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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dari beberapa penelusuran yang telah penulis lakukan, maka penulis 

menemukan penelitian yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat, 

yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fawari, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga  

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2010 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan 

Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. 

Banyuasin Sumatera Selatan”.
1
 Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa 

masyarakat Rima Balai pada praktik pelaksanaan sumbangan dalam  acara 

hajatan memakai sistem lelang yaitu melalui penawar dengan tawaran tinggi 

adalah pemenangnya dan perbuatan ini merupakan manufestasi tradisi 

tolong menolong dalam masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Angga Raza pada Tahun 2014 dengan 

judul “Makna Tradisi Buwuh Dalam Acara Pernikahan di Desa Turirejo 

Kecamatan Kedamen Kabupaten Gresik”.
2
 Penelitian tersebut memfokuskan 

pada makna sosial dari pada buwuh atau biasa disebut dengan tradisi 

nyumbang namun penelitian yang dilakukan oleh Angga Raza di atas 

                                                           
1
Fawari,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan 

Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera 

Selatan”, Skripsi,  Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010, t.d: 
2
Diah Angga Raza, “Makna Tradisi Buwuh Dalam Acara Pernikahan Di Desa Turirejo 

Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014, t.d: 
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ditinjau dari aspek sosiologis masyarakat di desa Turirejo Kecamatan 

Kedamen Kabupaten Gresik.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Mubarokati, Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, tahun 2013, dengan 

judul “Sumbangan Pada Walimatul ‘Ursy di Padukuhan Nepi Desa 

Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo ( Studi Komparasi 

Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”.
3
 Dalam penelitiannya difokuskan 

pada bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum adat tentang praktik 

pemberian sumbangan dalam acara walimatul ‘ursy dan bagaimana 

tanggapan masyarakat tentang sumbangan walimatul ‘ursy. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Noormawati Hidayah tahun 2012, dengan 

judul “Adat Perkawinan Masyarakat Jawa di desa Sidomulyo Kecamatan 

Tamban Catur Kabupaten Kapuas (Analisis Perspektif Islam)”, hasil dari 

penelitian tersebut adalah bahwasanya di lokasi penelitian banyak yang 

tidak memahami arti dari adat perkawinan Jawa, tetapi mereka tetap 

melakukan adat tersebut karena tidak ingin mengambil resiko jika nanti 

rumah tangganya akan diliputi ketidakharmonisan. Namun ada juga yang 

tidak melaksanakan adat tersebut dengan keyakinan bahwa adat perkawinan 

Jawa merupakan budaya masyarakat Desa Sidomulyo dan mereka tidak 

                                                           
3
Rizka Mubarokati, “Sumbangan Pada Walimatul „Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan 

Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo( Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum 

Islam”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013, t.d: 
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mempercayai mitos-mitos yang selalu dikaitkan dengan prosesi pernikahan 

yang dilakukan.
4
 

Berdasarkan dari empat penelitian terdahulu yang telah penulis 

sebutkan di atas, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya 

dapat dilihat pada tabel di bawah; 

  

                                                           
4
Noormawati Hidayah,”Adat Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Tamban Catur Kabupaten Kapuas (Analisis Perspektif Islam)” ,Skripsi, Palangka Raya: STAIN 

Palangka Raya, 2012, t.d: 
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Tabel 1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No Nama dan Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1  Fawari, (Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Sumbangan dalam 

Hajatan pada Pelaksanaan Walimah 

dalam Perkawinan di desa Rima 

Balai Kec. Banyuasin III Kab. 

Banyuasin Sumatera Selatan) 

Sama-sama 

meneliti adat 

sumbangan 

dalam hajatan 

perkawinan 

Fawari meneliti 

sumbangan dalam sistem 

lelang di sumatera selatan. 

Sedangkan penulis 

meneliti adat mbecek 

dalam acara walimah dan 

perbedaan lainnya yakni 

dari segi tempat dan 

prosedur. 

2 Diah Angga Raza, (Makna Tradisi 

Buwuh Dalam Acara Pernikahan Di 

Desa Turirejo Kecamatan Kedamen 

Kabupaten Gresik). 

Sama-sama 

meneliti 

tentang tradisi 

menyumbang 

dalam acara 

pernikahan. 

Diah Angga Raza meneliti 

mengenai tradisi adat 

Jawa buwuh yang ditinjau 

dari aspek sosiologis. 

Sedangkan penulis 

meneliti adat mbecek yang 

ditinjau dari Hukum 

Islam. 

3  Rizka Mubarokati, (Sumbangan 

pada Walimatul ‘ursy di Padukuhan 

Nepi desa Kranggan kecamatan 

galur Kabupaten Kulon Progo( 

Studi Komparasi antara Hukum 

Adat dan Hukum Islam). 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

sumbangan 

pada walimatul 

‘ursy 

Rizka Mubarokati 

membandingkan antara 

hukum Islam dan Hukum 

adat. Sedangkan penulis 

akan meneliti bagaimana 

tinjauan hukum Islam 

terhadap sumbangan dan 

penelitian penulis 

memfokuskan dan 

memberikan keterangan 

dengan jelas bahwa 

penulis mempunyai 

subjek masyarakat Jawa. 

