
 

 

TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN 

UMAT ISLAM DI CUKIR JOMBANG TAHUN 2010-2021 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana 

Pada Program Gelar Strata Satu (S1) 

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) 

 

 

Oleh: 

NABIL FEBRIADI 

NIM: A02216034 

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 

SURABAYA 

2022 



   

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Nabil Febriadi 

NIM  : A02216034 

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI) 

Fakultas : Adab dan Humaniora 

 

Dengan sungguh-sungguh menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan 

adalah hasil penelitian karya tulis tangan pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang 

dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemedian skrisi ini ditemukan dan terbukti 

bukan karya tulis pribadi di kemudian hari, maka penulis sebagai peneliti bersedia 

mendapatkan konsekuensi dari akademis. 

 

 

 

 

Surabaya, 9 Januari 2022 

Saya yang menyatakan  

 

 

 

Nabil Febriadi 

A0226034 



   

iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Proposal skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk 

diajukan. 

Surabaya, 1 Februari 2022 

 

 

 

Oleh 

Pembimbing 

Drs. Sukarma, M.Ag 

NIP : 196310281994031004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

iv 
 

 



   

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

“Tertawa atau ditertawakan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

vi 
 

 

KATA PENGANTAR 

 Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa, yang telah menurunkan 

rahmat dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

lancar. Sholawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada nabi Muhammad 

Shallallahualaihiwasalam yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh 

umat manusia. 

 Penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Perhitungan 

Weton Dalam Pernikahan Umat Islam Di Cukir Jombang Tahun 2010-2022” yang 

disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

(S.Hum) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora 

UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

banyak berkontribusi dalam selesainya skripsi ini. Skripsi yang jauh dari kata 

sempurna ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa dan dukungan dari 

berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti ingin mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Prof. Masdar Hilmy, S. Ag., MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Ampel 

Surabaya. 

2. Dr. H. Agus Aditoni. M. Ag selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  



   

vii 
 

3. Dr. H. Muhammad Khadafi, M. Si selaku ketua Jurusan Sejarah Peradaban 

Islam. 

4. Bapak Dwi Susantom M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban 

Islam. 

5. Bapak Drs. Sukarma, M.Ag selaku Wali Dosen serta Dosen Pembimbing 

saya, yang telah meluangkan waktu, kesabaran, dan selalu memberikan 

arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya Jurusan 

Sejarah Peradaban Islam, atas ilmu dan bimbingannya selama berada di 

bangku perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu Staf-staf UIN Sunan ampel Surabaya dari mulai pengurusan 

staf fakultas yang sangat keren sampai pak satpam yang membantu 

memudahkan urusan mahasiswanya. 

8. Kedua orangtua saya dan keluarga saya yang selalu mendoakan dan 

mensupport penuh bagi pendidikan saya, serta seseorang penyemangat 

saya dalam hal apapun, saya sangat berterima kasih telah di temani sampai 

saat ini semoga Allah Subhanahuwata’alah yang akan membalasnya. 

9. Kepada yang selalu menemani saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini 

teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena terlalu 

banyak sehingga dapat mengakibatkan iri dan dengki, ketika nama mereka 

tidak di cantumkan di dalam karya tulis ini, terima kasih sudah berjuang 

bersama semoga kebaikan dan keikhlasan kembali kekalian juga. 



   

viii 
 

10. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu nama dan kontribusinya. Terimakasih karena telah menjadikan 

saya mampu bertahan untuk melawan rasa malas sepanjang jenjang 

perkuliahan ini terlebih dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah 

menemani dikala susah maupun senang. Tiada yang dapat penulis 

ucapkan selain doa yang selalu dipanjatkan semoga Allah SWT selalu 

membalas kebaikan. Amiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ix 
 

ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Umat 

Islam Di Cukir Jombang Tahun 2010-2021”. Permasalahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah di antaranya: Bagaimana sejarah tradisi perhitungan weton 

dalam pernikahan di Jawa?, Bagaimana pendapat masyarakat masalah tradisi 

perhitungan weton di zaman modern di Cukir Jombang?, Bagaimana perhitungan 

weton dalam pernikahan umat Islam di Cukir Jombang? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis etnografi Spradley. 

Menurut Spradley, analisis etnografi ini bertujuan untuk mengetahui sistem 

makna budaya yang digunakan di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi perhitungan weton dalam pernikahan 

umat Islam di Cukir Jombang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tradisi perhitungan weton di Cukir 

pada dasarnya juga menggunakan hitungan neptu dan simbol weton sebagai syarat 

pernikahat umat Islam. Akan tetapi, peranannya tidak boleh diyakini terlalu 

berlebihan. Hal tersebut dikarenakan, keyakinan tersebut akan bersinggungan 

dengan nilai-nilai dan syari’at Islam. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "Tradition of Weton Calculation in Muslim Marriages in 

Cukir Jombang 2010-2021". The problems used in this study include: What is the 

history of the tradition of calculating weton in marriages in Java?, How do people 

think about the tradition of calculating weton in modern times in Cukir Jombang?, 

How is the calculation of weton in Muslim marriages in Cukir Jombang? 

