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A. Deskripsi Singkat Obyek Penelitian 

1. Letak Geografis Obyek Penelitian 

Desa Ngadi merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan 

Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, luas wilayah Desa 

Ngadi 43102.3 ha2 Desa Ngadi terletak di sebelah selatan Desa 

Kranding Mojo Kediri, di sebelah utara Desa Jeli Karang Rejo 

Tulungagung, di sebelah barat Sungai Brantas Kediri, di sebelah timur 

Desa Ngetrep Mojo Kediri.  

Secara Geografis Desa Mojo terletak pada 111 17 „- 111 52‟ Bujur 

Timur dan 7 49‟- 87 20‟ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 

92 meter diatas permukaan laut. Desa ini terletak sekitar 20 Km di 

sebelah selatan pusat pemerintahan Kapbupaten Kediri dan adapun 

jarak Desa Ngadi dengan pusat pemerintahan Kecamatan Mojo kurang 

lebih 10 Km ke arah utara. 

Wilayah Desa Ngadi didominasi dengan area persawahan dan 

pegunungan. Kondisi tanahnya sangat subur sehingga cocok digunkan 

untuk bercocok tanam. Angin dapat bertiup dengan lancar dan baik. 

Tempatnya dapat dikatakan strategis meskipun berada di 

wilayah barat , karena letaknya dekat dengan area pertanian yang subur, 



dan jarak dari pusat kota juga tidak begitu jauh. Akses masyarakat 

dalam memperoleh kebutuhan/ keperluan hidup sangat mudah. 

Mengingat di sana terdapat pasar dan banyak toko, seperti minimarket 

dan yang lainya. 

2. Latar Belakang Penduduk Desa Ngadi 

Jumlah penduduk Desa Ngadi  adalah 5493 jiwa, dengan 

perincian sebagai berikut: 

Laki-laki  : 2842 jiwa 

Perempuan : 2801 jiwa 

Sedangkan mata pencaharian masyarakat desa Ngadi terdiri dari 

beberapa jenis, dengan didominasi oleh pekerjaan sebagai petani. 

Adapun latar belakang pekerjaan masyarakat desa Ngadi  sebagai 

berikut :
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                  Belum/Tidak Bekerja  : 840 jiwa 

Buruh harian lepas  : 29 jiwa 

Buruh Tani/Perkebunan  : 137 jiwa 

Dokter              : 2 jiwa 

Guru     : 21 jiwa 

Industri    : 32 jiwa 

Karyawan Honorer  : 4  jiwa 
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Karyawan Swasta             : 48 jiwa 

Kontruksi               : 12 jiwa 

Lainnya    : 22 jiwa 

Mekanik   : 5 jiwa 

Mengurus Rumah Tangga : 686 jiwa 

Pedangan    : 53 jiwa 

PNS    : 20 jiwa 

Pelajar/Mahasiswa  : 969 jiwa 

Pembantu Rumah Tangga : 9 jiwa 

Pensiunan    :14 jiwa 

Perangkat Desa   : 8 jiwa 

Perdagangan   : 193 jiwa 

Petani/Pekebun   :720 jiwa 

Peternak    : 2 jiwa 

Sopir              : 10 jiwa 

TNI    : 1 jiwa 

Transportasi   : 21 jiwa 



Tukang Batu   : 23 jiwa 

Tukang Jahit   : 10 jiwa 

Tukang Kayu   : 17 jiwa 

Tukang Las/Pandai Besi   : 2 jiwa 

Uzdtaz/Mubaligh   : 1 jiwa 

Wiraswasta   : 1430 jiwa 

Bidan    : 1jiwa 

Kepala Desa   : 1 jiwa 

Pendeta    :  1 jiwa 

Peneliti    : 1 jiwa 

Para penduduk yang bermukim di Desa Ngadi  kebanyakan 

adalah penduduk asli, dan sebagian adalah pendatang, meskipun 

jumlahnya tidak seberapa. 

Dalam hal pendidikan, masyarakat desa Ngadi  memiliki latar 

belakang pendidikan bermacam-macam. Yang lebih dominan adalah 

pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Data mengenai latar 

pendidikan masyarakat Desa Ngadi  adalah sebagai berikut :
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  Akademi/Diploma III/S.Muda   : 16 jiwa 

 Belum Tamat SD/Sederejat   : 640 jiwa 
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Diploma I/II     : 17 jiwa 

Diploma IV/Starata I    : 50 jiwa 

SLTA/Sederajat     : 651 jiwa 

SLTP/Sederajat      : 1305 jiwa 

Strata II      : 6 jiwa 

Srata III       : 2 jiwa 

Tamat SD/Sederajat    : 1872 jiwa 

Tidak/Belum Sekolah     : 786 jiwa 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat mayoritas didominasi oleh jenjang SMA dengan total 1305 

jiwa, namun demikian juga tidak sedikit yang telah mengenyam 

bangku perguruan tinggi (sarjana). Ini menunjukkan bahwa pola 

pemikiran masyarakat desa Ngadi  telah maju dan berkembang. 