4 Noomawati Hidayah, (Adat 

Perkawinan Masyarakat Jawa di 

Desa Sidomulyo Kecamatan 

Tamban Catur Kabupaten Kapuas 

(Analisis Perspektif Islam) 

Sama-sama 

meneliti adat 

jawa yang ada 

dalam 

Perkawinan 

Noormawati Hidayah 

meneliti tentang adat 

Perkawinan masyarakat 

Jawa. Sedangkan penulis 

meneliti tentang adat 

mbecek atau sumbangan 

yang terjadi dalam 

perkawinan masyarakat 

Jawa di tinjau dari Hukum 

Islam. 
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B.  Deskripsi Teoritik 

1. Upacara Perkawinan 

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada 

aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Sedangkan 

Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah: Akad antara 

calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang 

diatur menurut tatanan syariat (agama), sehingga keduanya diperbolehkan 

bergaul sebagai suami isteri.
5
 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 

menjelaskan bahwa: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
6
 

Sedangkan upacara perkawinan adalah upacara adat yang 

diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan 

sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang 

sehingga perlu ada upacaranya. Dalam upacara perkawinan selain adanya ijab 

kabul juga terdapat walimah pernikahan.  

a. Ijab Kabul 

Dalam Islam,  walaupun pernikahan dalam kesederhanaan dan 

kemudahannya, tetap saja mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu, yang 

bila diabaikan menyebabkan pernikahan tidak dinilai sah, di antaranya 

adalah ijab kabul, kata “ijab” dari segi hukum adalah ucapan pertama yang 

                                                           
5
Idhom Anas, Risalah Nikah ala Rifa’iyyah, Pekalongan: Al-Asri, 2008, h. 6. 

6
Pasal 1, Undang Undang  No 1 Tahun 1974. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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diucapkan saat akad sedang berlangsung” dan “qabūl” adalah “ucapan” 

penerimaan/persetujuan atas ucapan pertama.
7
 Ijab dan kabul harus 

dilaksanakan kalimat Allah. Rasulullah Saw Bersabda: 

ثَ َنا ُحَسْْيٌ اْْلُْعِفيُّ َعْن زَائَِدَة َعنْ  ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر َحدَّ َعْن  َمْيَسرََة َعْن َأِب َحازٍِم َعْن َأِب ُىَريْ رَةَ  َحدَّ
اْسََ ْوُصوا بِالنَِّسا ِِ النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َفََل يُ ْؤِذي َجارَُه وَ 

رًا فَِإن َُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضَلٍع َوِإنَّ  َلِع أَْعََلُه فَِإْن َذَىْبَت تُِقيُمُو َكَسْرتَُو َوِإْن تَ رَْكََُو َلَْ  َخي ْ أَْعَوَج َشْي ٍِ ِف الضِّ
رًا  8 )رواه البخاري(  يَ َزْل أَْعَوَج فَاْسََ ْوُصوا بِالنَِّسا ِِ َخي ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr Telah menceritakan 

kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za`idah dari Maisarah dari Abu Hazim 

dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka 

janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah wanita kaum wanita dengan 

baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang 

paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika 

kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, 

namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan 

bengkok. Karena itu pergaulilah wanita dengan penuh kebijakan." (H.R 

Bukhari) 

Kalimat Allah yang digunakan-Nya dalam Al-Quran dalam konteks 

sahnya hubungan seks bagi umat Islam adalah nikah dan Zawāj yang biasa 

diterjemahnkan dengan “mengawinkan”. Dengan demikian mayoritas ulama 

membenarkan seorang wali ketika mengawinkan anaknya atau siapapun 

menggunakan kata selain salah satu dari kedua kata tersebut. 

                                                           
7
M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku, Jakarta: 

Lentera Hati, 2007, h. 60-61. 
8
Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Matan Masykul Juz 3, Beirut Libanon: 

Dar Al-Fikr, 2006. h. 273. 
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Makna dasar nikah adalah “penyatuan” sedang Zawāj berarti 

“keberpasangan”. Dengan nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita dan harapan, 

upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. 

Tetapi penyatuan itu bukan peleburan, karena masing-masing memiliki 

kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi 

pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya. 

Ijab kabul itu pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui 

walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama seiya sekata, guna 

mewujudkan sakinah, dengan melaksanakan bersama segala tuntutan dan 

kewajiban. 

Pada dewasa ini, mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara 

pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab 

kabul. Ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata 

qabūl, berarti menerima.
9
 

b. Walimah 

Walimah berasal dari kata al-walmu, sinonimnya adalah al-ijtima 

artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah lianna azzaujaini 

yajtami’āni (karena kedua suami istri itu berkumpul) atau pada saat yang 

sama banyak orang berkumpul.
10

 Dalam buku karangan Slamet Abidin dan 

Aminuddin Fikih Munakkahat Jilid I dituliskan bahwa Walimah (  َةُ مَ يْ لِ الو  ) 

                                                           
9
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 

1986, h. 63. 
10

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2000, h. 91. 
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artinya Al-Jamu’= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. 

Walimah berasal dari kata bahasa arab (  َْلَِ لوَ ا ) artinya makanan pengantin, 

maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pada 

perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan 

lainnya.
11

 

Walimah dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan 

yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar 

perkawinan.
12

 Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap 

jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya 

saja kesempatan menggunakannya dalam perkawinan lebih banyak. 

Upacara nikah atau yang biasa disebut dengan walimah, merupakan 

ibadah yang disyariatkan agama Islam. Karena itu, penyelenggaraannya 

harus tertib dan bila perlu dengan khidmat dan sakral. Pernikahan 

merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, 

baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman: 

    

  

    13
 

Artinya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.
14

 

                                                           
11

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 

149. 
12

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, h. 

155. 
13

Q.S Adz-Dzariat [51]:49. 
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Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan untuk 

menghindari terjadinya sebuah perkawinan yang dilakukan secara rahasia 

yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah.
15

 Selain itu, juga untuk 

menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang bersejarah bagi 

dua anak manusia sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum 

menikah. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau 

sesudahnya, atau ketika hari perkawinan pada saat setelah mencampuri 

istrinya dan bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku 

dalam masyarakat sekitar. 

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah 

dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip 

ajaran Islam. apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah 

tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus 

ditinggalkan.  

Dalam melaksanakan walimah kita harus memperhatikan walimah 

yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Namun, dalam penelusuran penulis 

sebenarnya tidak ditemukan secara spesifik pembahasan mengenai walimah 

pada masa Rasulullah. Namun, ditemukan banyak hadis dan pendapat ulama 

mengenai adab-adab walimah pada masa Rasulullah Saw. Berikut akan 

penulis jabarkan mengenai adab-adab dalam walimatul ‘ursy berdasarkan 

hadis-hadis Nabi.  

