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A. Pengertian Larangan Perkawinan Dalam Islam 

Di dalam hukum islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqih 

disebut dengan mahram ( orang yang haram dinikahi ) . di dalam masyarakat 

istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. 

Muhrim, kalaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang 

menyebabkan istriny tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat 

dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam „ iddah talak raj‟i „. Ulama‟ 

fiqih telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram 

mu‟aqqat ( larangan untuk waktu tertentu ) dan yang kedua mahram mu‟abad ( 

larangan untuk selamanya ). 
1
   

Mengacu dalam status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan 

luhur tujuan perkawinan, maka Hukum Islam mengatur semua aspek dalam 

perkawinan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. 

Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan perkawinan), agar 

mawaddah wa ar-rahmah sebagai tujuan perkawinan tetap terjaga optimal dan 

tidak terlepas. 

Menegnai upaya preventif, di dalam hukum perkawinan islam(fiqih al-

munakahah) dikenal adanya beberapa perkawinan yang dilarang oleh syara‟. 

Larangan perkawinan dalam hukum islam ini semata untuk menghindari 
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madharat yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilaksanakan. Adapun jenis-

jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum perkawinan islam antara lain 

adalah sebagai berikut:
2
  

1. Nikah Mutah 

2. Nikah Sigar 

3. Nikah Muhallil 

4. Nikah Pinangan Atas Pinangan 

5. Melakukan perkawinan dalam masa iddah 

yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk 

dapat melakukan perkawinan lagi, hal  ini agar dapat diketahui apakah 

perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, 

maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir; apabila ia tidak 

mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai 

karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika 

dikarenakan cerai hidup.
3
 

B. Prinsip-Prinsip Perkawinan 

Menurut M. Yahya Harahap prinsip-prinsip dalam UU perkawinan adalah :
4
 

1) Menampung segala kenyataan – kenyataan  yang hidup dalam masyarakat 

bangsa indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di 

dalamnya unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-

masing. 
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2)  Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan 

zaman disini adalah terpenuhinya arpirasi wanita yang menuntut adanya 

emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan 

teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan 

hidup dan pemikiran. 

3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan 

perkawinan ini bisa di elaborasi menjadi tiga hal yaitu, pertama, suami istri 

saling bantu membantu serta saling lengkp melengkapi. Kedua, masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan 

kepribadian itu suami istri harus saling membantu, ketiga, tujuan terakhir 

yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia 

yang sejahtera spiritual dan material. 

4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara 

bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum 

agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crusial point yang 

hampir menenggelamkan undag-undang ini.  Di samping itu perkawinan 

harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan ( akta 

nikah ). 

5) Undang-undang perkawinan menganut asas  moonogami akan tetapi tetap 

terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya 

mengizinkan. 

6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang 

telah matang jiwa dan raganya. 



 
 

7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik 

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. 

Dalam perspektif yang lain , Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip 

perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al Quran :
5
 

1) Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan  

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya 

sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang 

terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak 

dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan 

dengan syari‟at islam. 

2) Prinsip mawaddah wa rahmah 

Prinsip ini didasarkan pada firman Alloh QS.ar Rum : 21. Mawadah wa 

rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. 

jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan 

seks itu sendiri itu juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan 

perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Alloh di samping 

tujuan yang bersifat biologis. 

3)  Prinsip saling melengkapi dan melindungi 

Prinsip ini didasarkan  pada firmn Alloh SWT, yang terdapat pada surah al-

Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana 

layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan 
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laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling mmbantu dan 

melengkapi, karena setiap orang memilii kelebihan dan kekurangan. 

4) Prinsip mu‟asarah bi al-ma‟ruf 

Prinsip ini didasarkan pada firman Alloh yang terdapat pada surah an-Nisa‟: 

19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan 

istrinya dengan cara yang ma‟ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan 

utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita. 

C. Asas-Asas Hukum Perkawinan Dalam Islam 

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara 

seorang pria dengan seorang wanita. Yaitu berlaku beberapa asas yaitu :
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1) Asas kesukarelaan 

Merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya 

harus terdapat antara kedua calon suami-istri , tetapi juga antara kedua orang 

tua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah 

pihak.kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan 

sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadist nabi, asas ini dinyatakan 

dengan tegas. 

