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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam telah mengatur banyak hal dalam masalah perkawinan, mulai 

kriteria calon pendamping hingga memperlakukannya menjadi penghibur 

hati. Islam mengajarkan bagaimana menjadikan sebuah pernikahan mendapat 

berkah dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan adalah fitrah 

manusia, oleh karena menikah adalah anjuran Islam dan merupakan naluri 

kemanusiaan atau disebut juga gharizah insaniyah, karena bila naluri 

kemanusiaan atau gharizah ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah yaitu 

perkawinan, maka ia akan mencari jalan yang tidak dianjurkan dan 

menjerumuskan ke lembah perzinaan. 

Allah SWT telah menetapkan bahwa semua ciptaan-Nya berpasangan, 

baik benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Bahkan alam 

semesta telah memiliki pasangan, misalnya langit dan bumi, darat dan lautan, 

panas dan dingin, gelap dan terang, kaya dan miskin dan sebagainya. Melalui 

makhluk berpasangan itulah, Allah SWT menunjukkan bagaimana kebesaran-

Nya menghasilkan keturunan hingga makhluk hidup bertambah banyak dan 

bertebaran di penjuru bumi. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah SWT 

menciptakan semua ciptaan-Nya saling berpasangan.1 

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui 

jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-

                                                            
1 Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah 

Rida Illahi, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 10. 
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aturan.2 Tuntunan ajaran Islam selalu sejalan dengan fitrah manusia dan 

menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar3.  

Pernikahan dijadikan Islam sebagai salah satu pilar sosial dan 

menyatakannya sebagai jalan untuk menempuh jalan kedamaian manusia dan 

merumuskan simbol kebajikan dan kesalehan. Pernikahan merupakan ibadah 

dan hendaklah pernikahan itu dapat dijadikan sarana untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.4 

Sebagian ulama ahli fikih berpendapat bahwa menikah lebih utama 

dari ibadah sunah lainnya. Bahkan sebagaian ahli fikih menyatakan bahwa 

menikah harus didahulukan dari pada haji yang merupakan bagian dari rukun 

Islam, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah pernikahan adalah 

tameng bagi pemuda dan pemudi.5 

Dalam pandangan Al-Qur’an, tujuan pernikahan salah satunya adalah 

untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, 

sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Rum: 21: 

ِمْن آَياِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلَتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعلَ َبْيَنكُْم َمَودَّةً و
 َوَرْحَمةً إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ

“Dan diantara tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu  isteri-
isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung    dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda- tanda bagi kaum 
yang berfikir.” 

                                                            
2 Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2003), 9. 
3 M Quraish Shihab, Pengantin al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati. 2007), 55. 
4 Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah 

Rida Illahi, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 10. 
5 Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr dan Abdul Malik Al-Qasim, Pilihlah yang 

Shalihah, diterjemahkan. Firdaus Sanusi dan Abu Habib Zain. (Solo: Zamzam. 2010), 100. 
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Ayat ini menyatakan kepada umat manusia bahwa istri diciptakan 

adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama pasangannya. 

Ketentraman dalam berkeluarga dapat terlaksana apabila diantara  pasangan 

tersebut terdapat kerjasama timbal-balik yang selaras, serasi dan seimbang.6 

Setiap individu harus saling memahami, menerima kekurangan dan 

kelebihan.   

Setiap perjalanan hidup, manusia pasti selalu mengalami tingkatan 

peralihan sepanjang hidupnya. Tingkatan sepanjang hidup manusia dimulai 

dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Manusia merupakan makhluk 

berbudaya menghadapi setiap masalah yang beraneka ragam yang mencakup 

berbagai aspek kehidupan, diantara aspek tersebut adalah aspek kepercayaan 

(agama), sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, jasmani, rohani, dan 

sebagainya. Manusia sebagai makhluk berbudaya tidak lain adalah makhluk 

yang senantiasa menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, 

karena yang membahagiakan hidup manusia hakikatnya sesuatu yang baik, 

benar dan adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan 

kebenaran, kebaikan, dan keadilan sajalah yang berhak mendapatkan predikat 

manusia berbudaya. 