This study uses a qualitative method of Spradley's ethnography. According to 

Spradley, this ethnographic analysis aims to determine the system of cultural 

meaning used in society. This study aims to describe how the tradition of 

calculating weton in Muslim weddings in Cukir Jombang. 

The results of this study indicate that the tradition of calculating the weton in 

Cukir basically also uses the neptu count and the weton symbol as a condition for 

Muslim marriages. However, its role should not be overestimated. This is 

because, these beliefs will intersect with Islamic values and sharia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsep kehidupan bersosial tidak terlepas dari adanya banyak perbedaan latar 

belakang masyarakat. Latar belakang yang heterogen membuat masyarakat juga 

tidak bisa terlepas dari adanya peran budaya. Perwujudan ide yang muncul dari 

sebuah kebudayan merupakan manifestasi abstrak yang tidak dapat diraba dan 

dirasakan1. Hal tersebut yang nantinya akan menjadikan sebuah kebiasaan yang 

biasa dikenal dengan tradisi. 

Setiap tradisi yang muncul di dalam lingkungan merupakan simbol-simbol 

yang mengandung nilai-nilai, budaya, moral, etika maupun religi yang melekat 

pada setiap tradisi tersebut2. Sehingga, hal tersebut menjadikan kepercayaan 

tersendiri bagi masyarakat pada suatu wilayah yang memiliki tradisi tersendiri dan 

berbeda dengan tempat lainnya. 

 Seperti halnya adat jawa, adat yang masih melekat seperti kebiasaan 

perhitungan weton merupakan adat yang biasa digunakan untuk menghitung 

kecocokan weton pada kedua mempelai, sehingga hal tersebut nantinya akan 

digunakan untuk mengetahui ketidakcocokan yang nantinya juga menentukan

                                                           
1 Lutfi Fransiska Risdianawati and Muhammad Hanif, ‘Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan 

Upacara Kelahiran Adat Jawa Tahun 2009-2014 (Studi Di Desa Bringin Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo)’, Agastya, 5.1 (2015), 30–66. 
2 Yohana Wahyuti, Syafrial, and Hadi Rumadi, ‘Makna Simbolik Pada Upacara Pernikahan Adat 

Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara’, Jurnal 

Tuah: Pendidikan Dan Pengajaran Bahasa, 1.2 (2019), 163–71. 
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 restu tidaknya orang tua kepada kedua mempelai tersebut3. Hal tersebutlah yang 

nantinya akan menjadi penentu hubungan kedua mempelai tersebut sebelum 

melakukan ritual pernikahan. 

Urgensi perhitungan weton sangat penting digunakan dalam kehidupan 

budaya Suku Jawa. Hal tersebut dikarenakan, perhitungan weton digunakan untuk 

menentukan tatanan hidup. Dengan sifat masyarakat Jawa yang homogeni, maka 

tradisi perhitungan weton tersebut dilakukan untuk digunakan dalam berbagai hal, 

seperti: mulai dari perkawinan, mendirikan rumah, mencari jodoh, menentukan 

pekerjaan, melihat sifat seseorang, atau lainnya4, sehingga masyarakat Jawa yang 

cenderung lebih banyak hidup di dalam pedesaan mendapatkan ketentraman hidup 

yang kadangkala hal tersebut tidak selalu benar. 

Berbagai aktivitas seperti, penggunaan perhitungan weton tersebut seringkali 

digunakan oleh masyarakat dalam proses sebelum pernikahan. Pernikahan sendiri 

berasal dari kata dasar “nikah” yang berasal dari kata Bahasa Arab yang artinya 

perjanjian perkawinan. Pernikahan memiliki makna etimologi wath’u 

(bersetubuh) dan akad sekaligus. Sedangkan, makna terminologinya adalah akad 

yang menjadikan laki-laki boleh melakukan kesenangan terhadap pasangannya 

yakni perempuan, seperti: bersetubuh, berciuman, berangkulan dan lain 

sebagainya5. Akan tetapi, hal tersebut bisa dilakukan oleh calon pasangan suami-

istri yang mengikuti tradisi adat Jawa yaitu perhitungan weton. 

