adat langkah pengantin
itu simbol sebagai tanda dirinya telah di dahului adiknya yang menikah terlebih dahulu,
adat ini karena rasa takut jika tidak melakukan adat langkah setelah menikah akan
mengalami hidup yang sulit dalam mencari rizki. hal ini tidak boleh dalam Islam karena
berburuk sangka terhadap Allah, belum terjadi tapi sudah mendoakan yang tidak baik
sedangkan hanya Allah yang maha tahu akan segala
sesuatu tapi tidak untuk manusia. semua hanya syari’at Islam bagai simbol pelaksanaan
yang bekaitan dengan kehidupan yang akan ditempuh sehingga tradisi adat tersebut
dilakukan walaupun masyarakat desa menyadari bahwa menikah tanpa menggunakan
adat tidak masalah, karena adat tersebut sudah melekat dan sudah menjadi kebiasaan
sehingga sangat sulit untuk meninggalkan upacara adat pengantin tersebut.
Syarat nikah sesuai syariat Islam hanya calon pengantin laki-laki, calon
pengantin perempuan saksi, mahar dan wali sangat mudah dan tidak ribet selain itu juga
irit dalam pengeluaran uang untuk biaya pernikahan karena suatu yang berlebihan itu
tidak baik.

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari uraian dan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Penikahan dalam pandangan Islam merupakan sunnah Rasul maka bahwa
pernikahan adalah ibadah menyempurnakan separuh dari agamanya dan
memiliki kebaikan duniawi maupun ukhrawi
2. Prosesi perkawinan adat Desa Terlangu sangat banyak mulai dari proses
sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan, upacara perkwinan, dan
upacara setelah perkawinan. Yang diantaranya meliputi ada lamaran, ngetung
dina, pasang tarub, damar panggung, sinoman, paes, sarahan, ijab, kandegan,
iring-iring manten, adep-adep, rayahan duit, dulang-dulangan, Tumplek ponje,
adat langkah pengantin, sungkeman dan terakhir resepsi. Upacara perkawinan
tersebut ada ritual agama dan budaya, ritual agama dalam upacara tersebut yaitu
Prosesi ijab dan Qabul sedangkan salain itu termasuk budaya
3. Upacara perkawinan adat Desa Terlangu merupakan budaya adiluhung yang
sampai sekarang masih dilestarikan, sedangkan makna filosofi yang terkandung
dalam upacara ritual pengantin jawa yang diwujudkan dalam simbol-simbol
tersebut khusus pada umumnya mengandung makna dan nasehat, harapan doa
kepada Allah  سبحانه و تعالىagar diberi keselamatan.
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4.

upacara tersebut sebagai sarana untuk membersihkan baik lahir maupun batin
dapat memahami simbol-simbol makna tentang hidup berumah tangga, hak dan
kewajiban suami istri mendapatkan restu dari ke dua orang tua menggapai
kebahagiaan tentram dan damai

B. Saran-saran
Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka ada hal-hal yang sekiranya
penulis sampaikan
1. Bagi masyarakat Desa Terlangu alangkah baiknya melaksanakan pernikahan
tanpa menggunakan upacara adat makna-makna yang terkandung didalamnya
sebagai wujud cinta Tanah air dalam Islam juga tidak mencontohkan pernikahan
adat tersebut maka jangan paksakan menikah mengunakan Adat.
2. Apabila tidak mampu melaksanakan upacara adat pekawinan maka jangan
dipaksakan minimal lakukanlah pelaksanaan perkawinan sesuai syarat dan
rukun nikah sesuai dengan peraturan Agama dan perintah karena bentuk taat
kepada Allah itulah yang sangat dianjurkan dalam perintah Islam.
3. Penulis penelitian ini bersifat khusus daerah Terlangu Brebes, maka dari itu
bagi para penggemar tradisi upacara perkawinan adat bisa menelitinya secara
lebih khusus baik dari segi etika maupun dari segi yang lainnya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

: Dokumentasi adat sebelum pernikahan acara lamaran

Prosesi lamaran calon mertua yang memberi cicin emas dan kalung emas kepada calon
menantunya sebagai tanda putranya telah meminang gadis tersebut

Lampiran 2

:

Wawancara Sesepuh seputar filosofi adat

Wawancara Pegawai pencatat nikah dan wawancara Tukang menghitung hari primbon

Lampiran 3

: Menuju hari Pernikahan

Wawancara di Kantor Urusan Agama dan foto dokumentasi pasang Tarub

foto dokumentasi tarub dan sinoman para tetangga yang membantu memasak

para tetangga yang membentu memasak untuk acara walimah

Lampriran 4

:

para tamu undangan/kandegan yang menyumbangkan makanan pokok untuk acara
walimah

dokumentasi Adat Damar pnggung sesajen pengjaga tamu udangan

Lampiran 5

:

Paes atau rias pengantin setelah pengantin dirias selajutnya sarahan para tamu dari
pihak calon pengantin laki-laki datang membawa hadiah untuk calon istrinya berupaha
kebutuhan alat Rumah tangga

proses ijab kabul

Lampiran 6

: Dokumentasi upacara pernikahan adat Terlangu

nandur penganten/ menasehatipenganten tentang kehidupan Rumah tngga yang kakn di
jalani setelah nikah, selanutnya robongan keluarga penganti laki-laki menjemput kedua
mempelai pengatin dikediaman mempelai wanita dengan kendaraan

\
setelah dijemput unuk datang dikediaman mempelai pengantin laki-laki dan ketika
sampai pintu disamput mertua dan langsung diretui dengan menyentuhkan daun ke dada
dua mempeli pengantin

Lampiran 7

:

Rayahan duit/membagi uang sebagai rasa syukur telah menikahkan anaknya sehingga
berbagi rizki

Dulang-dulangan/ suap-suapan makan

Sungkeman meminta izin, untuk berpisah dan memulai kehidupan baru sebagai suami
istri

Tumplek ponje adat anak terakhir.

Adat langkah badan pengantin masuk
dalam anyaman bambu disebut tompo
artinya nompo/nerima/ memerima jadi
seorang kakak memerima langkahan
nikah adik jadiseorang kakak
memerima langkahan nikah adiknya