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak  

Merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada 

paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk 

dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu 

oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat 
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disimpulkan dari diamnya gadis tersebut.  Dari berbagai sunnah nabi dapat 

diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua 

belah pihak , dapat dibatalkan oleh pengadilan. 

3) Asas Memilih Pasangan 

Pada  asas ini juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu 

Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap 

Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan 

seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar itu, nabi menegaskan 

bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan 

orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya 

dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang 

disukainya. 

4) Asas Kemitraan Suami-Istri 

Asas ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi yang berbeda karena 

perbedaan kodrat ( sifat asal, pembawaan ) disebut dalam Al Quran surat Al-

Nisa‟ (4) ayat 34 dan surat Al- Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini 

menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal 

yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan 

penanggung jawab pengaturan rumah tangga. 

5) Asas Untuk Selama-Lamanya  

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan 

keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup ( QS Al- Rum 

(30): (21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut‟ah yakni perkawinan 



 
 

perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, 

seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa 

waktu setelah islam, dilarang oleh Nabi Muhammad. 

D. Pengertian Adat Geyeng 

Mayarakat Jawa dikenal memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri dalam 

kehidupannya. Hal ini didasarkan pada pola dan tata aturan masyarakat jawa 

dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Adab dan tata krama yang luhur, 

kesantunan dalam berkomunikasi, ramah dan tepo sliro menjadi sesuatu yang 

melekat pada diri masyarakat Jawa. Yang paling terkenal, kehidupan orang jawa 

sangat kental akan tradisi dan budaya leluhur. 

Tradisi atau Adat  dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan 

masyarakat merasakan hal yang kurang lengkap apabila tidak 

melaksanakannya
7
. Di masyarakat Jawa dilaksanakan secara turun temurun, 

walaupun terkadang ada yang tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai 

makna dari sebuah tradisi itu sendiri. 

 Tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebagian besar orang Jawa yang berada 

di Desa Ngadi  itu masih sangat kental sekali dengan yang namanya Adat 

ataupun Tradisi.  Semua mayarakat ketika akan melangsungkan perkawinan 

selalu mempertimbangkan  dengan menggunakan Adat yaitu seperti halnya Adat 

Geyeng yang ada di Desa Ngadi. 
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       Pengertian dari adat Geyeng itu sendiri berasal dari  singkatan  Wage dan 

Pahing. Dalam arti bahasa jawa yang lain, geyeng berarti goyang atau tidak pas. 

Sehingga makna ini diperluas menjadi tiadanya keselarasan dalam hal hubungan 

perjodohan.8 Bagi yang mempercayai ramalan jodoh Jawa ini, keputusan akan 

pasangan geyeng ini sudah mutlak. Dalam arti tidak bisa ditebus dengan ritual 

apapun, sebagaimana jika terjadi pada pasangan lain. 

           Untuk masyarakat Ngadi itu sendiri  mengartikan Adat Geyeng dari segi 

goyang atau tidak pas, bahwasanya Adat Geyeng  adalah suatu kebiasaan di 

masyarakat ketika ingin  mengawinkan anak perempuan ataupun laki-laki  untuk 

pertama kali,maka orang tua dari calon mempelai laki-laki harus utuh atau tidak 

boleh salah satu sudah meninggal. Karena dikhawatirkan jika perkawinan  

tersebut tetap berlangsung maka menurut masyarakat yang menyakini adat 

tersebut orang tua dari mempelai perempuan bisa ikut meninggal dunia dan bagi 

pelaku yang melanggar adat itu kehidupannya tidak akan tentram, sulit untuk 

mendapatkan rizki  dan akan banyak musibah yang akan dialami.9 Akan tetapi 

jika akan melangsungkan  perkawinan  untuk anak yang kedua ketiga dan 

seterusnya itu tidak perlu menggunakan Adat  Geyeng tersebut.
10

 

E. Sejarah Adat  Geyeng 

Adat Geyeng merupakan tradisi atau adat  masyarakat yang dilakukan 

secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Masyarakat yang telah diwarisi 

oleh nenek moyang terdahulu harus terus menjunjung tinggi dan melestarikan 
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keberadaan tradisi tersebut. Seperti halnya tradisi/ adat  kebudayaan lainya, adat 

Geyeng ini memiliki sejarah dari para leluhur terdahulu. 