                                                                                                                                                               
14

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Katat, terj: 

Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011, 

h. 523. 
15

Al-Manar, Fikih Nikah, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003, h. 55. 
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1) Tidak Berbaur Antara Tamu Pria dan Wanita 

Biasanya dalam sebuah resepsi pernikahan yang baik, menata 

komposisi antara undangan laki-laki dan undangan perempuan dengan 

cara tidak mencampurnya.
16

 Hal ini untuk menghindari zina mata dan 

zina hati. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT: 

    

    

  17    

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang 

buruk.
18

 

Ulama dalam pengamatannya dalam Al-Quran ayat-ayat yang 

menggunakan kata “ Jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya 

merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang 

jiwa/nafsu untuk melakukannya.
19

 Dengan demikian, larangan 

mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam 

rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah 

melakukannya. 

Islam sangat memperhatikan sekali mengenai hal yang 

berhubungan dengan zina. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina 

melainkan juga melarang segala sesuatu yang mendekati dengan 

                                                           
16

Mufti Mubarok, Ensiklopedi Walimah, Jakarta: PT. Java Pustaka, 2008, h. 25.  
17

Q.S Al-Israa [17]: 32. 
18

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata..., h. 286. 
19

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 7, 

Jakarta:Lentera Hati, 2002, h. 458. 
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perbuatan zina, diantaranya menyuruh laki-laki menundukkan 

pandangan terhadap wanita sebagaimana firman Allah SWT:  

   

  

   ....
20

 

Artinya: 

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; 

".
21

 

 

Maksud dari ayat di atas, kita harus bisa membatasi pandangan 

kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, sehingga gejolak nafsu 

seks dapat kita redam dan kita kendalikan. Berdasarkan pemahaman di 

atas perilaku zina dalam Islam tidak hanya terbatas antara 

persetubuhan laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Akan tetapi 

pandangan mata terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya juga 

termasuk zina. 

Ayat di atas juga memerintahkan kepada Rasulullah Saw agar 

mengatakan kepada pria pria mukmin yang mantap imannya agar 

menahan sebagian pandangan yakni tidak membukanya lebar-lebar 

untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan 

kurang baik dilihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat 

melengahkan.
22

  

2) Hijab 

                                                           
20

 Q.S AN-Nuur [24]: 30. 
21

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata...,h. 350. 
22

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 

9..., h. 324 
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Hijab berarti “tirai” atau pembatas/penyekat. Istilah hijab ini 

digunakan untuk tirai penyekat yang membatasi antara laki-laki dan 

wanita yang bukan mahromnya. Hijab adalah sesuatu yang 

menyembunyikan manusia seperti sekiranya dia berada dibalik tirai.
23

 

seperti ayat Al-Quran berikut: 

   

   

   
24

 

Artinya: 

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka 

(isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir.
25

 

  Islam menyuruh kita menahan sebagian pandangan, maka 

untuk membantu terlaksananya hal itu, maka diadakan hijab (tirai) 

yang membatasi pandangan antara pria dan wanita.  

3) Menghindari syirik dan khufarat
26

 

Karena walimah merupakan ibadah maka kita harus 

menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik dan 

khufarat. Begitu pula seorang muslim selayaknya tidak percaya 

perhitungan hari baik.  

4) Menghindari kemaksiatan  

                                                           
23

 Murtadha Muthahhari, Wanita dan Hijab, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002, h. 58. 
24

Al-Ahzab [33]: 53. 
25

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata..., h. 427. 
26

Khufarat adalah dongeng (ajaran dsb) yang tidak masuk akal; takhayyul. Lihat:Tim 

Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., h. 564. 
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Dalam acara walimah pernikahan hendaknya kita menghindari 

terjadinya acara minum-minuman keras dan judi, karena jelas dilarang 

oleh syariat Islam, seperti dalam ayat Al Quran berikut: 

  

   

  

    

  

   
27

    

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah
28

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.
29

 

Ayat di atas menerangkan bahwasannya Allah SWT 

menjelaskan berbagai perkara yang diharamkan kepada mereka, yang 

jika mereka menghalalkan dan mengonsumsinya, maka mereka 

termasuk orang-orang yang melampaui aturan-Nya. Allah SWT 

menyatakan, “Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan 

Rasul-Nya, sesungguhnya khamar yang biasa kalian minum, judi yang 

biasa kalian lakukan, berhala yang biasa kalian berikan persembahan 

                                                           
27

Al-Maaidah [5]: 90. 
28

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah 

menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan 

melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang 

belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, 

sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam 

Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah 

mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak 

panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Lihat: Departemen Agama 

Republik Indonesia, Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata..., h. 123. 

29
Ibid., h. 123. 
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dengan menyembelih di sisinya, dan anak-anak panah yang biasa 

kalian jadikan sebagai alat untuk mengundi nasib adalah kotor.
30

 

Kata  ٌرِْجس maknanya dosa, kotor, dan dibenci oleh Allah SWT. 

 ِْيطَا ن  ,Termasuk perbuatan setan” maksudnya adalah“ ِمْن َعَمِل الشَّ

meminum khamar, berjudi, menyembelih untuk berhala, mengundi 

nasib dengan anak panah, masuk dalam kategori hiasan syetan.  ُفَاْجََِنبُ ْوه 

“maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu,” maksudnya adalah, 

“Tinggalkanlah, tolaklah, dan janganlah kalian melakukannya.” َلَعلَُّكْم  

 Agar kamu mendapat keberuntungan,” maksudnya adalah“تُ ْفِلُحْونَ 

agar kalian selamat, lalu mendapatkan keberuntungan dari Allah 

dengan meninggalkan semua itu.
31

 

5) Mengundang Fakir
32

 Miskin
33

 

Sabda Rasulullah Saw : 

                                                           
30

Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Jami‟ Al-Bayan an Ta‟wil Ayi Al-Quran, 

Penerjemah: Akhmad Affandi, Tafsir Ath-Thabari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 360-361. 
31

Ibid., h. 361. 
32

Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap. 

