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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nakaha 

yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 

digunakan untuk arti bersetubuh, serta digunakan untuk arti akad nikah.
1
 

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut Istilah bahasa 

Indonesia adalah perkawinan. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas 

bahwa pernikahan adalah suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan 

yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkanya 

hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga saki^nah, mawaddah, 

warahmah. 

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat 

dianjurkan karena merupakan cara yang diridhoi Allah untuk melestarikan 

kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan hidup.  

Perkawinan menurut para ulama terdapat beberapa pendapat, 

diantaranya: 

1. Golongan Syafi‟iyah mengartikan perkawinan yaitu akad yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan wat}ha’ dengan lafadz 

nika>h atau tazwi>j  atau yang semakna dengan keduanya. 

2. Golongan Hanafiah mengartikan perkawinan adalah akad yang 

memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. 

                                                           
1
 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa> adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), II: 29. 
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3.  Golongan Malikiyah mengartikan perkawinan adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan 

wat}ha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri 

seorang wanita yang boleh nikah dengannya. 

4. Golongan Hanabilah mengartikan perkawinan adalah akad dengan 

mempergunakan lafadz nika>h atau tazwi>j guna membolehkan 

manfaat, bersenang-senang dengan wanita.
2
 

Berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah Islam sangat menganjurkan 

untuk melakukan pernikahan bagi kaum muslimin yang sudah mampu 

melaksanakannya. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah sesuai 

dengan keadaan, sehingga bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan 

mubah. Adapun yang dimaksud hukum tersebut adalah: 

a. Wajib  

Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah 

memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam 

perzinaan jika tidak menikah. Oleh karena itu, dia harus menjaga 

kesucian dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya 

yaitu dengan cara menikah. Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat 

terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka yang lain itu 

menjadi wajib.
3
 

 

 

                                                           
2
 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: Dimas Semarang, 1993), 2. 

3
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33. 
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b. Sunnah  

Hukum menikah adalah sunah bagi orang yang memiliki 

dorongan seks, akan tetapi dia khawatir terjerumus pada berbuatan 

zina. Bagi orang yang seperti ini, menikah lebih utama daripada sibuk 

mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, karena membujang tidak 

diperbolehkan dalam Islam.
4
 

c. Haram 

Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat 

memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya 

kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
5
 

Termasuk juga haram hukumnya bila seseorang nikah dengan 

maksud menelantarkan orang lain atau agar wanita yang dinikahi tidak 

bisa nikah dengan orang lain. Keharaman nikah pada kondisi tersebut, 

karena nikah disyari‟atkan oleh Islam untuk mencapai kemaslahatan 

baik dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan tidak akan tercapai jika 

dijadikan sarana mencapai bahaya dan kerusakan.
6
 

d. Makruh  

Hukum menikah adalah makruh bagi orang yang tidak dapat 

menafkahi istrinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah, akan 

tetapi ia tidak membahayakan istrinya. Kesibukan orang semacam ini 

                                                           
4
 Abdul Malik Kamal bin As-Syyid Salim, Shahih Fikih Sunnah (Jakarta: Pustaka At-

Tazkia, 2013), 112. 
5
 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 35. 

6
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh 

Munakahat(Jakarta: AMZAH,  2011), II: 45. 
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untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya atau 

menyibukkan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.
7
 

e. Mubah 

Hukum menikah adalah mubah jika orang yang mempunyai 

kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi apabila tidak 

melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukanya 

juga tidak akan menelantarkan istri. Hanya untuk memenuhi 

kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan 

membina keluarga sejahtera.
8
 

B. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Dalam KHI Pasal 4, pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum 

Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan.
9
 

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun 

dan syarat-syarat pernikahan. Rukun merupakan penentu sah atau tidaknya 

suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada 

yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum seperti akad 

pernikahan, baik dari segi subyek maupun obyek hukumnya yang merupakan 

bagian dari perbuatan hukum ketika berlangsung. Jika salah satu rukun tidak 

terpenuhi akan berakibat hukum itu tidak sah. Sedangkan syarat adalah hal-

                                                           
7
 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadits, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz(Jakarta: Almahira, 

Cet.1, 2010), 452. 
8
 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), 18. 