  Dalam ramalan jodoh Jawa, ada salah satu pasangan hari yang dianggap 

tabu buat berjodoh. Pasangan hari tersebut ialah Wage dan Pahing. Sehingga 

pasangan yang memiliki hari kelahiran pada kedua hari  tersebut, dilarang buat 

berjodoh dan membina rumah tangga. 

Alasannya ialah bahwa jika pasangan tersebut dipaksakan buat menikah 

maka usia pernikahan tersebut tak akan langgeng. Atau jika pun dapat 

berlangsung lama, maka akan selalu muncul masalah yang menimpa dan 

berakibat kurangnya kebahagiaan dari pasangan tersebut.
11

 

Hal ini terjadi sebagai dampak adanya kepercayaan bahwa manusia yang 

lahir pada kedua hari Jawa tersebut memiliki sifat dasar yang saling berlawanan. 

Dengan kata lain, tak ada interaksi positif pada aura yang terpancar dari kedua 

orang yang lahir pada hari Wage dan Pahing. 

  Itulah mengapa pasangan yang  demikian ini dinamakan pasangan 

geyeng. Yang berarti singkatan dari Wage dan Pahing. Dalam arti bahasa jawa 

yang  lain, geyeng berarti goyang atau tidak pas yaitu jika akan mengawinkan 

anaknya untuk pertama kali itu harus dilihat apakah orang tua dari calon 

mempelai, orang tuanya masih hidup semua atau tidak. 
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 Sehingga makna ini diperluas menjadi tiadanya keselarasan dalam hal 

interaksi perjodohan. 

Bagi yang mempercayai ramalan jodoh Jawa ini, keputusan akan 

pasangan geyeng ini sudah mutlak. Dalam arti tak dapat ditebus dengan ritual 

apapun, sebagaimana jika terjadi pada pasangan lain yang  diperkirakan 

memiliki weton yang dianggap kurang berjodoh.
12

 

F. Tujuan Adat Geyeng 

Pada dasarnya masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang 

sangat cinta akan budaya leluhur. Keseriusan dalam menjaga dan melestarikan 

budaya warisan leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi rakyat 

Indonesia. Begitupun juga dengan masyarakat Ngadi yang terus-menerus 

menjaga eksistensi adat Geyeng. Setiap melakukan  perkawinan masyarakat 

Ngadi selalu menggunakan adat Geyeng yaitu ketika mengawinkan anaknya 

yang pertama itu harus dilihat orang tua dari calon mempelai harus utuh/masih 

hidup semua. Di dalam adat Geyeng ini semua masyarakat tetap mematuhi dan 

melaksanakannya, karena bertujuan untuk melestarikan budaya leluhur yang 

sudah melekat sejak zaman dahulu. 
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Masyarakat Desa Ngadi di dalam melaksanakan perkawinan untuk 

anaknya yang pertama kali mereka selalu menggunakan adat Geyeng yang 

bertujuan sebagai berikut : 
13

 

1. Perkawinannya Awet  

Maksud dari perkawinannya awet itu  adalah ketika sudah menjadi 

pasangan suami istri di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu 

tidak akan tertimpa musibah. 

2. Semua keluarga panjang  umur 

Maksudnya yaitu  ketika kedua belah pihak yang melangsungkan 

perkawinan itu mematuhi adat tersebut maka kedua belah pihak dan 

keluarga mereka itu akan panjang umur dan sehat, tetapi jika melanggar 

adat tersebut maka salah satu keluarga akan ada yang sakit bahkan sampai 

meninggal dunia. 

3. Terhindar dari segala musibah 

Maksudnya yaitu jika para masyarakat mempercayai dengan adat tersebut 

maka ketika melangsungkan perkawinan akan terhindar dari segala 

musibah apapun hingga dalam kehidupan rumah tangga berlangsung. 