Lihat: Ali Hasan, Zakat dan Infak, Jakarta: Kencana, 2006, h. 93. Lihat Juga: Direktorat 

Pemberdayaan Zakat, Zakat Seri 9, 2009.  
33

Miskin yaitu: orang yang mempunyai pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya. Lihat: Ibid. 
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ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف َأْخبَ َرنَا َماِلٌك َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن اْْلَْعرَِج َعْن َأِب ُىَريْ رََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو  َحدَّ
ْعَوَة فَ َقْد َعَصى  َرُك اْلُفَقرَا ُِ َوَمْن تَ َرَك الدَّ أَنَُّو َكاَن يَ ُقوُل َشرُّ الطََّعاِم َطَعاُم اْلَولِيَمِة يُْدَعى ََلَا اْْلَْغِنَيا ُِ وَ يُ َ ْ

  اللََّو َوَرُسوَلُو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  )رواه البخاري(34
 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj 

dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa ia berkata; 

"Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah, yang diundang 

sebatas orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak 

diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh 

ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 

'alaihi wasallam."
35

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa sejelek-jeleknya makanan 

walimah adalah walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, 

dan tidak mengundang orang-orang fakir. Jika undangan itu mencakup 

kedua kelompok, maka hilanglah sebutan sebagai sejelek-jelek 

hidangan walimah.
36

 

Walimah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah walimah 

pernikahan. Jika disebutkan kata walimah tanpa ada keterangan, maka 

yang dimaksud adalah walimah pernikahan dan tentang jeleknya 

(sifat) makanan yang dihidangkan dalam walimah tersebut telah 

diterangkan dalam hadis, “Tidak mengundang orang yang 

                                                           
34

Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Matan Musykil Al-Bukhari Juz 3..., h. 

171. 
35

Achmad Sunarto, Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII, Semarang:CV. Asy-Syifa, 1993, h. 

99. Lihat juga: Http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=malik&nohdt=1002. Lidwa Pusaka 

i-Software - Kitab 9 Imam Hadist. Lihat juga:Http://hadits.stiba.ac.id/? type=hadits&imam = 

abudaud &no=3251 
36

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram 

Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, Cet,9, h. 731. 

http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=malik&nohdt=1002
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membutuhkan (fakir miskin), dan mengundang orang yang tidak 

membutuhkan (orang kaya).” Itu adalah kalimat yang menunjukkan 

sisi jeleknya makanan yang dihidangkan dalam walimah yang seperti 

itu. 

 

6) Syiar Islam  

Disunnahkan walimah, di antaranya dimaksudkan untuk syiar 

sehingga usahakan dalam walimah tersebut terdapat pembacaan ayat 

suci Al-Quran, khutbah nikah yang menjelaskan masalah pernikahan, 

brosur atau selebaran yang berisi ajakan untuk melaksanakan syariat 

Islam.
37

 

2. Adat (‘Urf ) 

Adat atau  „urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan 

ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad. Baik yang berbentuk kata-kata ataupun 

perbuatan.
38

 Sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar „urf  dapat berubah 

karena kemungkinan adanya perubahan „urf itu sendiri atau perubahan tempat, 

zaman dan sebagainya.  

a. Pengertian „Urf 

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (   َيَْعِرف  -َعَرف ) sering 

diartikan dengan “ al-ma’ruf”  (   ْوف  dengan arti: “sesuatu yang ( الَمْعر 

dikenal”.
39

 Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik 

dan diterima oleh akal sehat”.
40

 Secara terminologi yaitu kebiasaan 

                                                           
37

Mufti Mubarok, Ensiklopedi Walimah ..., h. 29. 
38

Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, Jakarta: Kencana, 2010, h. 162.  
39

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387. 
40

Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: KencanaPrenada Media, 2005, h. 153. 
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mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.
41

„Urf ialah apa-apa 

yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktekannya, baik 

perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.
42

 

Sapiudin Shidiq dalam bukunya Ushul Fiqh mendefinisikan „Urf  

ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu 

kelompok masyarakat.
43

Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal 

Hag dalam bukunya Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam 

dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi sebagai 

berikut: 

Bahwasannya ‘urf itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh 

masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan 

maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.
44

 

Sebenarnya hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama 

dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga 

diterima keberadaannya di tengah masyarakat.  

Aktivitas tradisi sumbangan dalam acara walimatul ‘ursy terdapat 

motivasi bagi pelaku sumbangan, yang berimplikasi munculnya  tipe 

sumbangan yakni dicatat. Oleh karena itu pada esensinya, tradisi ini 

kendatipun keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun 

temurun dengan berbagai makna dan tujuan, dari warga yang melaksanakan 

adat mbecek. 

                                                           
41

NazarBakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003, h. 236. 
42

Ibid. 
43

Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262. 
44

MiftahulArifin dan Faisal Hag, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, 

Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146. 
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Aktivitas mbecek yang dilakukan oleh masyarakat, dalam penelitian 

ini penulis secara metodologis memakai adat (‘urf) dan konsep fikih sebagai 

penyempurna kajian penelitian ini, sehingga dapat diketahui realitas tradisi 

sumbangan dalam walimah yang mengakar dan berkembang di masyarakat.   

b. Macam-macam ‘urf 

Penggolongan macam-macam adat dan ‘urf  terbagi atas tiga macam: 

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini „urf 

ada dua macam yakni; ‘urf qauli dan „urf fi’li.
45

  „urf qauli yakni 

kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. 

Seperti halnya seorang anak meminta orang tuanya untuk 

menikahkannya. Sedangkan „urf fi’li kebiasaan yang berlaku dalam 

perbuatan. Tradisi mbecek dalam walimah pernikahan dapat disebut 

juga dengan ‘urf  fi’li,  hal ini disebabkan perbuatan masyarakat 

secara umum melakukan muamalah atau transaksi mbecek  diawali 

dengan tanpa sebuah pernyataan atau ungkapan perkataan, artinya 

tidak ada pernyataan akad secara jelas dari kedua belah pihak baik 

si pemberi maupun si penerima. 