Budaya lebih merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-

gejala yang dipahami oleh si pelaku kebudayaan. Kebudayaan berfungsi besar 

bagi kehidupan manusia dan masyarakat, karena setiap manusia selalu 

melakukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan dalam suatu 

                                                            
6 Fuad Kauman dan Nipan, Membimbing Isteri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2003), 8. 
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masyarakat dilakukan secara turun menurun disebut sebagai tradisi. 

Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilakukan oleh orang lain, yang 

kemudian dijadikan sebagai dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu.  

Tradisi adalah salah satu perilaku yang menjadi kebiasaan atau adat 

budaya ditengah masyarakat sehingga sangat menarik untuk dipahami lebih 

lanjut. Tradisi juga menjadi pusat tingkat peradaban masyarakat di mana 

tradisi itu berkembang. Tingkat peradaban yang dimaksud adalah mengacu 

perjalanan spiritualisme masyarakat.  

Tradisi perkawinan bagi masyarakat Jawa merupakan suatu yang 

sakral dan dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinan 

penuh dengan ritual yang apabila tafsirkan memiliki banyak makna sebagai 

suatu perwujudan do’a agar kedua mempelai dan keluarganya mendapatkan 

hal-hal yang baik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya.7 Dalam 

adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa mengenal tradisi-

tradisi dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi.8 Hal ini disebabkan 

karena masyarakat Jawa memiliki kepercayaan memegang teguh terhadap 

ucapan-ucapan atau ajaran orang-orang terdahulu yang terkadang sulit 

dijangkau oleh akal sehat. Pada dasarnya, tradisi tersebut merupakan suatu 

gejala yang muncul dengan sendirinya dan berdasar anggapan dari peristiwa 

yang terjadi di luar batas kewajaran.  

Sebenarnya hal itu berawal dari ilmu “titen” yaitu ilmu yang 

mendeteksi suatu kejadian konstan, terjadi menerus dan berkaitan dengan 
                                                            

7 Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Jakarta: PN 
Balai Pustaka, 1997), 187. 

8 Margono dkk, , Ilmu Alamiah Dasar, (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 1982), 30. 
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kejadian lain yang juga konstan berlangsung dalam kondisi yang serupa. 

Masyarakat Jawa memiliki ikatan erat dengan alam. Itu juga sebabnya mereka 

sangat memperhatikan kejadian alam sekitar sebagai penanda bagi kejadian-

kejadian lain. Selain itu masyarakat sangat pintar meyimbolkan segala 

sesuatu, mengaitkan kejadian satu dengan kejadian yang lain, pintar membuat 

cerita yang akhirnya hingga saat ini banyak tradisi yang berkembang di 

masyarakat Jawa. 

Masyarakat di Kabupaten Kudus Jawa Tengah tepatnya Desa Loram 

Kulon mempunyai tradisi yang berkenaan dengan adat prosesi pernikahan, 

yang orang menyebutnya dengan mubeng gapura (mengelilingi gapura). Bagi 

warga setempat yang menikah mendapatkan orang satu desa ataupun dari luar 

desa tersebut, dalam prosesinya pasangan pengantin berada di barisan paling 

depan mulai melakukan prosesi. Dengan bergandengan tangan, sang suami 

menuntun istrinya memasuki pintu gapura masjid At-Taqwa Desa Loram 

Kulon dari sisi sebelah selatan dan berjalan keluar melalui sisi utara. Ini 

artinya, bahwa Islam yang hadir di setiap jengkal bumi selalu merupakan 

hasil racikan dialektik antara wahyu dan tradisi.9 

Tradisi ini dimaksudkan untuk menghargai jasa Sultan Hadirin yang 

dahulu kala sekitar tahun 1400-an. Masyarakat desa Loram Kulon memiliki 

seseorang yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh dalam masyarakat 