Dengan bukti terus beranjak naiknya taraf/ tingkat pendidikan 

masyarakat. 

Dalam hal agama/ aliran kepercayaan yang ada di Desa Ngadi 

adalah agama Islam. Seluruh masyarakat Desa Ngadi memeluk agama 

Islam. Banyak di jumpai tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh 

masyarakat, seperti masjid dan mushola. Hampir di setiap Rukun 

Tetangga (RT) memiliki masjid/ mushola masing-masing. 

3. Rekapitulasi Mutasi Kependudukan Desa Ngadi Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri 



Adapun beberapa Rekapitulasi Mutasi  Kependudukan yang ada di 

Desa Ngadi yaitu sebagai berikut : 

a) Jumlah KK    : 2 

Jumlah Sebelum Mutasi  : 3 

Kelahiran    : 4 

Kematian    : 5 

Datang     : 6 

Pergi      : 7 

Jumlah   Setelah Mutasi  : 8 

Keterangan     : 9 

b) Jumlah KK     : 1.548 

Jumlah Sebelum Mutasi   : 5.640 

Kelahiran    : 0 

Kematian     : 92 

Datang     : 0 

Pergi     : 55 

Jumlah Setelah Mutasi   : 5.493 

B. Penyajian Data Penelitian 

1. Profil Desa Ngadi 

Desa Ngadi adalah suatu daerah pedesaan yang berada di 

wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Desa Ngadi terletak di 

ujung sebelah utara Kecamatan , yang berbatasan dengan Desa 

Kecamatan.  



Desa Ngadi terkenal akan kekayaan alam yang didominasi area 

persawahan. Hasil alam di Desa Ngadi  sangat melimpah. Segala jenis 

tanaman/ tumbuhan, baik yang berguna untuk kebutuhan pangan 

maupun kebutuhan lainya hidup lestari di sana. 

Iklim dan kondisi lingkungan di Desa Ngadi sangat sejuk, 

nyaman, dan asri. Masyarakat Desa Ngadi mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani. Namun juga tidak sedikit yang bekerja 

sebagai pedagang,  Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan 

lainya. 

C. Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam di Desa 

Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 

1. 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
3
. 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. 

  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.4 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 

                                                           
3
 Yana M.H, Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa. (Yogyakarta: Bintang 

Cemerlang, 2012), hal. 48 
4
http// Anneahera.com/ramalan-jodoh-jawa.htm diakses Tangggal 16 Desember 2015 Pukul  

20.00 wib 



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.5 Akan tetapi jika akan melangsungkan  perkawinan  untuk 

anak yang kedua ketiga dan seterusnya itu tidak perlu menggunakan 

Adat  Geyeng tersebut.
6
 

2. Esensi Larangan Perkawinan Adat Geyeng 

Yang dimaksud dengan Esensi adalah  apanya sesuatu yang 

terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak atau bisa juga 

diartikan 

apanya kenyataan yaitu hakikatnya. 

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 

menciptakan keluarga dan masyarakat muslim yang diridhoi Alloh 

SWT, dan  sebuah perkawinan  didirikan berdasarkan azaz-azaz yang 

islami agar mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta 

mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. 

Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam aturan-aturan fisik 

biologis tetapi juga dalam bentuk psikologis dan sosial serta 

agamanya.  

 Pada dasarnya ketika seseorang akan melangsungkan  suatu 

perkawinan sering kali banyak masyarakat  yang masih menggunakan 

Adat  atau Tradisi yang ada pada masing-masing daerah yang sudah 

                                                           
5
  Hasil Wawancara dengan  B.Riska  Oktaviana  Desa Ngadi tanggal 23 Maret 2015 

6
  Hasil wawancara dengan bapak Junairi Pada Hari Sabtu  tanggal 14 Mei 2016 



melekat sejak dahulu yang turun temurun dari nenek moyang pada 

zaman dahulu. Seperti halnya larangan perkawinan yang ada di daerah 

Desa Ngadi  yaitu larangan perkawinan Adat Geyeng. Semua 

masyarakat yang akan mengawinkan anaknya, mereka akan 

menggunakan adat yang mereka yakini yaitu Adat Geyeng.  