                                                           
3 Uyuunul Husniyyah, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan 

Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa’, Muqoshid Jurnal Hukum Islam, 3.2 (2020), 74–87. 
4 Farid Rizaluddin and Silvia S. Alifah, ‘Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut 

Prespektif Hukum Islam’, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Islam, 12.2009 (2021), 139–50. 
5 Diana Anugrah, ‘Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa “Temu Manten” Di 

Samarinda’, EJournal Ilmu Komunikasi, 4.1 (2016), 319–30. 
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Dalam pandangan Islam, kegiatan pernikahan yang mengikuti adat istiadat dan 

budaya tidak akan dilarang selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan 

agama6. Akan tetapi, hal tersebut seperti budaya-budaya perhitungan weton sangat 

bergantung pada kepercayaan masing-masing individu. Karena, agama Islam tidak 

melarang sebuah pernikahan yang diniatkan ibadah. Lagi pula, tradisi perhitungan 

weton merupakan tradisi turun-temurun yang digunakan hanya sebagai adat, 

sehingga fenomena tersebut dimisalkan seperti halnya seseorang memasak sayur 

tanpa garam. Maka dari itu, segala aktivitas dengan tanpa menggunakan adat atau 

tradisi seperti halnya aktivitas itu akan terasa hambar7. 

Perhitungan weton memiliki ruang lingkup tersendiri dalam penentuan 

perhitungannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa ritual, seperti: 

nontoni (melihat dari dekat calon pasangan), petung (perhitungan penentuan 

berdasarkan nama, hari lahir, dan neptu), nakokake (ngelamar), dan pasang tatub 

(tanda resmi akan mengadakan hajatan)8. Ritusl-ritual tersebut yang nantinya akan 

digunakan untuk melangsungkan hajatan sampai sebelum ke cara resmi yakni 

pernikahan. 

Pada dasarnya, setiap hari adalah hari baik. Setiap hari lahir yang melekat 

pada seseorang juga baik. Akan tetapi, perhitungan weton memiliki hari baik dan 

ada hari yang harus dihindari. Bukan berarti juga, hari yang dihindari adalah hari 

yang buruk dan penuh kesialan. Justru, hari-hari yang harus dihindari tersebut 

                                                           
6 Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, ‘Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam’, Al-

Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 315–26. 
7 Titin Mulya Sari, Abdur Rasyid, and Romli, ‘Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di 

Desa Terlangu Kecamatan Brebes’, Al Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5.10 

(2017), 811–31. 
8 Safruddin Aziz, ‘Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah’, Ibda’: 

Jurnal Kebudayaan Islam, 15.1 (2017), 22–41. 
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dinilai kurang sesuai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, seperti: pernikahan, 

khitan, mendirikan rumah, dan lain-lain9. Maka dari itu, hal tersebut perlu 

diperhatikan, agar pelaksanaan kegiatan hajatan yang akan dilakukan tidak 

mengalami hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada pasangan yang akan 

melangsungkan pernikahan. 

Koentjaraningrat memandang, bahwa unsur-unsur kebudayaan Jawa seperti 

perhitungan weton merupakan petunjuk dari makna-makna simbolis, antara lain: 

bahasa dan komunikasi, seni dan sastra, keyakinan agama, ilmu ghaib, dan 

beberapa pranata-pranata yang berada di dalam kehidupan sosial10. Makna-makna 

tersebut secara tidak langsung selalu bergesekan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan beberapa ketentuan-ketentuan tersebut, masyarakat diharapkan untuk 

mengintegrasikan hal-hal tersebut dengan prosedur yang sesuai adat istiadat 

setempat, agar kegiatan apapun yang dilangsungkan akan menjadi berkah bagi 

masyarakat yang melangsungkannya. 

Di era kehidupan bermasyarakat saat ini yang serba plural dan multikultural, 

keberlangsungan seseorang dalam melakukan pernikahan tidak cukup hanya 

melihat agama dan akhlaknya saja. Masyarakat yang pada umumnya adalah 

masyarakat Jawa memiliki penentuan calon pasangan dengan berdasarkan 

beberapa kriteria, yakni: bibit, bebet, dan bobot11. Pemenuhan-pemenuhan 

                                                           
9 Nur Sitha Afrilia, ‘Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, 

Kabupaten Pati’, Sabda Volume, 15.2 (2019), 148–57. 
10 Harsono, ‘Nebus Kembar Mayang : Ritual Dalam Perkawinan Adat Jawa Yang Masih 

Bertahan’, Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture, 2.April 

(2020), 28–46. 
11 Cholil, Amriana, and Zora Rizkyta Anindini, ‘Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan 

Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa 

Sepande Sidoarjo)’, Al-Tazkiah, 10.1 (2021), 21–38. 
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tersebut tersebut khususnya pada istilah bobot akan sangat dibutuhkannya 

perhitungan weton sebagai acuan dalan penentuan istilah tersebut. Maka dari itu, 

hajatan pernikahan pada masyarakat Jawa pada umumnya tidak bisa 

dilangsungkan dengan tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan adat istiadat 

budaya Jawa yang seperti halnya adalah tradisi perhitungan weton. 