tersebut, dan banyak masyarakat zaman dulu yang ingin sekali berguru 

ataupun sekedar bertemu dangan Sultan Hadirin, karena kemashurannya 

sampai-sampai muridnya semakin banyak, akhirnya masyarakat yang ingin 

                                                            
9 M. Imdadun Rahmat, Dkk., Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia, Taswirul 

Afkar Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Edisi No. 14, hal. 17, (2003).  
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bertemu dengan Sultan Hadirin tersebut disuruhnya untuk mengelilingi 

gapura depan masjid. Sejak saat itu orang-orang mulai berpendapat agar 

selalu mengingat pesan beliau, dan sampai sekarang tradisi itu masih terjaga 

dan turun temurun. Dalam kontinuitas pelaksanaan tradisi manten mubeng 

gapura masih tetap berlangsung hingga sampai sekarang.10  

Sebagian besar masyarakat Loram Kulon menyakini adanya mitos 

yang berkaitan dengan prosesi pernikahan mubeng gapura. Pernah terjadi hal 

aneh ketika ada warga Loram yang menikah di luar kota tidak melakukan 

ritual tersebut. Sang suami yang merupakan warga Loram, sering sakit hingga 

memiliki anak. Setelah melakukan ritual mubeng gapura, orang tersebut tidak 

lagi sakit-sakitan dan bisa beraktivitas tanpa terganggu penyakitnya kambuh. 

Masyarakat Loram Kulon tidak semuanya mempercayai adanya mitos 

tersebut, hanya ada beberapa yang beranggapan tentang adanya mitos akan 

adanya Balak (penyakit, celaka , kehancuran) bagi yang tidak melangsungkan 

adat tersebut, dan sebagian besar beranggapan bahwa tradisi manten mubeng 

gapura dilakukan semata-mata untuk menghargai jasa Sultan Hadirin atas 

jasa Sultan Hadirin yang sudah berperan besar pada masyarakat Loram Kulon 

pada zaman dahulu, dan sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat dan ciri 

khas dari Masyarakat Loram Kulon yang masih terjaga hingga sekarang. 

Tradisi manten mubeng gapura merupakan budaya masyarakat Desa 

Loram Kulon memiliki ciri khas tersendiri. Hal tersebut yang membuat 

peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam apakah tradisi ini sejalan dengan 

hukum Islam, ataukah justru dalam tradisi ini bertentangan dengan hukum 

                                                            
10 Suwarno, Tradisi Manten Mubeng Gapura di Masjid Loram Kulon, Jurnal Patrawidya, 

vol. 12 no. 2, 57-73, (2016). 
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Islam. Atas dasar itulah peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di 

Masjid Wali Loram Kulon Kudus”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, penulis 

jadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:   

1. Bagaimana praktik tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali 

Loram Kulon Kudus? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Manten Mubeng 

Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis praktek tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid 

Wali Loram Kulon Kudus. 

2. Untuk menganalisis tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali 

Loram Kulon Kudus dalam tinjauan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini memiliki manfaat antara lain:  

1. Manfaat  Teoritik 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang 

didapatkan di perkuliahan serta untuk diaplikasikan dalam menjawab 

permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan 

yang dihadapi, khususnya pada masalah jurusan Hukum Keluarga 

Islam. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan referensi dan tambahan literatur kepustakaan, 

khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian 

hukum Islam. 

c. Bagi Pihak Lain 

Sebagai penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah 

yang berhubungan dalam bidang hukum keluarga Islam. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan kajian sangat penting sekali untuk 

mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan diteliti, selain itu kajian pustaka juga berguna 

sebagai sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian. Dari 

beberapa literatur, peneliti menemukan beberapa literatur yang memiliki 

relevansi terkait tema penelitian ini, diantaranya;   