Seperti halnya salah satu keluaga dari bapak Junairi yaitu ketika  

akan mengawinkan putrinya untuk pertama kali keluarga mereka 

mempertimbangkannya dengan adat yang mereka yakini atau 

percayai. Putrinya yang bernama Riska Oktaviana sudah 

memperkenalkan calon suaminya kepada keluarganya dan pihak 

keluarga pun menyetujuinya namun ketika ditanyakan pada sesepuh 

atau dukun manten mengenai  perhitungan pada kelahiran keduanya 

ternyata itu termasuk Geyeng, kemudian mengenai orang tua dari 

calon mempelai ada salah satu yang sudah meninggal. Melihat hal 

tersebut pihak keluarga pak Junairi langsung membatalkan 

perkawinan anaknya karena dirasa jika perkawinan tersebut 

dilanjutkan maka akan terjadi banyak musibah ataupun kematian pada 

keluarga mereka. 

Hal seperti  itu adalah salah satu contoh dari beberapa warga yang 

masih mempercayai  Larangan Perkawinan Adat Geyeng. Memang 

sebagian besar penduduk Desa Ngadi masih banyak yang 

menggunakan adat  tersebut jika akan melakukan perkawinan. 

3. Factor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya  larangan 

perkawinan adat geyeng  



 

 

4.  Pandangan masyarakat terhadap Implikasi larangan perkawinan 

adat geyeng terhadap kehidupan rumah tangga. 

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebudayaan, 

tradisi, dan adat-istiadat. kebudayaan adalah hasil kegiatan dan 

penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, 

dan adat-istiadat. Adapun tradisi adalah adat kebiasaaan turun-

temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat. Adat-istiadat adalah tata-kelakuan yang kekal dan turun-

temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga 

kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. 

Untuk memperjelas permasalahan mengenai implikasi dari 

Larangan Perkawinan Adat Geyeng , berikut penulis jabarkan 

beberapa peristiwa yang terjadi pada kehidupan penduduk sehubungan 

sehubungan dengan Implikasi dari Larangan Perkawinan Adat 

Geyeng. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa warga yaitu: 

Perkawinan antara Sulastri dan Harianto 

Menurut Sulastri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan 

kedua orang tuanya tidak menyetujui hubungannya dengan Hariyanto, 

karena salah satu orang tua dari Hariyanto sudah meninggal dunia. 

Namun karena keduanya tidak bisa dipisahkan akhirnya perkawinan 

itu pun terjadi. Meskipun sudah dinasehati oleh sesepuh Desa bahwa 

mereka itu telah melanggar adat. Perkawinan yang semula bahagia 



tetapi setelah dikaruniai anak perkawinannya mulai tidak ada 

keharmonisan lagi diantara keduanya. Percekcokan selalu muncul, 

dari permasalahan kecil menjadi besar. Kata Sulastri: “ aku sebenere 

yo gak pati percoyo karo adat, tapi ngeneki arep ngak percoyo, yo, 

maleh percoyo, la omongane wong tuwek akeh sing kejadian”. Pada 

awalnya Sulastri tidak mempercayai adat tersebut setelah mengalami 

kejadian yang telah dialami selama berumah tangga dengan Hariyanto 

akhirnya Sulartri percaya dengan adat yang diyakini oleh orang 

tuanya. 

Perkawinan antara Hanik dan Suprapto 

Menurut Suprapto perkawinannya memang melanggar adat. 

Setelah sekitar satu bulan perkawinannya itu, ibunya meninggal dunia, 

dan kehidupannya tidak nampak bahagia ataupun harmonis walaupun 

mreka sudah dikaruniai anak. Pada awalnya mereka tidak 

menghiraukan larangan adat tersebut, akan tetapi setelah kejadian 

yang telah mereka alami, akhirnya mereka mempercayai sebagaimana 

yang dikatakan oleh Suprapto:”larangan adat ngono iku percaya ngak 

percaya yo kudu di gawe(ngak iso disepelekno), kenyataane kejadian 

tenan”. 