4. Dimudahkan dalam mencari rizki  
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Maksudnya yaitu menurut sesepuh dan para warga yang mempercayai 

adat tersebut di daerah desa Ngadi ketika sudah menjadi suami istri atau 

sudah ber rumah tangga itu akan mudah mendapatkan rizki atau 

dipermudah dalam mencari rizki dan tidak ada cobaan ataupun musibah 

yang akan terjadi pada masyarakat yang mempercayainya. 

G. Budaya Jawa 

Negara Indonesia adalah negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, 

tepatnya berbatasan dengan Malaisya dan Papua Neugenea. Ciri utama dari pada 

negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara adalah mempunyai berbagai 

macam tradisi dan kebudayaan. Kebudayaan nenek moyang terdahulu sangat 

dijunjung tinggi dan dilestarikan. Para generasi masyarakat terus memelihara 

dan melestarikan tradisi yang mereka terima sebagai hasil warisan leluhur.
14

 

Budaya adalah sesuatu yang hidup, berkembang, dan bergerak di 

kehidupan masyarakat menuju titik tertentu. Setiap budaya memiliki kebebasan 

individu maupun kelompok yang ada di dalamnya.Sebagian besar orang jawa 

masih belum dapat memisahkan mitos dalam kehidupan mereka. Yang 

dimaksud orang jawa adalah orang yang bahasa ibunya adalah bahasa jawa dan 

merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa. Masyarakat jawa 

percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan 

karena sebelumnya semuanya terjadi di dunia ini, Tuhanlah yang pertama kali 

ada.  
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 Tradisi leluhur yang ada sangat berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat. Setiap sendi kehidupan masyarakat akan selalu diselaraskan dengan 

tradisi tersebut. Mulai dari cara berkomunikasi, adab bergaul, tata karma dengan 

sesama, cara makan dan minum, dan lain sebagainya. Semua harus sesuai 

dengan adat yang berlaku. Hal tersebut sudah menjadi sebuah kelaziman di 

kehidupan social masyarakat. Akan menjadi hal yang tidak wajar ketika terjadi 

suatu hal yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat warisan nenek 

moyang. Kejadian tersebut akan menimbulkan persepsi negative dari mayoritas 

warga. 

Bila kita berbicara mengenai falsafah hidup orang jawa, maka kita tidak 

akan melepaskan pembicaraan mengenai mistik kejawen. Ini karena mistik 

kejawen tidak lain juga merupakan representasi upaya berfikir filosofi manusia 

jawa. Karena itu, melalui mistik kejawen dapat diketahui bagaimana manusia 

jawa berfikir tentang hidup manusia, dunia dan Tuhan.
15

 

Sejak pertengahan abad ke-10 hingga pertengahan abad ke-15, 

kebudayaan hindu berkembang pesat di Jawa. Ini merupakan bukti bahwa 

Hindhuisme dan Budheisme yang masuk ke Jawa  melalui para pedagang India 

diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa karena memiliki banyak kesamaan 

dengan spiritualisme kuno Jawa pra-Hindu.konsepsi dasar mengenai dunia 

ghaib, didasarkan pada gagasan bahwa semua perwujudan dalam kehidupan 
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disebabkan oleh makhluk berfikir yang berkepribadian yang mempunyai 

kehendak sendiri.
16

 

Sebuah adat budaya tentu memiliki perubahan yang ditujukan sebagai 

bentuk penyelarasan pada perkembangan zaman. Adat budaya yang selalu 

berhubungan dengan kehidupan masyarakat Jawa juga mengalami perubahan 

tersebut. Mulai dengan masuknya Islam ke Nusantara, adat  budaya yang 

sesudah ada pada masyarakat Jawa juga mengikuti perubahan zaman tersebut. 

Di negara Indonesia banyak terdapat beberapa  wilayah yang masih 

melestarikan adat/ tradisi kebudayaan warisan leluhur/nenek moyang terdahulu. 