9
 Disalin dari “Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan 

Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. 
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hal yang melekat pada masing-masing unsur menjadi bagian dari suatu 

perbuatan hukum yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi akan 

menyebabkan perbuatan hukum menjadi batal.
10

 

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang 

lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang 

mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: 

1. Mempelai laki-laki 

2. Mempelai perempuan 

3. Wali nikah 

4. Dua orang saksi 

5. Shigat ijab qabul.
11

 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah Ijab Kabul 

antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang 

dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-

rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon memepelai, wali, saksi, dan 

ijab kabul. Berikut ini penjelasan syarat-syarat pernikahan: 

a. Syarat-syarat Suami 

1) Bukan mahram dari calon istri 

2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

3) Jelas orangnya 

4) Tidak sedang ihram 

 

                                                           
10

 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat(Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 90-92. 
11

 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68. 
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b. Syarat-syarat istri 

1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 

dan tidak sedang dalam iddah. 

2) Merdeka, atas kemauan sendiri 

3) Jelas orangnya 

4) Tidak sedang berihram 

c. Syarat-syarat wali 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Sehat akalnya 

4) Tidak dipaksa 

5) Adil 

6) Tidak sedang ihram 

d. Syarat-syarat saksi 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Sehat akalnya 

4) Adil 

5) Dapat mendengar dan melihat 

6) Bebas, tidak dipaksa 

7) Tidak sedang mengerjakan ihram 

8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 

e. Syarat-syarat shigat 



23 
 

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang 

dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan 

saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu 

lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan 

waktu yang akan datang.
12

 

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 

perempuan: “Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak.” 

Kemudian dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) 

denganmu.” Permintaan dan jawaban itu sudah berarti pernikahan. 

Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad 

itu dapat berlaku. Misalnya dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau 

dengan anak perempuan saya.” Akad ini sah dan berlaku. Akad yang 

bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.
13

 

Dari uaraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau pernikahan 

yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan pernikahan 

tersebut tidak sah menurut hukum, begitu juga sebaliknya. 

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, 

yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan ukhrowi. 

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya pada batas pemuasan nafsu 

biologis atau pelampiasan nafsu seksual melainkan memiliki tujuan. Tujuan 

penting yang berkaitan dengan sosial, agama dan psikologi untuk memenuhi 

                                                           
12

Ibid., 35. 
13

Ibid. 
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petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, bahagia 

dan sejahtera. Diantaranya adalah: 

1. Ibadah 

Pernikahan merupakan bagian dari syari‟at Islam. Menikah adalah 

suatu ibadah dan berarti melaksanakan perintah syar‟i sebagai refleksi 

ketaatan makhluk kepada sang khalik, bagian yang tak terpisahkan dari 

seluruh ajaran agama dan sama sekali bukan merupakan tertib administrasi 

semata. Di samping itu, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW 

sebagai pengikut Nabi yang taat. 

2. Memperoleh kehidupan saki^nah, mawaddah warahmah 

Tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan kehidupan 

yang saki#nah, mawaddah, warahmah. Kehidupan saki#nah, mawaddah, 

warahmah dapat diperoleh diantaranya dengan adanya istri yang patuh dan 

setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan 

ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, serta putra-putri 

yang patuh dan taat. Hubungan suami istri bukan merupakan hubungan 

sebatas pemenuhan kebutuhan yang bersifat material dan biologis saja, 

melainkan juga hubungan cinta dan kasih sayang.
14

 

3. Pemenuhan kebutuhan biologis 

Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat yang senantiasa 

mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Apabila jalannya tertutup 

dan tidak mendapatkan kepuasan akan menyebaban kegelisahan serta 

                                                           
14

 Khoiruddun Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA: 

2005), 43. 
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dapat menyebabkan pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka 

pernikahan merupakan suatu cara alamiah yang sebaik-baiknya untuk 

dapat memenuhi naluri tersebut.
15

 

4. Menjaga kehormatan 

Manusia diciptakan dengan memiliki gairah kecemburun untuk 

menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga 

pandangan yang penuh syahwat terhadap sesuatu yang tidak halal, maka 

akan datang bahaya yaitu melakukan kehinaan dan menimbulkan  

permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan 

kefasikan. Disamping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan 

menikah adalah untuk menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. 