1. Jurnal oleh Ade Tri Handoko, Universitas Negeri Semarang 2011 

berjudul “Tradisi Nganten Mubeng di Masjid At Taqwa Desa Loram 
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Kulon Kabupaten Kudus”. Fungsi tradisi nganten mubeng gapura ialah 

sebagai sarana membentuk keterikatan masyarakat terhadap masjid 

sebagai sarana beribadah, untuk mengingatkan kedua mempelai akan 

pentingnya masjid sebagai tempat beribadah, untuk memperkenalkan 

keluarga baru bahwa masjid adalah tempat ibadah, sebagai permohonan 

doa restu kepada masyarakat agar rumah tangga mempelai akan 

langgeng, dan fungsi yang terakhir untuk memperoleh berkah dan dan 

keselamatan melalui pelaksanaan tradisi peninggalan leluhur. Tradisi 

nganten mubeng gapura dilaksanakan oleh masyarakat Desa Loram 

Kulon yang beragama Islam tanpa membedakan status sosial.11  

2. Skripsi Muhammad Nur Haji Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada 

2014 dengan judul “Perkawinan adat Masyarakat Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan  Sukolilo  Kabupaten  Pati 

(Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1994 Tentang Perkawinan)”. Menjelaskan bahwa masyarakat 

Samin masih menganut ajaran nenek moyangnya yang mengajarkan 

bahwa perkawinan itu sudah cukup secara lisan, tidak harus dicatatkan ke 

pemerintah, dan menganggap bahwa pemerintah adalah sekutu 

penjajah.12 

3. Jurnal oleh Heru Tri Febriantiko dan Anik Andayani Universitas Negeri 

Surabaya Volume II 2014 “Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat   

                                                            
11 Ade Tri Handoko, Tradisi Nganten Mubeng di Masjid At Taqwa Desa Loram Kulon 

Kabupaten Kudus. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra. Vol 1. No, 02 (2011) 
12 Muhammad Nur Haji, Perkawinan adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan  Sukolilo  Kabupaten  Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan), (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2014) 
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Keraton  Yogyakarta  Masa  Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan XI” 

menjelaskan bahwa perkawinan adat keraton Yogyakarta antara Raja 

VIII dan Raja XI mengalami sedikit perubahan dikarenakan masuknya 

budaya luar  kedalam keraton.13 

4. Skprisi Rizal Fahmi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2015 dengan 

judul “Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi 

Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat” menjelaskan bahwa 

kepercayaan masyarakat dalam prosesi  pernikahan    masih    ada    unsur  

animisme terhadap roh leluhur dan itu sangat berbeda dengan pernikahan 

Islam.14 

5. Skripsi Mohammad Mahsun, Universitas Islam Negeri Yogyakarta  2016 

dengan judul “Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Tradisi Pernikahan 

Mubeng Gapura Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus” menjelaskan 

hasil dari penelitiannya yaitu 1) faktor pendorong masyarakat Loram 

Kulon masih melaksanakan tradisi mubeng gapura meliputi dua 

solidaritas sosial, pertama solidaritas mekanik adanya kepercayaan mitos, 

adanya rasa untuk melestarikan budaya lokal, adanya rasa kebanggaan 

dalam menjalankan tradisi lokal. Kedua adalah solidaritas organik dalam 

tradisi ini adalah peran pemangku adat, peran vital dari suatu lembaga 

                                                            
13 Heru Tri Febriantiko dan Anik Andayani, Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat   

Keraton  Yogyakarta  Masa  Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan XI, e-Journal Pendidikan 
Sejarah, Vol 2, No 2, (2014). 

14 Rizal Fahmi, Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi 
Antara Hukum Islam dan Hukum adat, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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pelegalan pernikahan atau KUA, dan tokoh agama yang berperan penting 

dalam ritual keagamaan.15  

6. Skripsi Nur Khamidah 2019 dengan judul “Tradisi Kirab Nganten 

Mubeng Gapura Di Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus”. Tradisi 

nganten mubeng gapura ini memiliki bentuk tradisi, norma yang masih 

dipercaya, serta simbol dan makna tradisi kirab nganten mubeng gapura. 

Bentuk tradisi ini berupa kegiatan mengitari gapura masjid wali dan 

disertai doa. Norma yang masih dipercaya ialah norma agama dan norma 

kesopanan, diwujudkan dengan masyarakat wajib menjaga sikap dan 

mematuhi aturan agama Islam. Simbol dan makna tradisi nganten 

mubeng gapura yaitu berupa prosesi pelaksanaan tradisi yang setiap 

kegiatannya memiliki simbol dan makna tersediri.16 Adapun perbedaan 

dengan penelitian di atas yaitu tidak membahas tinjauan hukum Islam. 