Dari dulu hingga sekarang masyarakat sangat menjaga kesakrakalan tradisi 

tersebut. Sala satu kelompok masyarakat yang hingga saat ini terus melakukan 

tradisi-tradisi leluhur adalah masyarakat di Pulau Jawa. Penduduk pulau Jawa 

sangat menghormati tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Mereka meyakini 

bahwa di suatu bentuk tradisi masyarakat, terdapat kekuatan magis yang luar 

biasa yang mampu mempengaruhi kehidupan mereka.hingga saat ini penduduk 

Jawa masih menggunakan tradisi yang mereka percayai/yakini.  

H.  At thiyarah/Tatthayur ( kesialan ) Dalam Islam 

At Thiyarah adalah anggapan kesialan atau keuntungan lantaran melihat, 

mendengar atau merasakan sesuatu. Sesuatu disini dapat berupa tingkah laku 

binatang, tumbuhan, penentuan hari tertentu sebagai hari baik atau buruk, 

keyakinan atas perkataan seseorang mengenai keburukan yng akan terjadi jika 
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tidak melakukan hal tertentu ( misalnya selamatan ) dan hal senada lainnya. 

khusus bab mengenai keyakinan suatu hari baik atau buruk ( dalam rangka 

perkawinan ). Pada jaman jahiliyyah, orang mengundi nasibnya dengan arah 

burung terbang. Dengan arah burung terbang mereka percaya akan terjadi 

musibah atau nikmat, untung atau celaka atas nasib yang akan terjadi. 
17

 

          At Thiyarah (berperasaan sial karena melihat, mendengar atau bertemu 

sesuatu), Thiyarah termasuk syirik yaitu adanya rasa pesimis  ( sial atau tidak 

beruntung ) yang disebabkan oleh suara yang di dengar, atau sesuatu yang dilihat 

atau semacamnya. Jika hal itu menjadikan seseorang menarik din dan hajat yang 

telah ia kukuhkan, seperti bepergian, menikah, berbisnis, dn semacamnya, maka 

ia telah masuk ke dalam syirik, sebab : 

1) Ia tidak ikhlas ( murni ) dalam bertawakkal kepada Alloh. 

2) Berpaling kepada selain Alloh dan memberikan tempat untuk Tathoyur 

pada dirinya.
18

 

      Hingga saat ini pun, setelah datangnya islam, banyak di sekitar kita yang 

mungkin tidak sadar melakukan hal yang sama. Makna Thiyarah tidak sebatas 

pada arah burung terbang, namun lebih luas. Fenomena-fenomena yang ada pada 

saat ini, diantaranya, kepercayaan baha kalau mendengar kicauan suatu jenis 

burung tertentu ( burung gagak misalnya ) pada malam hari, akan ada malapetaka 

pada anggota keluarga/kampung itu. Seandainya mendapati kupu-kupu yang 

masuk ke rumah. Mata kedutan dipercayai kalau yang bersangkutan sedang 

dibicarakan oleh orang lain. Kejatuhan cicak yang dianggap sebagai isyarat akan 
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datangnya suatu musibah. Dari Abdullah bin Amr ra, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda ; barang siapa mengurungkan hajatnya karena thiyaroh ( merasa sial 

dengan sesuatu ), berarti telah syirik. Para sahabat bertanya: “ Wahai Rasulullah ,” 

apa kaffarat (pelebur dan penebusny) ? Ya Alloh, tidak ada kebaikan kecuali 

kebaikannmu, tidak ada kesialan, kecuali dan-Mu, tidak ada Tuhan selain diri-

Mu”, (HR. Ahmad). 

