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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Adat Membawa Lemari Meteng 

Dalam Pernikahan Di Desa Mancon 

 Pernikahan adalah sebuah ikatan untuk membangun pondasi keluarga yang 

didalamnya terdapat menjadikan sakinnah, waddah, warohmah, yang sudah 

dituliskan pada:  QS.Ar-Rum Ayat 21 

ن ۡ  أَن ۦ َءايََِٰتوِ  ۡ  َوِمن جۡ  أَز ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  َخَلَق َلُكم مِّ َودَّة َنُكمۡ  َِب  َوَجَعلَ  َىاۡ  ِإَل  اْ ۡ  ُكُنوۡ  لَِّتس اوََٰ  مَّ
ِلكَ  يف  ِإنَّ  ۡ  َمةً ۡ  َورَح ُرونَ  مۡ  لَِّقو يََٰتۡ  أَل  ذََٰ  ١٢126  يَ تَ َفكَّ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya ialah Dia Menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-rum ayat 21) 

Dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa 

"tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki. Dalam 

hadis diterangkan bahwa para istri semestinya melayani ajakan suaminya, 

kapan saja ia menghendaki, namun harus melihat kondisi masing-masing, baik 

dari segi kesehatan ataupun emosional. Dengan demikian, akan terjadi 

keharmonisan dalam rumah tangga.  
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Khusus mengenai kata-kata mawaddah (rasa kasih) dan rahmah 

(sayang), bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata "nikah" 

(bersetubuh) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". adanya perkawinan 

sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 

persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. 

Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, 

sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.  

Dalam Sebuah pernikahan Allah menciptakan pasangan hidup dari 

golongan atau jenisnya sendiri, kemudian yang diartikan pasangan atau 

golongan sendiri yaitu Allah menciptakan ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi 

Adam disebelah kiri yang paling pendek, dengan demikian itu menjadikan 

sunatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan perempuan 

bukan dari golongan hewan maupun jin. Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy‟ats 

As-Sijistani meriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi Muhamad SAW bersabda: 

َها َعْن َأِب ُىَريْ رََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: ِإَذا بَاَتِت اْلَمْرأَُة َىاِجرًَة ِلِفرَاِش زَ  ْوِجَها َلَعَنت ْ
 127اْلَماَلِئَكُة َحّتَّ ُتْصِبحَ 

“Dari Abu hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallahu 

„alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang wanita mengindari tempat tidur 

suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi 

hari”
128
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(Mesir: Daruhajar, 1419), hal. 205 
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Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai 

kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. 

Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi 

terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan 

serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka 

menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan 

tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan 

perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, 

dan kasih sayang. 

Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang 

ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa 

semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi 

orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali 

manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan 

bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa 

cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka. 

Suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan 

pasangan suami istri (pasutri) maka disimpulkan bahwa setelah diadakan 

korelasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik 

secara psikologis maupun secara fisik. Maksud "jenis kamu sendiri" di sini 

adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai 

kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang 

serasa akrab (familiar) dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawaddah 
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dan rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup 

harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai 

kemiripan yang serupa dengannya. 

Dari dalil diatas  diterangkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah 

adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah 

perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan 

tertentu terhadap jenis yang lain perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan 

oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang 

satu tertarik pada yang lain, sehingga antara kedua jinis laki-laki dan 

perempuan, itu terjalin hubumgan yang wajar. 

Kemudian  pernikahan juga termasuk sunnah,  dari Nabi Muhammad 

Rosulullah SAW bersabda: 

َواُك، وَ  َعطُُّر، َواحْلََياُء، َوالسِّ 129النَِّكاحُ أَْرَبٌع ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسِلنَي: الت َّ  
“Ada empat perkara yang termasuk Suunah para Rosul: rasa malu, memakai 

wewangian, bersiwak, dan menikah” (Muttafaq „alaihi )
130 

Dalam sebuah penelitian tradisi ada membawa lemari meteng yang pertama 

harus dipahami terdahulu mengenai tradisi masyarakat itu seperti apa, kemudian 

apakah tradisi tersebut layak tidak jika dikaitkan dengan dengan hukum islam 

sendiri, Kemudian dengan itu itu, maka peneliti menghubungan kan tradisi 

“lemari meteng” ini dengan kajian „urf  

Tradisi adat membawa lemari meteng dalam pernikahan ini dikaitkan 

dengan juga dengan „Urf  yang artinya adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, 

                                                 
129

 Sa‟id ibn Mansur, Sunan Sa‟id ibn Mansur,juz 1 (Riyad: Dar Salafiyah,1982), hal. 167 
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 Bambang Udoyono, Membangun Keluarga Bahagia Dengan Iman, Cinta, Wacana, 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hal. 17 
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diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat. Kemudian buku Uhsul al Fiqhnya 

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa „urf  yaitu keadaan atau kebiasaan manusia 

yang telah lama berlangsung diantara mereka dan telah masyhur diantara 

mereka, atau kesepakatan satu ungkapan kalimat yang masyhur dianta mereka. 