Menikah satu-satunya jalan terbaik untuk menciptakan anak yang mulia, 

melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oeh Islam sangat 

diperhatiakan.
16

 

5. Reproduksi/regenerasi 

Pernikahan merupakan sarana untuk memelihara keberlangsungan 

gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan 

pernikahan manusia akan dapat melaksanakan tugas sebagi khalifah dari 

Allah SWT.
17

 Hal ini dikarenakan akibat persetubuhan yang 

mengakibatkan kehamilan dan melahirkan kehamilannya. Meskipun 
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 M. Ladzi Safroni, Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia(Malang: Aditya Media 

Publishing, 2014), 11. 
16

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2010), 67. 
17

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul wahhab Sayyed Hawaas, Fiqh 

Munakahat(Jakarta: Amzah: 2011), 39. 
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persetubuhan diluar pernikahan juga menghasilkan keturunan, namun hal 

itu dianggap tidak ada karena keturunan yang sah melalui pernikahan yang 

sah. 

Penikahan yang sah juga akan memperoleh hikmah yang sangat 

besar, diantaranya:
18

 

a. Menghindari terjadinya perzinaan. 

b. Menikah dapat meredakan pandangan mata dari melihat perempuan 

yang diharamkan. 

c. Nikah merupakan setengah dari agama. 

d. Lebih menumbuhkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta 

tanggungjawab kepada keluarga. 

e. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa 

tanggungjawab kepada keluarga dan masyarakat. 

f. Menghindari penyakit menular kelamin yang diakibatkan oleh 

perzinaan seperti AIDS 

g. Menikah dapat memperkokoh yang menghubungkan tali 

silaturahim dan persaudaraan yang pada mulanya tidak dekat dan 

tidak saling mengenal satu sama lain menjadi dekat keduanya. 

D. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam 

Pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan 

mana saja, namun demikian ada juga batasan-batasan mengenai laranagan 

menikahi perempuan-perempuan tertentu. Sifat larangan tersebut berupa 
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 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 38. 
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perlainan agama, larangan pernikahan karena hubungan darah, hubungan 

persusuan, ataupun hubungan semenda yang timbul akibat pernikahan.
19

 

 Pengertian larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini adalah 

larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut 

ketentuan syara‟. Diantaranya adalah: 

1. Larangan Pernikahan Karena Pertalian Nasab 

Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) 

karena pertalian nasab, yaitu: 

a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke 

atas, yaitu ibu, nenek (baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya 

keatas). 

b. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan (baik 

dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah). 

c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja. 

d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu (baik saudara sekandung 

ayah maupun seibu dan seterusnya ke atas). 

e. Keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-lai atau 

saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
20

 

 

 

 

                                                           
19

 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia(Jakrta: UI-Press, 1986), cet 6, 51. 
20

 Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih(Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), II: 86-87. 
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2. Larangan Nikah Karena Hubungan Sesusuan 

Hubungan sepersusuan yang dilarang untuk menikah adalah:  

a. Ibu sesusuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita 

yang pernah menyusui seorang anak dipandang sebagai ibu bagi 

anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 

b. Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari 

suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu 

dipandang seperti ayah bagi anak sesusuan sehingga haram 

melakukan pernikahan. 

c. Bibi sesusuan, yakni saudara perempuan itu sesusuan atau saudara 

perempuan suami ibu sesusuan dan seterusnya ke atas. 

d. Keponakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara 

ibu susuan. 

e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun 

seibu saja.
21

 

3. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Pertalian Kerabat 

Semenda. 

Pertalian kerabat semenda perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas 

(baik garis ibu atau ayah). 

b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan persetubuhan 

antara suami dengan ibu anak tersebut. 

                                                           
21
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c. Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah 

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

adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. 

4. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li’an 

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa 

mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah 

empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia 

menerima laknat Allah apabila tindakannya itu bohong. Istri yang 

mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah 

seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan 

bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian 

disebut sumpah Li’an. Apabila terjadi sumpah Li’an antara suami dan istri 

maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.  