Adapun sesuatu yang membuat seseorang was-was atau takut mendapatkan 

keburukan dan sesuatu, hal ini tidak mempengaruhi dan tidak membahayaka 

(keimanan), jika ia tetap melakukannya dengan bertawakkal kepada Alloh, dan 

mengurungkan tujuannya karena tiyharoh ( merasa sial dengan sesuatu ).
19

  

1. Larangan Melakukan At Thiyarah 

Larangan melakukan Thiyarah itu sudah jelas sekali, bahwa At Thiyarah 

adalah perilaku yang sangat dilarang oleh islam. Bahkan At Thiyarah 

dinyatakan sebagai bentuk kesyirikan. Rasulullah SAW menegaskan hal itu 

sampai tiga kali. Seseorang yang melakukan At Thiyarah berarti ia telah 

terjatuh dalam perbuatan syirik. Apabila sesuatu yang dianggap sial itu 

merupakan sebab, maka ia terjatuh dalam perbuatan syirik kecil ( Syirkul 

Ashghar ). 
20
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Namun bila sesuatu yang ia anggap sial itu adalah sesuatu yang 

mendatangkan kesialan dengan sendirinya tanpa ketetapan dari Alloh, maka 

ia terjatuh dalam syirik besar ( Syirkul Ashghar ). Jika seseorang telah 

terjatuh dalam perbuatan syirik baik syirik kecil maupun syirik besar maka 

hendaknya segera bertaubat kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh mengampuni 

segala bentuk dosa saat seseorang bertaubat kepadanya. Alloh berfirman ( 

artinya ): katakanlah : Wahai hamba-hambaku yang mendholimi diri mereka 

sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Alloh. Sesungguhnya Alloh 

akan mengampuni segala bentuk dosa. Sesungguhnya Dia adalah Dzat Yang 

Maha Pengampun Dan Maha Penyayang. (az-Zumar: 53). Hendaknya orang 

yang telah melakukan at-thiyaroh bersegera untuk bertaubat kepada Alloh. 

Bila dirinya belum bertaubat kemudian ajal menjemputnya, maka Alloh tidak 

mengampuninya. Alloh berfirman (artinya) sesungguhnya Alloh tidak 

mengampuni (dosa) kesyirikan dan mengampuni (dosa) yang berada bawah 

kesyirikan (itupun) bagi orang yang dia kehendaki. (an-Nisa‟: 48 dan 116).   

21
  

2. Batasan At Thiyarah Termasuk Kesyirikan 

Seseorang dinyatakan  melakukan kesyirikan karena ath- thiyarah apabila 

ath-thiyarahnya tersebut mencegah dirinya dari menunaikan hajat/keinginan. 

Rasulullah SAW  bersabda (artinya) : Barang siapa yang ath-thiyarahnya 

mencegah dirinya (dari menunaikan keinginannya) maka dia telah berbuat 

                                                           
21

 Ibid  hal 280 



 
 

syirik. (ash-Shahihah tentang hadist 1065). Namun apabila ath-thiyarah 

tersebut sekedar lintasan sejenak dalam hati atau pikiran lalu segera 

dihilangkan maka dirinya belum dinyatakan terjatuh dalam kesyirikan. 

Rasulullah SAW bersabda (artinya) : sesungguhnya Alloh memaafkan 

umatku dari kemaksiatan yang terlintas pada benak mereka selama belum 

mereka ucapkan atau amalkan. ( HR.Bukhari dan Muslim) 
22

 

Dengan demikian, bila muncul anggapan sial terhadap sesuatu yang di 

dengar, dilihat, waktu atau tempat tertentu maka segeralah kita 

menghilangkan dengan tawakkal sepenuhnya kepada Alloh ta‟ala, tidak 

membiarkan anggapan sial itu tertanam dalam benak kita lebih-lebih sampai 

kita ucapkan atau menghalangi kita dari menunaikan keinginan.  

3. Contoh-Contoh At-Thiyarah 

Di dalam At-thiyaroh itu ada beberapa hal yang dianggap tabu atau 

membawa kesialan  di dalam kehidupan  masyarakat.  Ada beberapa hal yang 

dipercayai oleh orang jawa dan bila melanggarnya akan mendapatkan 

musibah. Adapun beberapa contoh tentang kesialan/At-thiyaroh itu sebagai 

berikut : 

1. Anggapan sial terhadap angka 13 

2. Anggapan sial terhadap suara/hinggapan burung hantu di tempat tertentu, 

masuknya kelelawar atau tokek ke rumah  
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3. Anggapan sial setelah kendaraannya melindas kucing hingga mati. 

4. Anggapan sial terhadap malam jumat kliwon  

5. Anggapan sial terhadap tempat tertentu baik di darat maupun di laut 

karena sering terjadi kecelakaan atau sering muncul makhluk halus di 

tempat tersebut. 