„urf juga diartikan sebagai adat istiadat suatu kaum baik ungkapan kalimat atau 

tindakan.
131

  

Persetujuan tersebut dilakukan begitu saja tanpa drama akal maupun 

fikiran, lalu kemudian  untuk dalil dasar „Urf  yaitu: QS. Al-A‟raf :199  

ِهِلنيَ ۡ  َعِن ٱل ۡ  ِرضۡ  ِف َوَأعۡ  ُعرۡ  بِٱل ۡ  ُمرۡ  َو َوأۡ  َعفۡ  ُخِذ ٱل  ٢١١132  جََٰ

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah yang melakukan ma‟ruf, serta 

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (Q.S Al-A‟raf 199)
133

 

Ayat ini dijadikan landasan istidlal dari penerapan „urf, memandang 

kosakata al-„urf   dengan makna harfiahnya, yakni sesuatu yang dianggap baik 

dan pantas, ukan berdasarkan maknanya dalam terminologi fiqh.
134

 Kemudian 

dari makna harfiahnya ayat ini para ulama menjadikan pijakan untuk 

mengembangkan rumusan definisi baku dan standar penerapannya dalam ilmu 

fiqh. 

 Seperti yang sudah paparkan diatas bahwasannya „urf  dapat dibagi atas 

beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya , „urf dibagi yaitu „Urf Qauli 

(kebiasaan yang berupa perkataan), „Urf „Amali (Kebiasaan yang berbentuk 

perbuatan), ditinjau dari segi jangkaunnya „urf  dapat di bagi menjadi dua 

                                                 
131

 Wahbah Zuhailli, Ushul Fiqh al-Islami,,juz 2 (Damaskus: Dar al Fikr, 1996), hal. 828 
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133
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 Muhammad Sholikhin, Ritual dan tradisi Islam Jawa, (Jakarta: Penerbit Narasi, 2010), 

hal. 26 
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yaitu: Al-„urf Al-„am  (kebiasaan yang bersifat umum) Al-‟urf al-Khash 

(kebiasaan yang bersifat khusus) Dari segi keabsahnya ada dua Al-„urf al-Sahih 

(kebiasaan yang dianggap sah), Al-„urf al-Fasid (kebiasaan yang dianggap 

rusak).
135

  Kemudian dalam hal pembagian „urf dalam berbagai segi, maka 

peneliti lebih melihat tradisi adat membawa lemari meteng dalam pernikahan 

ini menuju dari keabsahnya yaitu Al-„urf al-Sahih (kebiasaan yang dianggap 

sah) Al-„urf al-Sahih dari artian di atas adalah bahwa kebiasaan yang tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil syara‟. Tradisi adat membawa lemari meteng 

dalam pernikahan menurut hukum islam diperbolehkan karena tidak melanggar 

syariat islam, karena dilihat dari sudut ritual   juga tidak ada yang bertengangan 

juga sedangkan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak ada 

paksaan melainkan apabila dari kedua mempelai ada persutujuan disaat 

melaksanakan pernikahan berlangsung. 

 

 

B. Pandangan Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi Membawa Lemari Meteng 

Dalam Pernikahan Di Desa Mancon 

Tradisi adat membawa lemari meteng dalam pernikahan untuk pendapat 

Uama Nganjuk ini, peneliti menumakan beberapa penelitian yang bahwa 

tradisi adat membawa lemari meteng ini dalam konteks hukum islam 

diperbolehkan karena dalam agama islam itu untuk sebuah pernikahan tidak 

melanggar syari‟at islam dan tidak meninggalkan rukun dan syaratnya. 