Dalam kehidupan sehari-hari, adat istiadat atau tradisi tidak bisa dibedakan 

antara hukum adat dengan tradisi atau adat biasa. Jika berbicara adat, maka 

hukum adat akan berlaku. Sanksi-sanksi yang berkenaan pun akan melekat pula 

pada hukum adat atau tradisi tersebut12. Maka dari itu, pengetahuan dan kehati-

hatian dalam hal tersebut sangat diperlukan dalam menjaga tatanan tradisi atau 

adat yang pada khususnya adalah perhitungan weton. 

Hukum Islam telah menentukan, bahwa Islam sebagai agama yang diturunkan 

oleh Allah Subhaanhu wa Ta’aalaa di tengah-tengah keberagaman masyarakat 

yang telah memiliki tradisi adat tersendiri telah menjadi penengah yang sentral 

dalam kehidupan bersosial. Islam dengan begitu cepat menyesuaikan dengan 

budaya masyarakat dan mengalami akulturasi. Namun demikian, Al-Qur’an 

sebagai sumber pedoman umat Islam harus tetap menjadi ujung tombak pada 

masyarakat umat Islam yang memiliki budaya tersendiri dan beragam13. Maka 

dari itu, peleburan dan masuknya agama Islam di dalam budaya atau adat istiadat 

pada suatu budaya adat istiadat telah menjadikan keberagaman tersendiri yang 

aktif berinteraksi dengan lingkungan sosial. 

                                                           
12 Sari, Rasyid, and Romli. 
13 Deni Miharja, ‘Persentuhan Agama Isam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia’, MIQOT, 38.1 

(2014), 189–214. 
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Pada dasarnya, tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa 

memiliki makna simbolik yang luhur. Kehati-hatian dalam melangsungkan 

pernikahan memiliki harapan yang nantinya akan ada kebahagiaan di dalam 

rumah tangganya. Tentu saja, hal tersebut masih memiliki keeratan yang kental 

dengan keyakinan atau kepercayaan14. Sebagai umat Islam dengan budaya Jawa, 

seseorang perlu mengelola hal tersebut dengan benar, agar kesalahpahaman tidak 

terjadi dan seimbang antara agama yang dianut dan tradisi yang diikuti. 

 Sebagai contoh, tradisi Jawa khususnya perwetonan telah dilakukan di 

wilayah Desa Cukir Jombang. Perkampungan yang corak lingkungannya 

berdampingan dengan lingkungan pondok pesantren Tebuireng telah membuat 

tradisi adat budaya setempat ini sangat seringkali bergesekan dengan nilai-nilai 

Islam. Terlebih, Pondok Pesantren Tebuireng merupakan majlis ta’lim yang 

digagas oleh para ulama, sehingga peleburan budaya adat dengan nilai-nilai Islam 

telah bekerja dengan seimbang. Maka dari itu, wilayah tersebut sangat menarik 

dalam rangka mengetahui kinerja konsep tradisi perwetonan yang kondisi 

lingkungannya berdampingan dengan pondok pesantren yang telah lama popular. 

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, peneliti ingin mengetahui tradisi 

perwetonan yang pada waktu-waktu tertentu digunakan dalam acara pernikahan. 

Oleh sebab itulah, peneliti ingin meneliti kajian dengan judul “Tradisi 

Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Di Cukir Jombang 

Tahun 2010-2021”. 

 

                                                           
14 Kusul Kholik, ‘Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum 

Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)’, Usratuna, 1.2 (2018), 1–26. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pola Umum Desa Cukir Jombang? 

2. Bagaimana Sejarah Tradisi Perhitungan Weton? 

3. Bagaimana Pernikahan Masyarakat Muslim Di Cukir Jombang 

Menggunakan Perhitungan Weton? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Pola Umum Desa Cukir Jombang. 

2. Untuk Sejarah Tradisi Perhitungan Weton. 

4. Untuk Pernikahan Masyarakat Muslim Di Cukir Jombang Menggunakan 

Perhitungan Weton. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mampu memberikan pengetahuan dalam hal menambah wawasan yang 

penting tentang tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat 

muslim di Cukir Jombang.  

2. Manfaat Praktis 

Membantu dalam memberikan wawasan dalam hal tradisi perwetonan 

umat Islam kepada pihak akademis dan pihak masyarakat setempat terkaiit 

sejarah dan wawasan asal-usul tradisi perhitungan weton dalam 

pernikahan masyarakat muslim di Cukir Jombang.  
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E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik 

Pendekatan secara sederhana merupakan cara umum dalam memandang 

permasalahan atau objek kajian.15 Melalui pendekatan, peneliti akan mengetahui 

metode yang tepat dalam meneliti suatu objek permasalahan. Dengan judul 

penelitian yang sudah ada, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya. Kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-

kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrument kunci16. Jenis penelitian kualitatif adalah etnografi. 