6. Anggapan sial terhadap bulan sura (muharram) sehingga pantangan 

untuk menyelenggarakan acara perkawinan di bulan tersebut. 

7. Berfoto bersma dalam julah ganjil 

Janganlah berfoto dalam jumlah ganjil karena salah satu dari yang difoto 

akan cepat meninggal dan biasanya yang tengah. 

8. Berlama-lama di kamar mandi 

Janganlah anda berlama-lama di kamar mandi karena akan terlihat lebih 

tua dari usia anda sebenarnya. 

9. Duduk di pintu 

Anda dilarang duduk tepat di depan pintu, karena khawatirkan ada 

makhluk lewat yang melewati pintu tersebut dan anda akan jatuh sakit. 

10.  Kebiasaan bersiul didalam rumah 

Janganlah anda selalu bersiul didalam rumah, karena akan mengundang 

makhluk halus yang akan berbuat jahat. 



 
 

11. Kebiasaan memberi saputangan kepada kekasih 

Janganlah mempunyai kebiasan memberi saputangan kepada kekasih 

karena kan berakibat perpisahan tiada sebab. 

12. Makan sebelum orang tua makan 

Janganlah mendahului makan sebelum orang tua makan, karena akan 

menjadikan sulit untuk mendapatkan rezeki. 

13. Memotong rambut pada malam hari dirumah 

Janganlah suka memotong rambut dimalam hari di rumah, karena 

berakibat anda akan didatangi makhluk halus jahat dalam mimpi. 

14. Tidur disore hari menjelang magrib 

Janganlah anda tidur disore hari menjelang magrib, karena kelak anda 

akan menjadi orang tak bermalu (gila). 

15. Tidur terlentang dengan tangan dikepala 

Janganlah anda tidur terlantang dengan tangan menindih kening kepala 

anda, karena secara tidak langsung akan menyumpahi orang tua anda 

untuk pergi untuk selama-lamanya. 

16. Membersihkan telinga dimalam hari 



 
 

Janganlah anda membersihkan telinga dimalam hari, karena akan 

membawa anda kedalam kesulitan rezeki. 

17. Mandi dipantai dengan pakaian warna merah atau hijau tua 

Janganlah sering, selalu memakai pakaian warna merah atau hijau 

dipantai karena suatu saat kelak akan dijadikan mempelai wanita atau 

pria oleh makhluk halus. 

18. Para gadis atau perjaka biasa membeli barang bekas 

Jika ada gadis atau perjaka biasa mmbeli barang bekas kelk suatu saat 

akan menikah dengan janda atau duda. 

19. Menggunting kuku pada malam hari 

Janganlah anda menggunting kuku pada malam hari, karena akan 

membuat usia anda lebih singkat. 

20. Menjahit kancing baju ketika baju masih dipakai 

Janganlah menjahit kancing baju ketika baju masih dipakai, karena akan 

menderita penyakit yang parah dan selalu gagal dalam usaha selama 1 

bulan. 

21. Makan dicobek atau lumpang 



 
 

Janganlah anda makan dicobek atau lumpang, karena akan berakibat 

kelak anda akan dimusuhi mertua tanpa sebab. 

 

 

22. Memakai payung dalam rumah 

Janganlah memakai payung dalam rumah karena akan selalu kesukaran 

dalam hidup. 

23. Malas menghadiri undangan perkawinan 

Janganlah sering tak menghadiri undangan perkawinan karena akan 

membuat anda sulit jodoh.  

Apa yang telah dibahas diatas hanyalah sebatas informasi yang 

dipercayai oleh sebagian orang Jawa. Namun, kita sebagai insan yang 

beragama tidak boleh mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan agama. 

Karena bila kita mempercayai sesuatu dan meyakininya maka kita sudah 

terjerumus pada syirik, yaitu menyekutukan Alloh SWT dan itu adalah dosa 

yang sangat besar. Percayalah hanya kepada-Nya sehingga kita selalu 

dilindungi dan dirahmati oleh Alloh SWT. 

 