                                                 
135
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Kemudian menurut pandangan ulama setelah melaksanakan wawancara yaitu 

menyampaikan Tradisi Adat Membawa Lemari Meteng Dalam Pernikahan 

dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam agama Islam itu, 

untuk sebuah pernikahan tidak melanggar syari‟at islam dan tidak 

meninggalkan rukun dan syaratnya. Dan juga lebih bagus apabila tidak 

meninggalakan adat terdahulu. Karena tradisi adat lemari meteng  juga sesui 

dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi: 

َمٌة اَْلَعاَدةُ  136زُلَكَّ  
“Adat kebiasaan dapat menjadikan hukum” 

137
 

Pada dasarnya pernikahan merupakan sunnah, Rosulullah SAW bersabda: 

، و تَ َزوَُّجوا؛ فإِّن ُمَكاثٌِر ِبُكُم األَُمَم، و َمْن كان َذا  النَِّكاُح من ُسنَّيِت فَمْن َْل يَ ْعَمْل ِبُسنَّيِت فَليَس ِمِّنِّ
138َطْوٍل فَ ْليَ ْنِكحْ   

“Nikah termasuk sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak 

termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyak 

umatku. Barang siapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.” 

(HR Ibnu Majah)
139

  

 

Mengenai mahar dalam pernikahan juga terdapat dalam hadis Rosulullah SAW 

bersabda: 

140َحِدْيدٍ  اْنظُْر َوَلْو َخادَتاً ِمنْ   
“Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.” (H.R Bukhari dan Muslim)

141
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 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih...,  hal. 7 
137
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138
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hal. 592 
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 Dari hadis diatas bahwa sesungguhnya mahar sangat dipermudah dalam 

agama islam dan tidak dipersulit, karena tidak ada ketetapan secara rinci dalam 

syariat. Yang terpenting mahar rendah atau tinggi itu ikur secara tidak dan ridha 

nya  

 Dalam sebuah perkawinan itu bapak Abdul ajib mempunyai landasan dalil 

yang di ambil dari Al Qur‟an yaitu :  QS.Ar-Rum Ayat 21 

ن ۡ  أَن ۦ َءايََِٰتوِ  ۡ  َوِمن جۡ  أَز ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  َخَلَق َلُكم مِّ َودَّة َنُكمۡ  َِب  َوَجَعلَ  َىاۡ  ِإَل  اْ ۡ  ُكُنوۡ  لَِّتس اوََٰ  مَّ
ِلكَ  يف  ِإنَّ  ۡ  َمةً ۡ  َورَح ُرونَ  مۡ  لَِّقو يََٰتۡ  أَل  ذََٰ  ١٢142  يَ تَ َفكَّ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya ialah Dia Menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benarterdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir” (Q.S Ar-rum ayat 21)
143

 

 

Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu 

kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. 

Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap 

jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik 

yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik 

kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu 

terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar 

perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan 

perempuan tercapai.  

Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina 

rumah tangga yang berbahagia. Dengan adanya rumah tangga yang 
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berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka 

menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebi sejahtera, 

kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan 

perempuan secara menyeluruh akan tercapai. 

Untuk mengentahui Pandangan  Ulama Nganjuk Mengenai Tradisi 

Membawa Lemari Meteng Dalam Pernikahan, peneliti mewanwancarai ulama 

Nganjuk sebagai beikut: 

1. Untuk wawancara pertama peneliti menggali informasi kepada Ulama 

Nganjuk  yaitu dengan nama bapak Muhammad Badridhuja.
144

 Sehubungan 

beliau sebagai khatib di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Nganuk. Bapak 

Muhammad Badridhuja menyampaikan sebagai berikut: 

“Adat istiadat nusantara yang terjadi Indonesia itu adalah adat 

istiadat yang tidak melanggar tutunannya Rosulullah  SAW berdasarkan 

hadist  

ٍد َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َوَجَد قُ ُلوَب  نَّ اللََّو َعزَّ إ َوَجلَّ َنَظَر يف قُ ُلوِب اْلِعَباِد بَ ْعَد قَ ْلِب زُلَمَّ
َر قُ ُلوِب اْلِعَباِد، َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَءُه، يُ َقاتُِلوَن َعَلى ِديِنِو، َفَما رََأى اْلُمْسِلُموَن  َأْصَحابِِو َخي ْ

،للَِّو َحَسٌن، َوَما رََأى اْلُمْسِلُموَن َسيًِّئا فَ ُهَو ِعْنَد اللَِّو َسيِّئٌ َحَسًنا، فَ ُهَو ِعْنَد ا
145