Menurut Spradlyey, analisis etnografi ini bertujuan untuk mengetahui sistem 

makna budaya yang digunakan di dalam masyarakat17. Dengan hal tersebut, maka, 

peneliti harus bisa menemukan hal-hal yang mampu menunjang seluruh hasil 

penelitian, agar penelitian yang diteliti dapat menghasilkan suatu teori yang dapat 

dipercaya untuk pengujian dan studi selanjutnya.18 

Penelitian ini menggunakan teori-teori dan konsep kebudayaan etnografi. 

Menutut Spradley, kajian tentang etnografi tersebut dilakukan untuk bertujuan 

dalam rangka mengetahui dan memahami sudut pandang suatu masyarakat19. 

Sehingga, hal tersebut akan memunculkan pengetahuan dan wawasan yang 

                                                           
15 Winastwan Gora dan Sunarto, Pakematik (Strategi Pembelajaran Inovatif Berbass TIK), Jakarta: 

Elex Media Komputindo, 2007, hlm 4. 
16 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelutian Kualitatif, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka 

Media, 2015, hlm. 8. 
17 Farida Nugrahani, 2014,  Metode Penelitian Kualitatif, 178. 
18 Marie T. Hastings, Dasar-Dasar Riset Keperawatan, Jakarta: Buku Kedoktera EGC, 1999, hlm 

223. 
19 Emiliana Sadilah, Mudjiono, and Noor Sulistyo Budi, Etnografi Masyarakat Desa Randualas 

(Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015), 4. 
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berkaitan langsung dengan kondisi suatu masyarakat di wilayah tertentu yang 

nantinya akan menghasilkan suatu pemahaman terhadap makna-makna dan 

simbolik yang digunakan pada wilayah tersebut. Pada khususnya, kajian ini yang 

menggunakan teknik telaah untuk mengetahui gambaran nyata yang terjadi yang 

sesuai dengan topik penelitian. 

F. Penelitian Terdahulu 

Kajian tentang tradisi perhitungan weton telah banyak dikaji oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan objek Desa Cukir Jombang. 

Sedangkan, peneliti-peneliti sebelumnya memiliki kajian yang beragam tentang 

tradisi perwetonan baik tentang konsep maupun praktiknya. Berikut adalah 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan seperti sebagai berikut: 

1. Rahmawati20 menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di toko family cukir diwek jombang. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan, bahwa 70,4% variabel kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan,yang terdiri dari tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy sedangakan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Terdapat pengaruh signifikan secara parsial pada variabel reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy terhadap kepuasan pelanggan 

dengan hasil signifikansi t(0,000) < α 0,005 

                                                           
20 Ulfi Rahmawati, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Toko Family 

Cukir Diwek Jombang’, Bima: Journal of Business and Innovation Management, 2.3 (2020), 271–

82. 
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2. Ritiau dkk21 menjelaskan tentang analisis dampak pencemaran sungai 

terhadap kesehatan lingkungan di sungai Desa Cukir, Kabupaten Jombang. 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan, bahwa limbah pabrik dan limbah 

rumah tangga sangat berpengaruh terhadap pencemaran sungai. Dampak 

yang ditimbulkan berupa kontaminasi air yang dapat menimbulkan 

beberapa penyakit. Penyakit yang seringkali ditemui adalah diare, karena 

masyarakat di sekitar aliran sungai mengonsumsi air yang sudah 

terkontaminasi air buangan limbah yang mengandung banyak mikroba dan 

berdampak buruk pada sistem pencernaan. Jika kesehatan masyarakat di 

sekitar sungai sudah menurun, maka akan berpengaruh terhadap kegiatan 

yang dijalankan sehari-hari, dan berdampak buruk bagi anak-anak karena 

akan mudah terserang penyakit. 

3. Malayati dan Susilo22 menjelaskan tentang penitipan handphone sebagai 

komunikasi non verbal santri ppp walisongo Desa Cukir Jombang. Hasil 

penelitin tersebut menunjukkan, bahwa PPP Walisongo menerapkan 

peraturan pelarangan membawa dan menggunakan handphone. Sebab PPP 

Walisongo sudah menyediakan handphone komplek yang bisa digunakan 

santri untuk berkomunikasi dengan orang tua santri. Handphone komplek 

adalah handphone biasa yang hanya bisa difungsikan untuk mengirim 

short message service (SMS) dan telpon. Selebihnya tidak bisa digunakan 

untuk komunikasi media sosial, karena belum ada koneksi teknologi 

                                                           
21 Yeremia Ajijaya Putra Ritiau And Others, ‘Analisis Dampak Pencemaran Sungai Terhadap 

Kesehatan Lingkungan Di Sungai Desa Cukir, Kabupaten Jombang’, In Seminar Nasional 