2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni „urf umum 

dan ‘urf khusus. ‘urf umum yakni kebiasaan yang telah umum 

terjadi dimana-mana. ‘urf khusus yakni kebiasaan yang dilakukan 

sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula.  

                                                           
45

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2..., h. 389. 
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3) Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘adat atau ‘urf itu terbagi atas: 

‘urf shahih dan ‘urf fasid.
46

 ‘Urf shahih ialah apa-apa yang telah 

menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syariat, 

tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang 

wajib. Sedangkan ‘urf fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat 

kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syariat, menghalalkan yang 

haram atau membatalkan yang wajib.
47

 

c. Kaidah Fiqhiyyah 

 اَْلَعاَدُة ُُمََكَمةٌ 
“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

48
 

 

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum 

bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam muamalah 

dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. 

Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syariat, 

tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.
49

 

Sebagian ulama berpendapat, bahwa dasar kaidah di atas adalah 

firman Allah SWT: 

....   

   

  
50

  

Artinya: 

Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah 

dari pada orang-orang yang bodoh.
51

 
                                                           

46
Ibid., h. 392. 

47
Muchlis Usman, Qawaid Al-Fiqhiyyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94. 

48
Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, 

h. 140. 
49

Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45. 
50

 QS. Al-A‟raaf [7]: 199. 
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Menurut Abu Ja‟far maksud dari  penjelasan potongan ayat di atas 

adalah dalam masalah ini yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan 

Nabi  Muhammad Saw agar memerintahkan manusia melakukan perbuatan 

yang baik. 

Dalam bahasa Arab, kata اَْلُعْرف disebut  ُاَْلَمْعُرْوف . Kata  ُاَْلُعْرف adalah bentuk 

maṣdar yang artinya sama dengan kata  َْلَمْعُرْوفُ ا  contoh penggunaan kata 

tersebut dalam kalimat adalah  Semua kata ini mengandung . أَْولَْيَُُو ُعْرفًا َوَعارِفًا َوَعارِفُوُ 

makna yang sama, yaitu اَْلَمْعُرْوفُ    . Jika makna  ُاَْلُعْرف adalah  ُاَْلَمْعُرْوف maka makna 

kata  ُاَْلَمْعُرْوف adalah menghubungkan silaturrahim kepada orang yang 

memutuskannya, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau 

memberi, dan memaafkan orang yang zhalim.
52

 Perlu diketahui bahwa 

konsep makruf hanya membuka pintu bagi perkembangan positif 

masyarakat, bukan perkembangan negatifnya.
53

 

Kata ( َاْلَاِىِلْْي ) al-jāhilīna adalah bentuk jamak dari kata ( ٌَجاِىل) 

jāhilun, Ia digunakan Al-Quran bukan sekedar dalam arti seorang yang tidak 

tahu, tetapi juga dalam arti pelaku yang kehilangan kontrol dirinya, 

sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, 

                                                                                                                                                               
51

Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata, terj: 

Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011, 

h. 177. 
52

Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Jami’ Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Quran, 

Penerjemah: Abdul Somad dan Yusuf Hamdani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h.  890-891. 
53

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 5, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2011, h. 341. 
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kepentingan sementara, atau kepicikan pandangan. Istilah itu juga 

digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi.
54

 

Dalam hadits Nabi Saw: 

ْسِلُمْوَن َحَسًنا فَ ُهَو ِعْنَداهلِل َحَسٌن )اخرجو امحد عن اىب مسعود(
ُ

 َفَما َرَآُه امل
Artinya : Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi 

Allah ( H.R Ahmad dari Abu Mas‟ud)
55

 

 

Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaanya antara „urf dan 

adat. „urf merupakan kata bahasa arab yang diartikan oleh masyaraka 

dengan artian adat. Para fuqaha mendefinisikan ‘urf yakni: 

ى اْلَعاَدَة َوِِف ت َ ُف ُىَو َما اَْلُعرْ  َعا َرَفُو الَناُس َوَساُرْوا َعَلْيِو ِمْن قَ ْوٍل أَْو ِفْعٍل اَْو تَ ْرٍك َوُيَسمَّ
ْْيَ  ْرِعي ِّ فَ ْرَق بَ ْْيَ اْلُعْرِف َواْلَعا َدةِ  لَ  ِلَساِن الشَّ  

 

 “ ‘Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik 

berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini 

juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada 

perbedaan antara „urf dengan adat.” 

Atau dengan kata lain: 

ئًِغا ِِف ََمَْرى َحَيا ِِتِْم َسَوا ٌِ َكاَن قَ ْولًاْم ِفْعَلً اَْلَعاَدُة َما تَ َعاَرَفُو النَّاُس فََأْصَبَح َمْأُلْوفًا ََلُْم َسا  
”Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu 

menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik 

berupa perkataan atau perbuatan” 

‘Urf berbentuk dari saling mengetahui dan menerima di antara 

manusia walaupun berbeda-beda tingkatan mereka, rakyat umum dan 

golongan khusus. Hal ini berbeda dengan ijmak yang terbentuk karena 

kesepakatan ulama mujtahidin khususnya, sedangkan rakyat umum tidak 

campur tangan dalam pembentukannya. 

                                                           
54

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah:Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran, Jakarta: 

Lentera Hati, 2002, h. 353-354. 
55

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana,2007, h. 82. 
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Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan: 

 اَْلِكََاُب َكاْلِْطَاِب 
“Tulisan itu sama dengan ucapan”

56
 

Kaidah ini memberi maksud bahwa pada suatu keterangan ataupun 

yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dengan ucapan lisan. Dan masalah ini dibicarakan dalam 

Hukum Acara Islam, sebagai mana yang disebut “Bayyinah Khaththiyyah” 

atau “Bukti Tertulis” yang dulu diterima sebagai hujjah.  