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanyaNya setelah 

nabi Muhammad shalallahu „alaihi wa salam maka Allah menjumpai 

hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka 

sebagai pendamping nabiNya yang berperang diatas agamaNya. Maka 

apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi 

Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum 
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 Wawancara dengan Bapak Muhammad Badridhuja Beliau Ulama  Nganjuk Sebagai Khatib 
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 Muhammad bin hambal bin hilal bin asad bin idris, Fadhail As-Shahabah, Juz 2 (Bairut : 
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muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah 

kejelekan” (HR.Ahmad)
146

 

 

Dari muara hadist itu  maka dalam khaidah fikih  muncul   ُ َمٌة 147زُلَكَّ
 اَْلَعاَدة 

Adat itu bisa dijadikan sebagai patokan hukum selama tidak  bertentangan 

dengan syara‟, kalo betentangan dengan syara maka adat istiadat tidak bisa 

digunakan, contoh adat disebuah masyarakat itu kalau tasyakuran pesta pora 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syara semisal minum-minuman 

keras bersama, maka adat itu walaupun mereka memandang masyarakat 

memandang baik tidak bisa baik karena sudah ada  nash syara‟ yang 

menentukan karena bertentangan syariat, kemudian ada beberapa hukum  

yang istinbath hukum itu dari fenoma adat yang tidak ada penjelasan Al 

Qur‟an dan Hadist contoh dalah masalah haid tidak disebutkan minimal 

maksimal nya dan umum nya haid itu dalam Al Qur‟an tidak ada 

penjelasanya. Tetapi dalam penilitian imam syafii masalah haid paling cepat 

24jam maksimal 15 hari dan umunya nya 7-8hari, itu lah yang mendasari dari 

hukum adat, oleh karenanya  ُ َمٌة 148زُلَكَّ
 itu menjadi sebuah fenomena اَْلَعاَدة 

yang tidak bisa dipungkiri  kejadian-kejadian di masyarakat kita akan bisa 

menjadi sebuah kebaikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam hal-

hal yang sederhana saling bawa-bawa ketika menjelang pernikahan, boleh-
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boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kitab Assabi‟at 

diceritakan saat Rosullah SAW datang mau melamar Sayyidah Khadijah, 

karena bahagianya Sayyidah khodijah maka memerintahkan 

wulannya/budaknya di dua baris satu baris kanan satu baris kiri, ada seratus 

barisan masing-masing membawa lengser yang isinya mutiara intan, ketika 

Rosullah datang dirumahnya Sayyidah Khodijah disambut ketika Rosullah 

melangkahkan kakinya disebarkanlah mutiaranya sampai dirumahnya 

khodijah. Dalam syariat itu tidak ada  karena sebagai faktor kebahagiaan 

sesingga saling memberi dalam urusan pernikahan adalah hal yang 

diperbolehkan dalam syara. Catatan  pentingnya tidak menimbulkan madlorot 

atau tidak maksa kehendak. Selama ada faktor kerelaan dan keridhoan 

diperbolehkan, artinya adat-adat yang terjadi di negeri ini adat jawa dan apa 

saja itu dasarnya hadist maroahumusllimun. Adat dari setiap daerah berbeda 

seperti darah yang menempel di baju kita disaat kita sedang melakukan sholat 

disitu terdapat keringan kalo memang darah itu sedikit. Ukuran sedikit tidak 

ada dan ukuran bakunya juga tidak ada tetapi  terdapat „urf yaitu sesui 

pandangan setempat, kalo masyarakat memberi contoh darahnya selebar 

kuku, kalo dianggap sudah banyak iya artinya banyak, banyak hukum-hukum 

yang mengambil dari bahasa-bahasa adat.oleh karena NU mengakomudir hal-

hal yang semacam itu selama tidak bertentangan dengan syara, kalo memang 

ada yang betentangan dengan syara itu kita luruskan.” 
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2. Untuk wawancara kedua peneliti menggali informasi kepada Ulama 

Nganjuk yaitu  KH Qulyubi Dahlan.
149

 sehubungan beliau sebagai Syuriah 

di kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama Nganjuk, beliau KH Qulyubi 

Dahlan menyampaikan sebagai beikut : 

“Adat adalah sebuah peninggalan yang harus dilestarikan yang 

terpenting adat itu tidak bertantangan dengan agama Islam, mengenai adat 

membawa lemari meteng dalam pernikahan itu dalam segi hukum syara 

boleh boleh saja, karena tidak bertentangan dengan syariat. Saya sendiri 

pernah membawa almari, kursi, dan perabotan lainnya sewaktu saya  

melaksanakan pernikahan putra saya yang pertama. Sekali lagi tradisi adat 

membawa lemari meteng itu diluar dari rukun dan syarat sah nikah, dan 

keiklasan keridhoan juga perlu dalam sebuah pernikahan itu.” 