7. Skripsi Wahyu Bagus Fatkurrozikin Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta 2019 dengan judul “Adat Mubeng Gapura Dalam 

Perkawinan Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus” 

adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram adalah adat yang baik 

atau ‘urf sahih, dikarenakan didalam prosesi mubeng gapura yang 

dilakukan oleh masyarakat tidak ditemukan hal yang menyimpang dari 

ajaran Agama Islam, justru prosesi tersebut secara tidak langsung dapat 

menjalankan ajaran Islam yang dikemas oleh ulama ke dalam budaya 

masyarakat. Namun perlu diketahui oleh semua orang bahwa tidak semua 

                                                            
15 Mohammad Mahsun, Tradisi Kirab Nganten Mubeng Gapura Di Desa Loram Kulon 

Kabupaten Kudus, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019) 
16 Nur Khamidah, Tradisi Kirab Nganten Mubeng Gapura di Desa Loram Kulon 

Kabupaten Kudus. (Skripsi, Semarang: UNNES, 2019) 
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adat di Indonesia itu sahih, ada juga beberapa adat yang hukumnya fasid, 

oleh karenanya sebagai sarjana fakultas Syariah  harus dapat memilih dan 

memilah mana adat yang baik dan mana adat yang buruk.17 Adapun 

perbedaan dengan penelitian di atas yaitu pada pendekatan penelitiannya. 

Pada penelitian diatas menggunakan pendekatan deskriptif-normatif 

sedangkan pada penelitian ini dengan pendekatan sosiologi histori. 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu cara utuk memecahkan masalah 

ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan 

metode ilmiah.18 Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian riset 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun 

langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.19 Data ini diperoleh  dari  

hasil  wawancara  terhadap sejumlah tokoh dan pegawai pemerintahan 

setempat, sesuai kebutuhan peneliti. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini cenderung bekerja berdasarkan logika deduktif atau 

proses pendekatan pada sesuatu atas hal yang bersifat umum ke hal yang 

khusus. Realiatas sosial berdimensi keagamaan dan historis, sebagaimana 

yang penulis teliti adalah realita yang bergerak dan unik, penulis dalam 

penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif karena realitas 

yang harus dipahami (Meoleong, 2007:8). Penelitian akan turun ke 

                                                            
17 Wahyu Bagus Fatkurrozikin, Adat Mubeng Gapura Dalam Perkawinan di Desa Loram 

Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019). 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 6. 
19, Hadari Nawwawi, 2007, Metode Penelitian Bidang Sosial,  (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Pers, 2007), 27. 
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lapangan untuk mengumpulkan data-data dan melihat fakta yang terjadi 

disana. Setelah itu, Penelitian akan menafsirkan realitas itu sesuai dengan 

data-data yang penulisan yang didapatkan disana.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan 

sosiologi histori. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan untuk 

memahami masyarakat melalui peristiwa-peristiwa yang  disebut  sebagai  

fakta sosial dan menggunakan hubungan sosial manusia sebagai 

pendukung objek.20 Pendekatan sosiologis ini sesuai dengan tema yang 

diangkat oleh peneliti karena pembahasan mengenai fakta sosial berupa 

tradisi manten mubeng gapura berkaitan dengan norma-norma yang 

terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis dan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih. 

Sedangkan Pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari 

sudut tinjauan sejarah, dan menjawab permasalahan serta 

menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Dalam 

menggunakan data historis maka akan dapat menyajikan secara detail 

dari situasi sejarah tentang sebab akibat dari suatu persoalan agama. 