Dalam kaidah lain juga terdapat kaidah yang masih berhubungan 

dengan adat yakni  

ُب ا ْلَعَمُل ِِبَا  ِاْسَِْعَما ُل النَّ ا ِس ُحجَّ ٌة َيَِ
Artinya: 

Apa yang biasa diperbuat orang banyak, merupakan    hujjah yang 

wajib diamalkan”
57

 

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi 

patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang 

telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau 

tegasnya tidak menyalahinya. 

3. Tradisi Masyarakat Menurut Undang-undang 

Tradisi masyarakat disebut juga dengan adat
58

. Di Indonesia telah 

mengalami empat kali pemberlakuan konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi 

                                                           
56

Muchlis Usman, Qawaid Al-Fiqhiyyah..., h. 96. 
57

Ibid., h. 102.   
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RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 pasca Dekrit.
59

 Dalam TAP MPRS No. 

XX/MPRS/1966 telah mengukuhkan bahwa UUD 1945 menempati derajat 

yang paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia.  

Dalam Undang- undang masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18 b 

yang berbunyi: 

a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 

undang-undang. 

b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
60

 

Undang-undang di atas merupakan peraturan yang memiliki fungsi guna 

menjaga eksistensi adat yang ada di Indonesia, kaitannya dengan adat mbecek 

pada masyarakat Jawa Undang-undang tersebut memberikan sebuah 

perlindungan bahwa masyarakat Jawa boleh melangsungkan adat tersebut 

selama tidak merugikan adat tersebut. 

                                                                                                                                                               
58

Adat merupakan kata Indonesia, berasal dari kata arab „adah, sinonim dengan kata ‘urf. 

Dalam bahasa Arab, „adah berarti kebiasaan, adat atau praktek sehari-hari. Adat biasanya 
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menggunakan term adatrecht, yaitu hukum adat yang dipergunakan pertama kali disekitar tahun 

1900. Lihat: Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Jakarta:INIS, 

1998, h. 1. 
59

Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung: PT. 

Alumni, 2002, h. 150. 
60
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4. Prinsip Gotong Royong 

Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong menolong, bantu 

membantu).
61

 Gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi 

ciri khas bangsa Indonesia dari jaman dahulu kala hingga saat ini. Rasa 

kebersamaan ini muncul, karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-

masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul. 

Allah SWT menjelaskan tolong menolong dalam Al-Quran dalam surah 

Al-Maidah ayat 2: 

   
   

   
   

Artinya: 

..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.
62

 

 

Makna  ُّاَْلِب dan ْقَوى  ,dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat الَ َّ

karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana ,  ُّالِب 

bermakna kebaikan, kebaikan dalam hal ini adalah kegiatan yang menyeluruh, 

mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dijelaskan oleh syariat. Hal 

ini merupakan suatu hal yang positif yang harus dilestarikan agar bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang kokoh dan kuat dalam segala hal.  

Dalam hadis muslim  juga dijelaskan beberapa hal mengenai gotong 

royong atau tolong menolong sesama muslim yakni: 
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َس َعْن  –صلى اهلل عليو وسلم  –قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  –رضي اهلل عنو  –َوَعْن َأِب ُىَريْ رََة  َمْن نَ فَّ
رَ  َس اَللَُّو َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اَْلِقَياَمِة َوَمْن َيسَّ نْ َيا, نَ فَّ َر  ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب اَلدُّ َعَلى ُمْعِسٍر, َيسَّ

نْ َيا َواْْلِخرَِة, َواَ  نْ َيا َواْْلِخرَِة, َوَمْن َسََ َر ُمْسِلًما, َسََ رَُه اَللَُّو ِف اَلدُّ للَُّو ِف َعْوِن اَْلَعْبِد َما  اَللَُّو َعَلْيِو ِف اَلدُّ
  63َأْخَرَجُو ُمْسِلمٌ  –َكاَن اَْلَعْبُد ِف َعْوِن َأِخيِو 

 

 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: „Barang 

siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka 

Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. 

Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam 

kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. 

Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup 

aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya 

selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. 
 

Maksud dari hadis di atas adalah jika menolong orang lain dari suatu 

kesulitan dunia maka Allah akan membebaskan kesulitan di dunia dan akhirat. 

Hendaknya sebagai seorang muslim juga dapat menutup aib saudaranya 

dengan demikian Allah SWT menjanjikan akan menutup aib di dunia dan 

akhirat.  

Kegiatan Gotong-royong atau tolong-menolong sebagaimana yang telah 

penulis jelaskan di atas, kegiatan ini  tidak hanya ada di pedesaan saja, 

melainkan di perkotaan pun bisa dijumpai dengan mudah. Karena secara 

budaya, sudah ditanamkan sifat ini sejak kecil hingga dewasa. Karena ini 

merupakan salah satu cermin yang membuat Indonesia bersatu dari sabang 

sampai merauke, walaupun berbeda agama, suku dan warna kulit tetapi tetap 
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menjadi kesatuan yang kokoh. Inilah salah satu budaya bangsa yang membuat 

Indonesia dipuja dan dipuji oleh bangsa lain karena budayanya yang unik dan 

penuh toleransi antar sesama manusia. Kegiatan gotong royong ini 

mengajarkan tentang arti dari kebersamaan, kekeluargaan dan mempererat tali 

persaudaraan di dalam lingkungan masyarakat.  

 

 

5. Konsep Niat dan Ikhlas 

a. Niat 

Niat adalah  maksud atau tujuan suatu perbuatan.
64

 Niat sangatlah 

penting dalam kehidupan apalagi niat dalam melaksanakan ibadah kepada 

Allah SWT. Niat merupakan dorongan hati yang dapat dilihat dari tujuan, 

Jika berniat sesuatu maka kita juga harus melakukan apa yang kita niatkan 

itu, kerena niat sama dilakukan dengan pekerjaan.  