Teknologi, Sains Dan Humaniora, 2021, Pp. 134–41. 
22 Machtumah Malayati and Daniel Susilo, ‘Penitipan Handphone Sebagai Komunikasi Non 

Verbal Santri PPP Walisongo Desa Cukir Jombang’, Communication, 11.1 (2020), 94–111. 
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internet. Penggunaan handphone tersebut diatur sedemikian rupa untuk 

mengakomidir santri-santri PPP Walisongo 

4. Kartikaningtyas dkk23 menjelaskan tentang the existence of socio-

economic community around gus dur family tomb in the cukir village year 

of 2009-2016. Hasil penelitian tersebut menjelaskan, bahwa perubahan 

sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat sekitar makam terlihat dari 

perubahan sosial ekonomi yaitu berupa kesejahteraan masyarakat sekitar 

makam mulai meningkat sangat signifikan di berbagai aspek kehidupan 

seperti tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, serta penghasilan yang terus 

meningkat. Bentuk perubahan sosial dapat terlihat dari tingkat pendidikan 

masyarakat yang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya paling 

banyak hanya lulusan SMA menjadi sampai pada lulusan perguruan tinggi. 

Interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar makam juga terjalin 

sangat baik dan harmonis antara masyarakat sekitar dengan masyarakat 

pendatang dari luar Desa Cukir. 

5. Mahardi24 menjelaskan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

lingkungan komplek wisata religi makam gus dur Desa Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa (1) Sejak Gus Dur wafat pada 31 Desember 2009 

dan dimakamkan di komplek pemakaman keluarga Pesantren Tebuireng, 

                                                           
23 Mitha Aprilia Kartikaningtyas, Sumarjono, And Bambang Soepomo, ‘The Existence Of Socio-

Economic Community Around Gus Dur Family Tomb In The Cukir Village Year Of 2009-2016’, 

Jurnal Historica, 2.2252 (2018), 233–43. 
24 Didin Putra Mahardi, ‘Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Komplek Wisata 

Religi Makam Gus Dur Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur’ 

(UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
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kondisi perekonomian Desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang mengalami 

dinamika yang signifikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa lokasi wisata 

religi tersebut turut mempengaruhi pergerakan ekonomi di tengah 

masyarakat; (2) Pergeseran dan perubahan ekonomi di desa tersebut dapat 

dilihat dari tiga indikator, antara lain pendapatan masyarakat, perubahan 

mata pencaharian penduduk, dan pergeseran fungsi lahan di Desa Cukir 

Kec. Diwek Kab. Jombang. 

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, penulis lebih fokus pada sejarah dan 

proses pelaksanaan tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat 

Muslim Di Cukir Jombang yang mana sampai saat ini masih belum ditemukan 

penelitian yang mengkaji mengenai tradisi tersebut. 

G. Metode Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan jenis etnografi. Sebagai kajian studi kepercayaan 

masyarakat kepada tradisi di suatu wilayah yakni perhitungan weton, maka 

penelitian ini memiliki beberapa strategi dalam mengumpulkan data-data relevan 

terkait dengan objek yang akan dikaji, antara lain: 

1. Menentukan Masalah Situasi Sosial 

Dalam hal ini, peneliti menelaah terlebih dahulu permasalahan yang akan 

dikaji dengan melihat kondisi wilayah yang akan diteliti. Dengan tujuan, 

penelitian ini memiliki dasar ide yang nantinya akan membuahkan analisa 

nyata yang sesuai dengan lapangan. 
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2. Observasi Data Kebudayaan atau Tradisi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi untuk memastikan kegiatan 

observasi dan wawancara lebih lanjut kepada sumber data. Hal ini 

dikarenakan, proses ini akan menentukan data-data penunjang yang pastinya 

berkesinambungan dengan topik yang akan diteliti. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk tanya-jawab dengan narasumber. Tujuan 

wawancara adalah untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat, 

fakta, bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa25. Wawancara 

dilakukan kepada beberapa informan, antara lain: Bapak Ali Musthofa, Bapak 

Yahya, Bapak Khafid, dan Bapak Alan. Di dalam wawancara tersebut, peneliti 

telah memperoleh informasi tentang tradisi perhitungan weton dalam 

pernikahan msyarakat muslim di cukir jombang. 

Kendala yang dialami dalam melakukan wawancara adalah masalah waktu 

yang dimiliki oleh masing-masing informan, sehingga peneliti memerlukan 

beberapa jeda waktu untuk bisa menemui informan yang diinginkan. Hal-hal 

yang menarik yang diperoleh peneliti adalah antusiasme para narasumber 

untuk ditanyai tentang permasalahan tradisi perhitungan weton dalam 

pernikahan masyarakat muslim di cukir jombang. Walaupun para informan 

memiliki kesibukan yang berbeda-beda, para narasumber tersebut 

menyediakan waktu yang cukup untuk peneliti bisa memperoleh data langsung 

                                                           
25 JS. Kamdhi, Terampil Berbicara, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 95. 
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dari para narasumber tentang tradisi perhitungan weton dalam pernikahan 

masyarakat muslim di cukir jombang. 