Secara umum dapat dimengerti bahwa pendekatan historis merupakan 

penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai 

masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.21 Atau dengan kata lain 

yaitu penelitian yang mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi 

pada waktu penelitian dilakukan. Selain ciri dan sifat konvensionalnya 

                                                            
20 Nyoman Kutha Ratna, Metode penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

pada umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 369. 
21 Taufik Abdullah. Sejarah dan Masyarakat. (Jakarta : Pustaka Firdaus. 1987).hal.105. 
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yang memang mengasumsikan bahwa persoalan keagamaan hanya 

semata-mata persoalan ketuhanan, agama juga ternyata terkait erat 

dengan persoalan-persoalan historis kultural yang juga merupakan 

keniscayaan manusia belaka.22 

3. Jenis Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

yang bersangkutan yang memerlukannya.23 Data yang diperoleh 

langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada 

obyek yang diteliti tentang adat mubeng gapura dalam perkawinan di 

Desa Loram Kulon kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

telah ada.24  Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang telah diperoleh yaitu buku-buku Ushul Fikih dan buku-buku 

lain yang erat hubungannya dengan tradisi Manten Mubeng Gapuro.   

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi Partisipan 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah 

                                                            
22 Mircea Aliade, dkk. Metodologi Studi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000), 1. 
23 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), 82. 
24 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 58. 
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pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian 

perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai 

dengan tujuan-tujuan empiris.25 Observasi yang di maksud dalam 

teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat 

penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode 

pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana proses tradisi 

Manten Mubeng Gapuro di Loram Kulon Kabupaten Kudus. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.26 

Mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang, 

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang 

lain.27 Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

persepsi dari Narasumber mengenai proses tradisi Manten Mubeng 

Gapuro di Loram Kulon Kabupaten Kudus. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar atau yang 

tersedia berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan 

                                                            
25 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 86. 
26 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 85. 
27 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

127. 
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foto.28 Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai tambahan 

informasi berupa catatan lapangan, buku referensi dan gambar atau 

foto. 

5. Metode Analisis Data 

Teknik pengolahan atau analisis data merupakan proses menata 

atau menstrukturkan proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan 

memperoleh gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, selain suatu 

fenomena  sosial  analisis  lain  yang  dilakukan  yaitu  makna  yang  ada  

di balik informasi dan data yang didapat.29 Peneliti menggunakan teknik 

pengolahan data analisis Argumentatif. Analisis deskriptif yaitu teknik 

atau metode analisis data yang bersifat menguraikan sekaligus 

menganalisis objek sehingga dapat memberikan makna secara 

maksimal.30 Sedangkan analisis eksplanasi (penjelasan) adalah sebuah 

teknik analisis data yang bertujuan untuk menyediakan informasi, 

penjelasan, alasan dan pertanyaan mengapa suatu hal dapat terjadi.31 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan secara menyeluruh 

tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya 

disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan 

pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah 

sebagai berikut:  
                                                            

28 Noor Juliansyah, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi Karya Ilmiah. 
Cetakan Kedua, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2013), 141. 

29 Burhan Bungin, Penelitian kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 152. 
30 Nyoman Kutha Ratna, Metode penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

pada umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 337. 
31 Moh Sehadha, Metode Penelitian Sosial kualitatif Untuk Studi Agama, Yogyakarta: Suka 

press, 2012), 134. 
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Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya diuraikan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua landasan teori yang di dalamnya berisi tentang kajian 

literatur yang terdiri dari teori tradisi yang meliputi pengertian tradisi, norma 

dalam tradisi serta simbol dan makna tradisi, selanjutnya teori perkawinan 

meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat, rukun dan larangan 

perkawinan ditinjau dari hukum Islam maupun  hukum positif.  

Untuk bab ketiga peneliti akan mengulas tentang obyek penelitian, 

yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografi, dan kondisi sosial 

masyarakat di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.  

Dalam bab keempat diuraikan tentang data hasil penelitian, 

pembahasan dan analisis peneliti, yaitu menguraikan tentang praktik tradisi 

Manten Mubeng Gapuro di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Manten Mubeng Gapuro di 

Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

Dalam bab kelima berisikan kesimpulan dan saran-saran peneliti, dan 

merupakan penutup dalam pembahasan ini.  merupakmanhisihihhsguuhauhuhan