5. Wanita Yang Haram Dinikahi Tidak Untuk Selamanya (Larangan 

Yang Bersifat Sementara) 

Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (Larangan 

yang bersifat sementara) adalah sebagai berikut: 

a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki 

dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam 

waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti 

seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian 

wanita itu meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh 
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mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah 

meninggal atau dicerai tersebut. 

b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki haram dinikahi 

oleh seorang laki-laki. 

c. Wanita yang sedang dalam masa iddah cerai maupun iddah 

ditinggal mati. 

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

kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah 

berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir, dan telah 

habis masa iddahnya. 

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

ihram haji tidak boleh dinikahi. 

Selain dari larangan pernikahan diatas, terdapat pula pernikahan 

yang dilarang oleh Islam, yaitu pernikahan yang tidak sesuai dengan yang 

disyari‟atkan dalam Islam, karena itu pernikahan tersebut sangat dibenci 

oleh Rasulullah saw. Misalnya dari segi tinjauan pernikahan, tujuannya 

tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang 

saki>nah mawaddah warahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan 

hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat 

dan rukunnya. Pernikahan semacam inilah yang dilarang dalam Islam. 

Berikut macam-macam pernikahan yang dilarang dalam Islam.
22
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 Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 
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1) Nikah Mut’ah 

Nikah mut’ah yaitu nikah yang tujuannya semata–mata untuk 

melepaskan hawa nafsu saja, untuk bersenang-senang dalam waktu 

yang telah ditentukan. Nikah mut’ah ini pernah dihalalkan oleh 

Rasulullah Saw di zamannya, tetapi kemudian beliau 

mengharamkannya untuk selamanya. 

2) Nikah Muh~allil 

Nikah muh~allil yaitu pernikahan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengahalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga oleh 

suaminya, sehingga mereka dapat kawin kembali. Dalam hukum Islam 

seorang suami tidak dibenarkan kembali pada istrinya yang ditalak 

tiga kali, kecuali istrinya tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki 

lain dengan pernikahan yang sebenarnya, kemudian bercerai atau 

suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahnya. 

3) Nikah Syiga>r 

Nikah syiga>r yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang 

perempuan yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan 

perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan perempuan 

dibawah perwaliannya tanpa membayar mahar. 

4) Nikah Tafwi>d 

Nikah tafwi>d yaitu nikah yang dalam sigat akadnya tidak 

dinyatakan ketersediaan membayar mahar oleh pihak calon suami 

kepada calon istri. 
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5) Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukunnya 

Apabila pernikahan dilaksanakan dalam keadaan kurang salah 

satu dari rukun dan syaratnya, maka nikah tersebut dinyatakan batal 

dan pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. 

E. Tinjauan Tentang Hukum Adat 

Hukum adalah suatu kaidah, aturan atau tatanan dalam salah satu 

aspek kebudayaan yang tidak berwujud benda. Jika ia berwujud benda, maka 

wujudnya berbentuk kitab, sedangkan kitab tidak harus berbentuk suatu 

Undang-undang tapi ada juga yang hanya berbentuk tulisan di daun lontar 

atau pada bait tertulis. Jika ia tidak tertulis, maka ia berbentuk dongeng-

dongeng suci atau mitos atau pepatah adat. 

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat rutin dilakukan 

terus-menerus dan dipertahankan oleh para penduduknya. Kebiasaan 

merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa 

bangsa yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. 

Namun, perkembangan itu ada yang cepat dan ada pula yang lambat, sesuai 

perkembangan masyarakat tertentu.
23

 

Setelah mengetahui definisi diatas, jadi hukum adat adalah hukum 

yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-

peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib untuk 
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ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya 

peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
24

 

F. Sejarah Hukum Adat Indonesia 

Peraturan adat istiadat pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman 

kuno, zaman pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup pada masyarakat pra-Hindu 

tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu 

Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen 

yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut dan sejak lama 

menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. 

Sehingga hukum adat yang kini hidup pada rakyat adalah hasil akulturasi 

antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-

peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur 

kristen.
25

 

G. Kedudukan Hukum Adat Dalam Tata Hukum Di Indonesia 

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di 

dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak 

tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada 

sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan adat. Hukum adat 

yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya 

aslinya akan sangat kecewa.  

Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering 

diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi 
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sebuah perkara dan ia tidak dapat menentukannya dalam hukum tertulis, ia 

harus dapat menentukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam 

masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti pribadi hukum adat. Hukum 

adat dapat dikatakan sebagaai hukum perdatanya masyarakat Indonesia. 

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk 

memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan tata hukum Indonesia. 

Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan tata hukum 

Indonesia pada dasarnya melalui penggunaan konsep-konsep dan azas-azas 

hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang 

memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang guna membangun 

masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar. 

Keberadaan hukum adat dalam tata hukum di Indonesia tetap 

mendapat perhatian. Dalam hal ini Prof. Soepomo memberikan 

pandangannya sebagai berikut, dalam lapangan hidup kekeluargaan hukum 

adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia. Bahwa hukum adat 

sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum 

baru dalam hal-hal yang belum/tidak ditetapkan oleh Undang-Undang.
26

 

H. Mitos PerkawinanAdat Jawa 

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “myth” yang artinya dongeng 

atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering mengartikan istilah mitos ini 

pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka 
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sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah”.
27

 Apapun 

pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam tahayul. 

Dapat diambil pengertian bahwa Mitos merupakan suatu kejadian-

kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada 

hidup dan menentukan nasib di hari depan.
28

 Mitos ini semacam takhayul 

sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya 

memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya 

serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah yang kemuadian menimbulkan 

rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan.  

Sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut 

sepanjang masa, turun temurun yang kini dikenali sebagai cerita rakyat. 

Biasanya untuk menyampaikan asal usul suatu kejadian istimewa yang tidak 

akan terlupakan. Demikian yang terjadi dimasa lampau atau daerah-daerah 

terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kolot.
29

 Hal ini 

biasanya terjadi dimasyarakat jawa pedesaan yang hanya percaya pada berita 

dari mulut ke mulut. Mereka juga tidak membedakan  informasi yang bersifat 

dari mulut ke mulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan 

masih berpikir suka apa yang disebut mitos. 

 Di indonesia memiliki banyak sekalin tradisi dan adat yang 

berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat 

banyak ritual-ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan 
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mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber 

dari orang-orang terdahulu yang kadang sulit untuk diterima dan tidak sesuai 

dengan nilai-nilai agama Islam, diantaranya adat Jawa. Pernikahan adat jawa 

merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di nusantara. 

Kebudayaan-kebudayaan yang ada di indonesia dan juga tradisi peninggalan 

nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri.
30

 

 Pada dasarnya masyarakat jawa sangat hati-hati dalam pemilihan 

pasangan, hal ini dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang 

akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan 

tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat 

jawa ditentukan oleh beberapa kriteria baik, bebet, bobot. Bibit telah 

menentukan menantu dengan memperhitungkandari segi keturunan jejaka 

atau gadis yang akan dinikahkan melihat menantu dari penampilan fisik. 

Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta 

bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria hal menantu ditinjau dari 

kedudukan sosialnya, misalnya orang tersebut  adalah berasal dari priyayi dan 

masyarakat biasa.
31

 

Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia penentuan 

kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan agama, akan 

tetapi juga atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak 

tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. 
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I. Pernikahan dalam Pandangan Adat Jawa dan Islam 

Pernikahan yang ideal menurut masyarakat jawa ialah sesuatu bentuk 

pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu betuk 

perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak 

menyimpang dari aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam 

masyarakat setempat.  

Di dalam sistem adat juga ada larangan dalam pernikahan.Larangan 

menikah dalam masyarakat jawa dapat juga disebut dengan pembatasan 

jodoh, yaitu peraturan yang melarang pernikahan diantara seseorang dengan 

orang tertentu. Larangan itu jika dilanggar akan mengakibatkan salah satu 

diantara mereka mendapat musibah. Namun, aturan yang ada lebih spesifik 

dan melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. 