4. Pencatatan Etnografi 

Dalam tahapan ini, peneliti akan mereview kembali hasil observasi dan 

hasil wawancara yang telah diperoleh. Pada proses ini, peneliti juga mencatat 

data-data etnografi yang telah diperoleh melalui deskripsi narasi yang 

berdasarkan data di lapangan26.  

5. Mengajukan pertanyaan deskriptif 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan yang konstruk kalimatnya 

sama dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Pertanyan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di 

Jawa? 

2. Bagaimana pendapat masyarakat masalah tradisi perhitungan weton di 

zaman modern di Cukir Jombang? 

3. Bagaimana perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat muslim 

di Cukir Jombang? 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan, peneliti membuat penjelasan-penjelasan 

struktural yang nantinya akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan 

penjelasan pada setiap babnya. Berikut adalah penjelasan sistematika pada 

penelitian ini: 

                                                           
26 Nugrahani, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, 178. 
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1. Bab satu merupakan penjelasan dari pendahuluan. Pendahuluan tersebut 

memuat isi-isi penjelasan, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Bab dua menjelaskan tentang keadaan sebenarnya kondisi objek yang 

digunakan dalam penelitian. Penjelasan tersebut dapat dijelaskan dengan 

penjelasan sebagai berikut: gambaran umum Desa Cukir Jombang yang 

meliputi letak geografis Desa Cukir Jombang, kondisi sosial penduduk, 

kehidupan sosial dan budaya. 

3. Bab tiga menjelaskan tentang penjelasan sejarah tradisi perhitungan weton 

di Desa Cukir Jombang, ritual setempat dalam menyikapi tradisi perhitungan 

weton, dan persepsi masyarakat terkait tradisi perhitungan weton terhadap 

tradisi perhitungan weton tersebut. 

4. Bab empat menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan, seperti dinamika 

masyarakat terkait tradisi perhitungan weton, nilai kesakralan perhitungan 

weton dalam pernikahan masyarakat muslim di Desa Cukir, dan harapan 

masyarakat terkait integrasi perhitungan weton dengan pernikahan dalam 

hukum Islam. 

5. Selanjutnya, bab lima menjelaskan isi penutup. Penutup tersebut memuat 

kesimpulan, saran dan rekomendasi. 

 

 



 
 

16 
 

BAB II 

POLA UMUM DESA CUKIR JOMBANG 

 

A. Letak geografis Desa Cukir Jombang 

Desa Cukir ini terletak di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Desa yang 

penuh dengan keanekaragaman ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

domestik yang berkunjung ke desa ini, sehingga hal tersebut tidak mengherankan 

bagi wisatawan luar kota maupun provinsi dalam rangka mengunjungi Desa yang 

kental dengan nuansa pesantren dan adat Jawa ini27. 

Jombang merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara 

geografis, Kabupaten Jombang terletak antara 7° 20’ 48,60” - 7° 46’ 41,26” 

Lintang Selatan serta antara 112° 03’ 46,57” - 112° 27’ 21, 26” Bujur Timur.  

Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian +44 meter diatas permukaan laut. 

Dari Kota Surabaya, Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari sebelah arah barat 

daya Kota Surabaya. Kabupaten Jombang ini juga berbatasan dengan Kabupaten 

Lamongan di Sebelah Utara dan sebelah timur berbatasan Kabupaten Mojokerto.  

Sebelah Selatan, Kabupaten Jombang ini berbatasan dengan Kabupaten Kediri 

dan Malang. Serta, Kabupaten Jombang berbatasan sebelah barat dengan 

Kabupaten Nganjuk. Secara topografis, maka Kabupaten Jombang dapat dibagi 

menjadi tiga sub area, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           
27 Cici Rosita Devi, Eko Agus Susilo, And Anandhayu Mahatma Ratri, ‘Pengaruh Penempatan 

Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PG Tjoekir Jombang)’, Jurnal 

Bisnis Dan Manajemen, 3.2 (2016), 129–41. 
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1) Pada kawasan Utara, Kabupaten Jombang memiliki pegunungan kapur 

muda yang mempunyai fisiologi mendatar dan bertekstur perbukitan, 

Kawasan yang berada pada kawasan tersebut adalah antara lain: 

Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan. 

2) Pada Kawasan Tengah, Kabupaten Jombang dibentangkan pada bagian 

selatan dengan sungai yang terkenal, yakni Sungai Brantas. Sungai 

Brantas ini digunakan sebagai irigasi persawahan masyarakat setempat, 

agar hasil bumi yang dikelola di kawasan tersebut dapat melimpah. 