Niat, merupakan kehendak (iradat) dan maksud (qasad) adalah kata-

kata yang sering diucapkan dengan makna yang sama, yaitu keadaan dan 

sifat hati yang diliputi dua hal yakni hati dan amal. 
65

Sebagaimana hadis 

Rasulullah Saw: 

ِد ْبِن ِإبْ رَاِىيمَ  ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن َمْسَلَمَة قَاَل َأْخبَ َرنَا َماِلٌك َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد َعْن ُُمَمَّ  َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َحدَّ
يَّةِ  َوقَّاٍص َعْن ُعَمرَ  َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نَ َوى َفَمْن   أَنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل اْْلَْعَماُل بِالن ِّ
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َها َأْو اْمرَأٍَة َكاَنْت ِىْجَرتُُو ِإََل اللَِّو َوَرُسولِِو َفِهْجَرتُُو ِإََل اللَِّو َوَرُسولِِو َوَمْن َكاَنْت ِىْجَرتُُو لُدنْ َيا ُيِصيب ُ 
 66رواه البخاري( ) يَ ََ َزوَُّجَها َفِهْجَرتُُو ِإََل َما َىاَجَر إِلَْيوِ 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, 

telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari 

Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan 

tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa 

yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-

Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau 

karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya 

adalah kepada apa dia diniatkan."(H.R Bukhari)
67

 

Hadits ini menunjukkan bahwa semua amalan apakah itu amalan baik 

maupun buruk, maka pasti diiringi dengan niat. Jika seseorang berniat 

melakukan amalan yang hukum asalnya mubah dengan niat yang baik, maka 

dia diberi pahala dengan niatnya tersebut. Jika ia berniat dengan maksud 

yang buruk, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. 

Niat dalam arti motivasi, juga sangat menentukan diterima atau 

tidaknya suatu amal oleh Allah SWT. Salat umpamanya, yang dianggap sah 

menurut pandangan syariat karena memenuhi berbagai syarat dan rukunnya, 

belum  tentu diterima dan berpahala kalau motivasinya bukan karena Allah, 

tetapi karena manusia, seperti ingin dikatakan rajin, tekun, dan sebagainya. 

Motivasi dalam melaksanakan setiap amal harus betul-betul ikhlas, hanya 

mengharapkan ridha Allah saja. Niat adalah amalan hati (amaliyah 
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qolbiyah) sehingga hanya Allah SWT dan pribadi masing-masing yang tahu 

soal niat atau motif seseorang dalam berbuat, beramal, atau beribadah. 

Muhammad Jawad Mughniyah, memberikan satu definisi tentang niat, 

yakni tujuan untuk berbuat (melakukan) suatu tindakan dengan motivasi 

(dorongan)untuk mengikuti perintah-perintah Allah.
68

 Sedangkan menurut 

Imam Baildawi niat adalah ibarat sebuah gejolak hati untuk mengerjakan 

sesuatu yang sesuai dengan tujuan, baik dalam rangka ingin mencapai 

manfaat atau menghindari muḍarat pada masa kini atau saat yang akan 

datang. Niat juga dapat diartikan sebagai sebuah keinginan untuk 

melakukan sesuatu dan mendapatkan ridha Allah SWT. 

Dalam Islam, niat berfungsi sebagai pembeda amalan.  Niat 

membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya atau membedakan 

antara ibadah dengan kebiasaan. Niat juga membedakan tujuan seseorang 

dalam beribadah. Allah SWT memerintahkan kita, umat Islam, agar 

senantiasa meluruskan niat beribadah hanya karena Allah SWT saja. 

Sebagaimana frrman Allah SWT: 

   

   

   

  

   

   


69
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Artinya: 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. 

Ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. jika dicermati secara 

mendalam sesungguhnya menjadi keharusan bagi umat manusia. Allah 

SWT adalah Tuhan yang menciptakan diri kita dari mulanya tidak ada 

menjadi ada. Manusia juga bukan makhluk yang memiliki kekuatan dan 

kemampuan tidak terbatas. Manusia hanyalah makhluk lemah yang selalu 

merasa khawatir. Ia sering dilingkupi rasa ketakutan saat ada kekuatan lain 

yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Oleh karena itu, ia 

membutuhkan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhawatiran dan 

ketakutannya itu. Manusia yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan pada 

awalnya akan mencari perlindungan kepada sesama makhluk. Akan tetapi, 

kekuatan yang ada pada makhluk selalu tidak memuaskan manusia. 

Allah melaknat seseorang yang melakukan ibadah untuk mendapatkan 

penghargaan dari makhluk. Beribadah kepada selain Allah berarti telah 

melakukan dosa besar berupa syirik. Seseorang yang melaksanakan ibadah 

secara ikhlas berarti juga telah menjalankan ajaran agama yang hanif 

(lurus). Ajaran agama mengajak manusia untuk selalu menjalankan 

kebenaran dan tidak berpaling kepada yang salah. Melakukan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kebaikan dan mencari kebenaran dengan dasar niat 

karena Allah SWT., sejatinya merupakan ibadah kepada-Nya. Oleh karena 
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itu, setiap kali kita melakukan kebaikan, hendaknya dengan tujuan mencari 

rida Allah SWT. 

b. Ikhlas 

Ikhlas menurut bahasa ialah tulus, murni. Sedangkan menurut istilah 

ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan, dengan segenap hati, pikiran dan 

jiwa seseorang.
70

 Bagi seorang muslim sejati makna ikhlas adalah ketika 

mengarahkan seluruh perkatan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, 

mengharapkan ridha-Nya, dan kebaikan pahala-Nya tanpa melihat kekayaan 

dunia, tampilan, kemajuan atau kemunduran. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia  ikhlas diartikan dengan bersih hati, tulus hati, dan 

memberi pertolongan.
71

 Dalam pandangan Islam, ikhlas merupakan 

pengukuhan dari konsep keesaan Allah. Hal ini sebagaimana yang 

ditegaskan dalam ungkapan syahadah “َاْشَهُد اَْن َل اِلَو ِالّاهلل”. Bahwa 

realisasi syahadah merupakan tujuan utama kehidupan spiritual.  