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, 

masyarakat jawa masih percaya dengan adanya mitos. Karena sebagian besar 

orang jawa masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang di jawa 

juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana 

yang dipahami bersama, bahwa yang dinamakan dengan mitos adalah cerita 

suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata yang 

menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, 

kekuatan-kekuatan dan kodrati, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir 

yang berbau mitos tersebut terbawa oleh hampir seluruh orang jawa, baik 
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mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah 

maju/modern.
32

 

Pengaruh kebiasaan mereka di dalam mempercayai mitos tersebut, 

sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang mereka percayai 

adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Sampai sekarang dapat 

dipahami bahwa orang merasa memiliki budaya spiritual yang sifatnya turun 

temurun, baik karena terpengaruh oleh kehidupan atau oleh hubungan dengan 

nenek moyang terdahulu.  

Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih memegang teguh 

mitos dan adat di atas, hukum Islam tidak mengenal mitos dan adat tersebut. 

Dalam al-Qur‟an maupun hadits tidak ada aturan mengenai mitos larangan 

pernikahan. Namun bukan berarti Islam mengatur larangan nikah yang telah 

menjadi kebiasaan tersebut, karena pada dasarnya Islam tidak mempersulit 

umatnya dengan aturan-aturan yang dimilikinya. Sehingga hukum Islam yang 

sudah ada bisa menjadi fleksibel. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk 

institusi pernikahan dengan dibuatnya Undang-Undang atau peraturan lainnya 

adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang 

dibenarkan oleh hukum Islam. 

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah ‘urf yang berarti 

tradisi. Istilah ‘urf dapat dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah 

berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat.
33
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Dari pengertian 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. Dapat diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.  

3. Tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan Hadits Nabi saw.  

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang, 

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

Kemudian Islam mengakui yang baik sesuai dengan tujuan syara‟. Disamping 

itu ada juga sebagian yang diperbaiki, sehingga menjadi sejalan  dengan 

sasarannya. Akan tetapi juga terdapat hal yang dibiarkan sebagai lapangan 

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

menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasan dan rinciannya.
34

 

Memelihara ‘Urf dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai 

memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini 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 dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Dalam hukum Islam ada beberapa kaidah fiqh yang bisa digunakan, 

yaitu:  

1. Al- Umu>ru bi Maqa>shidiha 

2. Al-Ashlu Fil Asyaa>-i Al-Iba>ahah 
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3. Al-Adah al Muhakkamah 

Dengan adanya kaidah fiqh al-‘adah al-Muhakkamahtidak lagi 

mengalami kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam 

masyarakat. Bahwa adat maupun tradisi dalam adat pernikahan sudah dapat 

dijadikan sebuah pedoman. Sehingga keberadaan tradisi tersebut mendapat 

legitimasi dari syara‟.  

Pernikahan dalam Islam sebenarnya simpel tidak terlalu rumit. 

Apabila pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahannya 

sudah dianggap sah. Akan tetapi, dengan adanya budaya tradisi yang terlalu 

justru menimbulkan kerumitan. Hal ini disebabkan oleh karena suatu yang 

menjadi budaya adat istiadat. Sehingga apabila masyarakat melanggar tradisi 

tersebut tidak akan mendapatkan sanksi apapun. 

J. Wilayah Kebudayaan Lokasi Penelitian Menurut Prof. Ayu Sutarto
35

 

Wilayah kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini 

adalah pembagian wilayah kebudayaan di Jawa Timur yang dikemukakan 

oleh Prof. Ayu Sutarto dengan sepuluh wilayah kebudayaan, yaitu: Jawa 

Mataraman, Jawa Panaragan, Jawa Budaya Arek, Samin (Seludulan Sikep), 

Tengger, Using, Pandalungan, Madura Pulau, Madura Bawean dan Madura 

Kangean. 

Wilayah budaya Mataraman memiliki budaya yang tidak jauh berbeda 

dengan budaya Yogyakarta dan Sukarta. Wilayah yang dimaksudkan meliputi 

Magetan, Madiun, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Blitar dan Nganjuk. 
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Wilayah budaya Arek tersebar di Surabaya, delta sungai brantas dan 

daerah Malang. Mereka terbiasa dengan berbahasa Jawa ngoko, 

menggunakan bentuk sapaan arek-arek. Ciri umum budaya arek adalah 

karaktek heroik, ekspresif atau bersifat terbuka dan selalu bersedia 

menerima/mendengarkan pendapat orang lain.  