 

3. Untuk wawancara ketiga peneliti menggali informasi kepada Bapak Abdul 

Ajib.
150

 Sehubungan beliau sebagai Tanfidyah PCNU salah pengurus 

harian Kecamatan Wilangan ada di Kabupaten Nganjuk. Bapak Abdul 

Ajib menyampaikan sebagai berikut: 

“Dalam sebuah ikatan perkawinan agama menurut syari‟at islam 

adalah melakukan sebuah perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri 

pada orang laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk menjadikan 

                                                 
149

 Wawancara dengan KH Qulyubi Dahlan Ulama  Nganjuk Sebagai Syuriah PCNU 

Nganjuk, 22 Januari  2021 
150

 Wawancara dengan Bapak Abdul Ajib pengurus harian keharian NU Wilangan  Nganjuk, 

20  Januari  2021 
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sebuah rumah tangga yang sakinah, waddah, warohmah dan juga 

membentuk keluarga yang diridhoi Allah SWT. 

 

Untuk masalah tradisi adat membawa lemari meteng itu untuk 

hukumnya dalam hukum islam tidak apa-apa apabila dalam pernikahan itu 

tidak melanggar apa yang menjadikan sah dalam akad pernikahan dan 

tidak mengurangi sedikit pun rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan, 

hal ini merupakan suatu tradisi adat yang sesuai dengan kaidah ushul fikih 

yang berbunyi : 

151
َمٌة اَْلَعاَدةُ    زُلَكَّ

 “Adat kebiasaan dapat menjadikan hukum”
152

 

Menurut saya adat membawa lemari meteng dalam pernikahan itu dibolehkan 

asal tidak memberatkan, dan juga merupakan rasa tanggung jawab dalam 

memulai pernikahan. 

Kemudian yang paling penting dalam pernikahan yang harus 

dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalakan syarat dan rukun itu sendiri yaitu 

adanya mahar yang harus diberikan pada pihak perempuan seperti yang 

dijelaskan dalam QS. An Nisa‟ ayat 4 

ن ءۡ  َشي َعن ۡ  َلُكم نَ ۡ  ِطب فَِإنَلة ۡ  َء َصُدقََِٰتِهنَّ ِنحۡ  َوَءاتُواْ ٱلنَِّسا  اۡ  َىِِّن  َفُكُلوهُ  ساۡ  َنف هُ ۡ  مِّ
رِي  ٥  اۡ  مَّ

 

Artinya :“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian  jika mereka 

                                                 
151

 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2016), hal. 14 
152

 Ibid., hal. 14 
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menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati 

maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (QS. An 

Nisa‟ 4)
153

 

    

Pernikahan juga merupakan sunnah, Rasulullah SAW besabda :  

، َوتَ َزوَُّجوا، لَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:قَاَل َرُسوُل اللَِّو صَ  النَِّكاُح ِمْن ُسنَّيِت، َفَمْن َلَْ يَ ْعَمْل ِبُسنَّيِت فَ َلْيَس ِمِّنِّ
َياِم، فَِإنَّ الصَّْوَم َلُو فَِإِّنِّ ُمَكاثٌِر  ْد فَ َعَلْيِو بِالصِّ ِبُكُم اأْلَُمَم، َوَمْن َكاَن َذا َطْوٍل فَ ْليَ ْنِكْح، َوَمْن َلَْ جيَِ

154ِوَجاءٌ 
 

 
“Rasulullah SAW. Bersabda: Menikah termasuk dari sunnahku. Barang 

siapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. 

Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyak umatku. Barang siapa 

memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan siapa tidak 

mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng 

baginya.” (H.R Ibnu Majah)
155

 

  

4. Wawancara yang kedua peneliti menggali informasi yaitu dengan Bapak 

Mohammad Syaifudin.
156

 yang dimana bilau  adalah salah satu ketua ranting 

Nahdathul Ulama yang ada dikecamatan wilangan, peneliti menggali 

infomasi mengenai bagaimana Adat membewa lemari meteng dalam 

pernikahan menurut sudut pandang hukum Islam dan beliau  menyampaikan 

sebegai berikut : 

Adat membawa lemari meteng itu tidak masalah dan diperbolehkan, 

asal tradisi tersebut tidak melanggar Syari‟at dan tidak memberatkan bagi 

mempelai. Kalau menurut pandangan saya adat membawa lemari meteng  
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 Kementerian Agama RI,  Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid..., hal. 77 
154

 Abu Abdullah Muhammad bin Yasid bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, juz 1, 

(Ad-Darul Alamiyyah), hal. 592 
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 Firman Arifandi,  Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan,(Jakarta: Lentera Islam, 

2012), hal. 8 
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 Wawancara dengan Bapak Mohammad Syaifudin Ulama  Nganjuk, 15  Januari 2021 
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dari mempelai laki-laki  itu adalah wujud dari kasih dan tanggung jawab 

mempelai laki-laki  dalam membina rumah tangga, kelak yang mana dalam 

membangun rumah tangga itu seorang laki-laki harus bertanggung jawab dan 

bisa mengayomi dan memberikan sandang pangan dan papan, artinya 

sandang itu bisa memberikan pakain untuk menutupi, pangan yaitu 

memberikan nafkah diantara seperti makanan,  papan yaitu tempat tinggal 

yang beruwjudkan  rumah atau pelindung, semua itu diberikan kepada si 

mempelai wanita. Dan kalo menurut saya itu juga sama dengan dalil Allah 

SWT (QS. An Nisa‟ 34) 

ُموَن َعَلى ٱلنَِّساٱلرَِّجاُل  َل ٱللَُّو بَعۡ  قَ وََّٰ  ۡ  ِمن أَنَفُقواْ  ۡ  َومبَاض ۡ  َعَلىَٰ َبع ۡ  َضُهمۡ  ِء مبَا َفضَّ
ذلِِمۡ  أَم ۡ  وََٰ تُ  ۡ  ِلحََٰ ِفظََٰت قََِٰنتََٰ  فَٱلصََّٰ يِت  ۡ  ٱللَّوُ  َحِفظَ  مبَا بِ ۡ  َغيۡ  لِّلٌت حََٰ  ُنُشوَزُىنَّ  خَتَاُفونَ  َوٱلََّٰ

 ُغواْ ۡ  َتب َفاَل  ۡ  َنُكمۡ  َأَطع ۡ  فَِإن ۡ  رِبُوُىنَّ ۡ  َوٱض َمَضاِجعِ ۡ  ٱل يف  ُجُروُىنَّ ۡ  َوٱه َفِعظُوُىنَّ 
٠٥  َكِبريا َعِلّيا َكانَ  ٱللَّوَ  ِإنَّ  ۡۗ َسِبياًل  ِىنَّ ۡ  َعَلي

157 

Artinya : “Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki atas sebagian yang 

lain (perempuan), dan karena meraka (laki-laki) telah memberikan nafkah 

dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang 

taat (kepada Allah), dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ad, karena 

Allah telah telah (menjaga mereka). Perempuan-perempuan yan kamu 

khawatirkan akan nuyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

pukulah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-

cari alasan untuk menyusahkanya. Sungguh Allah maha tinggi , maha besar ” 

(QS. An Nisa‟ 34)
158

 

 

 

                                                 
157

 Kementerian Agama RI,  Al-Qur‟an Terjemah dan Tajwid..., hal.84 
158

 Ibid., hal. 84 

 



80 

 

 

 

Yang mana adat membawa lemari meteng tersebut adalah kiasan dari dalil 

diatas. Tapi kalo adat membawa lemari meteng itu menjadikan penghalang atas 

terjadinya sebuah pernikahan atau menjadikan keberatanya mempelai laki-laki iya 

teteap dilarang atau tidak boleh. Karena dalam pandangan agama menikah itu 

sangat mudah ada mempelai wanita laki-laki, ada mahar, ada wali, ada saksi 

sudah, bahkan uang maharpun kalo tidak ada kita boleh pakai cincin dari besi 

sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW 

159اْنظُْر َوَلْو َخادَتًا ِمْن َحِديدٍ   
“Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.” (H.R Bukhari dan Muslim)

160
 

 

Karena besarnya nilai mahar tidak ditetapkan oleh syariat. Mahar boleh saja 

bernilai rendah dan boleh saja boleh saja bernilai tinggi asalkan saling ridha.  
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