Perkawinan antara Nur Laili dengan Kamim T 

Nur laili mengatakan bahwa, perkawinannya dulu dengan Kamim 

T tidak direstui oleh orang tuanya, karena bapak dari Kamim sudah 

meninggal dunia dan orang tua dari Nur Laili sangat mempercayai 

adanya Larangan Adat dalam  Perkawinan  seperti halnya Larangan 



Perkawinan Adat Geyeng. Namun mereka tetap melangsungkan 

perkawinan tersebut. Mereka dikaruniai anak tetapi anaknya mulai 

umur 1 tahun sakit-sakitan sampai dengan umur 1,5 tahun anaknya 

akhirnya meninggal dunia dan selang 1 tahun bapak dari Nur Laili 

meninggal dunia karena kecelakaan. 

Perkawinan antara Titin dengan Ahmad 

Perkawinan mereka menurut masyarakat juga melanggar adat, 

sekarang kehidupannya juga tidak mengalami kebahagiaan, sering 

tertimpa musibah dan sampai sekarang mereka belum juga dikaruniai 

anak. 

Berdasarkan keterangan yang peneliti uraikan di atas bahwasanya 

Implikasi dari pelanggaran Larangan Perkawinan Adat Geyeng  

tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Terjadi banyaknya  musibah yang dialami oleh keluarga. 

b. Keadaan rumah tangga tidak harmonis. 

c. Sulitnya dalam mencari nafkah atau rizki. 

d. Sulit untuk dikaruniai anak atau keturunan. 

e. Banyak kejadian sial yang dialami. 

f. Sering adanya cekcok atau permasalahan dalam ruah 

tangganya. 

Para sesepuh Desa pun menuturkan yaitu: 
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bahwasanya Menentukan jodoh dalam budaya Jawa, adalah sebuah 

perkara yang gampang-gampang susah. Mengapa demikian? Hal ini 

terkait dengan banyaknya hal-hal yang menyertainya. Selain masalah 

bobot, bibit dan bebet masih ada satu lagi yang tidak kalah penting 

untuk diperhitungkan. 

Dalam ramalan jodoh Jawa, ada salah satu pasangan hari yang 

dianggap tabu untuk berjodoh. Pasangan hari tersebut adalah 

penanggalan Wage dan Pahing. Sehingga pasangan yang memiliki 

hari kelahiran pada kedua penanggalan tersebut, dilarang untuk 

berjodoh dan membina rumah tangga. 

Alasannya adalah bahwa jika pasangan tersebut dipaksakan untuk 

menikah maka usia pernikahan tersebut tidak akan langgeng. Atau jika 

pun bisa berlangsung lama, maka akan selalu muncul masalah yang 

menimpa dan berakibat kurangnya kebahagiaan dari pasangan 

tersebut. 

Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kepercayaan bahwa manusia 

yang lahir pada kedua hari Jawa tersebut memiliki sifat dasar yang 

saling berlawanan. Dengan kata lain, tidak ada hubungan 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. Masyarakat 



Desa Ngadi mengartikan geyeng  goyang atau tidak pas. Sehingga 

makna ini diperluas menjadi tiadanya keselarasan dalam hal hubungan 

perjodohan. 

  

 

5. Analisis hukum islam  mengenai larangan perkawinan adat 

geyeng pada masyarakat ngadi , kecamatan mojo , kabupaten 

kediri. 

Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang 

merahmati seluruh alam semesta, yang meliputi seluruh makhluk 

hidup (manusia, hewan, tumbuhan), lingkungan dan seluruh elemen 

kehidupan yang ada di dunia ini. Islam adalah agama yang 

memerintahkan perdamaian dan jalan menuju keselamatan dunia dan 

akhirat. 

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi 

untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada dibumi dan salah 

satunya manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata: 

“Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa 

membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak 

(dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya…” 

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi 

dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa 

keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan 



membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari 

kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan 

dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan 

dalam AlQur‟an : 

ۗ َأَوَلْى َكبَن  َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اَّتِبُعىا َمب َأنَزَل الَّلُه َقبُلىا َبْل َنَّتِبُع َمب َأْلَفْيَنب َعَّلْيِه آَببَءَنب

[٠٧١:٢آَببُؤُهْم َلب َيْعِقّلىَن َشْيًئب َوَلب َيْهَّتُدوَن ]  

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah 

diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa 

yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” 

Padahal,nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan 

tidak mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah:170) 

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 

menciptakan keluarga dan masyarakat muslim yang diridhoi Alloh 

SWT, dan  sebuah perkawinan  didirikan berdasarkan azaz-azaz yang 

islami agar mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta 

mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. 

Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam aturan-aturan fisik 

biologis tetapi juga dalam bentuk psikologis dan sosial serta 

agamanya.  

 