Menurut ulama ikhlas ada dua, yaitu keikhlasan beramal dan 

keikhlasan mencari pahala. Keikhlasan beramal adalah keinginan 

mendekatan diri kepada Allah SWT.  mengagungkan ihwal-Nya dan 

menyambut seruan-Nya. Adapun yang mendorong hal itu adalah keyakinan 

yang benar. Lawan dari keikhlasan adalah kemunafikan  (nifaq). Adapun 

keikhlasan mencari pahala adalah keinginan memperoleh manfaat dunia dan 
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akhirat dengan amal kebajikan, lawan dari keikhlasan mencari pahala  ini 

adalah riya‟. Riya‟ adalah keinginan memperoleh manfaat dunia dengan 

amalan akhirat, baik diinginkan dari Allah SWT maupun dari manusia.
72

 

Penyakit yang sangat berbahaya bagi jiwa  manusia yang sangat lemah 

adalah keinginan untuk melambung tinggi dengan menggunakan media 

penipuan dan kedustaan.
73

 Seseorang yang mempunyai sifat riya‟ adalah 

orang yang menampilkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang 

terdapat di dalam batinnya. 

Syarat utama dalam setiap amal ibadah umat Islam supaya amalnya 

diterima adalah ikhlas. Karena itu hendaknya setiap hamba Allah 

menunjukkan segala perhatiannya, segala gerak-geriknya, amal dan 

perbuatannya baik lahir maupun batin semata-mata ditujukan hanyalah 

kepada Allah dan tidaklah mengharapkan sesuatu terhadap segala-galanya 

melainkan kepada Allah dan hanya karena Allah. Syarat diterimanya ibadah 

adalah rasa ikhlas sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Quran : 

    

    

   

   

  74  

Artinya:  

Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-

nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), 

niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-

orang yang merugi.
75
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Manusia harus mengerti dan menyadari bahwa tujuan utama ia 

diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. 

Namun, sayang sekali, kadang-kadang ada sebagian  di antara manusia itu 

ada yang lupa dan menyimpang dari tujuan diciptakannya semula, yaitu 

untuk beribadah secara ikhlas kepada-Nya. Selama hidupnya tidak diisi 

dengan ibadah kepada Allah, tetapi dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan 

maksiat, sekaligus melanggar larangan-larangan Allah. 

Ibadah dan Ikhlas dalam pandangan sufi tidak dapat dipisahkan, 

karena keduanya saling berkaitan maka diibaratkan ibadah adalah tubuh dan 

ikhlas merupakan rohnya. Jadi, ibadah yang tidak dilakukan dengan ikhlas, 

bagaikan tubuh tanpa nyawa atau roh, alias bangkai. Jika bangkai itu 

dibiarkan lama akan membusuk dan membawa penyakit yang amat 

berbahaya.
76

 Sesorang yang ikhlas juga diibaratkan sedang membersihkan 

beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka, beras 

yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, 

ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah 

keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, 

dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan 

dengan riya‟ akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah 

menyerah dan selalu kecewa. 
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Ikhlas merupakan persyaratan mutlak bagi diterimanya sebuah amal 

ibadah. Tanpa adanya ikhlas, amal ibadah sebesar apapun tidak akan sampai 

kepada Allah dan bahkan tergolong sebagai amaliyah yang sia-sia. Secara 

formalitas amal ibadah itu nampak sebagai sebuah kebajikan. Namun, jika 

amal tersebut tidak dibalut dengan keikhlasan, maka semuanya adalah 

sebuah kepalsuan. Allah SWT sama sekali tidak menganggap itu sebagai 

amal ibadah, namun tidak lebih sebagai permainan saja. 

C. Kerangka Pikir 

Judul yang diangkat oleh peneliti adalah “ Adat Mbecek dalam Acara 

Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku 

Kabupaten Pulang Pisau (Tinjauan Hukum Islam)”, dapat dipahami artian dari 

mbecek  yakni adalah sumbangan pada acara pernikahan, Dalam Islam yang 

namanya sumbangan merupakan ta’awun yang berarti pemberian dengan sukarela 

tanpa mengharapkan imbalan dari penerima. Namun, lain halnya dengan mbecek  

yang mengharapkan pengembalian sebagaimana sumbangan yang pernah 

diberikan  

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh penulis di atas merupakan 

suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam 

suatu bentuk sketsa pikir sebagai berikut: 

 

 

 

Adat mbecek dalam Acara Walimah Pernikahan Masyarakat Jawa 

Asal Mula timbulnya 

adat mbecek 
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Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Asal Mula Timbulnya adat Mbecek Di Desa Kanamit 

Jaya? 

a. Bagaimana sejarah adat mbecek di Desa Kanamit Jaya? 

b. Kapan adat mbecek dilaksanakan di Desa Kanamit Jaya? 

c. Siapa yang pertama kali melaksanakan adat mbecek di Desa 

Kanamit Jaya ? 

2.  Bagaimana Pelaksanaan adat mbecek di Desa Kanamit Jaya? 

a. Apakah saudara pernah melaksanakan adat mbecek di Desa 

Kanamit Jaya? 

b. Bagaimana urutan pelaksanaan adat mbecek di Desa Kanamit 

Jaya? 

c. Berapa lama pelaksanaan adat mbecek di Desa Kanamit Jaya? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat mbecek di Desa 

Kanamit Jaya? 

Dibahas dengan 

teori penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Pelaksanaan adat 

mbecek  

Tinjauan Hukum 

Islam terhadap adat 

mbecek 

Kesimpulan 
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a. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat mbecek di Desa 

Kanamit Jaya ? 

b. Apa dampak negatif dan positif terhadap pelaksanaan adat 

mbecek di Desa Kanamit Jaya? 

c. Apa hikmah dari pelaksanaan adat mbecek di Desa Kanamit 

Jaya? 

 

 