Wilayah budaya Samin, tersebar di wilayah Blora (Jawa Tengah) dan 

perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur (wilayah Kabupaten Bojonegoro). 

Orang Samin atau Sedulur Sikep secara historis adalah kelompok yang 

menentang penjajah Belanda dengan cara tidak bersedia membayar pajak. 

Mereka berbahasa Jawa ngoko, setia pada tradisi yang dianutnya dan 

memiliki sifat jujur. Mereka berpendapat bahwa manusia yang baik adalah 

manusia yang njaba njero padha (sikap lahir dan batinya sama). 

Wilayah budaya Tengger, etnik yang bertempat tinggal di daerah 

gunung Tengger, Bromo kaki gunung Semeru. Oleh karena itu di kenal Wong 

Tengger wilayah Kabupaten Pasuruan, Wong Tengger wilayah Kabupaten 

Probolinggo dan Wong Tengger wilayah Kabupaten Malang. Mereka 

penganut agama Hindu Jawa dan setia pada tradisi leluhurnya. Hari raya 

keagamaan yang terkenal adalah hari raya Kasodo dan Karo. 

Wilayah budaya Panaragan, tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo. 

Mereka berbahasa Jawa dan Jawa dialek Ponorogo. Adat khas yang 

berpengaruh luas di seluruh Indonesia adalah adat istiadat reog dan tokoh 

yang berperan di masyarakat adalah warok. 
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Wilayah budaya Madura, yang terbesar adalah Madura Pulau. Sebaran 

orang-orang Madura ke wilayah pualau Bawean dan Madura Kangean. 

Orang-orang Madura dikenal sebagai etnik yang memiliki mobilitas yang 

tinggi. Madura yang berada di pesisir dikenal sebagai nelayan yang tangguh. 

Madura yang merantau sebagai pedagang dan yang berada di pedalaman 

sebagai masyarakat petani. Mereka termasuk penganut agama Islam yang 

taat. 

Wilayah budaya Pandalungan atau disebut Komunitas Pandalungan 

yang merupakan integrasi antara budaya Jawa dan Madura. Mereka dikenal 

sebagai keturunan campuran antara etnik Jawa dan Madura, mereka 

bertempat tinggal di pesisir utara Jawa Timur dan sebagian di pesisir selatan 

Jawa Timur. Budaya Pandalungan tersebar di daerah Pasuruan, Probolinggo, 

Lumajang, Jember dan Bondowoso. Mereka bermata pencaharian petani dan 

yang berada di wilayah pedalaman, nelayan yang bertempat tinggal di pesisir 

dan sebagian yang lain sebagai pedagang. Tokoh masyarakat yang sangat 

berpegaruh di lingkungan mereka adalah tokoh agama yang di sebut Kyai. 

Wilayah budaya Using atau Komunitas Using yang bertempat tinggal 

di wilayah Blambangan atau Kabupaten Banyuwangi. Mereka mengaku 

memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Using, sekalipun para linguis menyebut 

bahasa Jawa dialek Using. Mereka penganut agama Ialam dan sistem 

kepercayaan yang kuat terhadap arwah para leluhurnya. Masyarakat 

Kabupaten Banyuwangi, pada awal abad ke-21 dikenal sebagai masyarakat 

yang multikultur. Bagian timur laut wilayah ini dihuni oleh etnik Madura. Di 
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sepanjang pantai Banyuwangi, menetap juga etnik lain dari Sulawesi Selatan 

(Bugis), beberapa orang Melayu dari Sumatra Selatan, di Kota Banyuwangi 

dan daerah Rogojampi berdiam suku bangsa Bali (orang-orang buangan 

menurut adat Bali, serta transmigrasi lokal akibat letusan gunung Agung). 

Akhirnya berdatangan pula orang-orang keturunan Cina dan Arab sebagai 

pedagang di Kota Banyuwangi dan kota-kota Kecamatam di wilayah ini. 