Kawasan yang terdapat pada wilayah tersebut adalah antara lain: 

Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, 

Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan 

Kesamben. 

3) Pada kawasan Selatan, Kabupaten Jombang memilki kawasan dengan area 

pegunungan yang pada umumnya digunakan masyarakat setempat sebagai 

area perkebunan. Kecamatan yang berada pada wilayah kawasan tersebut 

adalah antara lain: Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan 

Wonosalam.  

Kabupaten Jombang memiliki akses yang strategis dari arah kota-kota besar 

lainnya. Hal tersebut dikarenakan, Kabupaten Jombang berada para perlintasan 

lalu lintas protokoler/arteri Kota Surabaya, Solo, dan Jakarta. Pada akses kolektor 

primer, Kabupaten Jombang ini berada perlintasan kolektor Kota Malang dan 

Babat. Disamping itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi oleh akses jalan tol yang 

mengarah pada Kota Surabaya, Mojokerto, dan Kertosono. Dengan berbagai 
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macam akses kemudahan, Kabupaten Jombang juga difasilitasi oleh berbagai 

transportasi umum yag kadangkala digunakan sebagai akses menuju Kabupaten 

Jombang, seperti: bus, kereta api, mini bus, dan lain-lain. Selain itu, kendaraan 

pripadi pun bisa menggunakan jalan dan akses-akses seperti yang sudah 

dijelaskan tadi, karena arah menuju tujuan pada Kabupaten Jombang sangat 

mudah dilalui dan jalan-jalannya sudah terbenahi dengan baik.. 

Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah yang terbilang sangat luas sekali 

dengan ukuran geografis, yakni 1.159,50 km2. Kabupaten Jombang juga terbilang 

sebagai Kabupaten yang menempati 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi, 

antara lain: 302 desa dan 4 kelurahan, serta terdiri dari 1.258 dusun. Berdasarkan 

hasil regristasi jumlah penduduk, Kabupaten Jombang memiliki kepadatan 

penduduk dengan jumlah 1.419.127 jiwa pada tahun 2015. Wilayah yang 

memiliki kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Jombang sebagai 

ibukota Kabupaten Jombang. Serta, kepadatan penduduk terendah adalah terletak 

pada wilayah di Kecamatan Wonosalam, Kabuh, Plandaan, Kudu, Bareng28. 

Pada kajian ini, salah satu kecamatan yang berada pada Kabupaten Jombang 

adalah Kecamatan Diwek. Kecamatan Diwek memiliki luas dengan ukuran 

wilayah 47,70 km2. Di dalam Kecamatan Diwek, wilayah yang terkenal dengan 

wilayah pondok dan pesantren adalah pada dusun Tebuireng atau biasa yang lebih 

popular di mata masyarakat adalah Desa Cukir. Desa Cukir memiliki luas wilayah 

339,635 HA. Desa Cukir Kecamatan Diwek berbatasan langsung dengan desa 

                                                           
28 M Kirom and Open Source, ‘Pemetaan Suara Pemilukada Berbasis Open Source DI’, 1.1 

(2014), 1–12. 
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Kwaron. Di sebelah selatan, Desa Cukir berbatasan dengan desa Kayangan, 

Sedangkan pada sebelah utara, Desa Cukir bersebelahan dengan Desa Keras. Pada 

wilayah timur, Desa Cukir bersebelahan dengan Desa Grogol. Desa Cukir 

termasuk wilayah tengah Kabupaten Jombang yang terletak di sebelah selatan 

Sungai Brantas. Sebagian besar wilayah tersebut merupakan kawasan dengan area 

perkebunan yang pada umumnya cocok digunakan sebagai tanaman padi, jagung, 

ubi-ubian, dan lain-lain.  

Desa Cukir atau Dusun Tebuireng juga terkenal dengan desa pondok atau 

santri. Hal tersebut dikarenakan, Desa Cukir merupakan wilayah yang terinclude 

Pondok Pesantren Tebuireng dan bersebelahan dengan pondok pesantren yang 

lainnya. Di dalam pondok pesantren, pemakaman menjadi tempat yang digunakan 

para peziarah. Dan yang paling populer, pemakan tersebut terdapat makam tokoh 

nasional dan juga ulama’ yakni KH. Hasyim Asy’ari’29. Pada pemakaman 

tersebut, keluarga KH. Hasyim Asy’ari yang dimakamkan di tempat tersebut 

disendirikan dengan keluarga-keluarga beliau yang terkait dan yang telah 

meninggal. Jumlahnya adalah berkisar 60 yang kesemuanya adalah keluarga, istri, 

anak, cucu, dan saudara-saudara yang lainnya. Dan yang terbaru pada abad ke-20 

ini, makam yang disebut juga sebagai wali Allah oleh masyarakat yakni makan 

presiden keempat yakni K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Area makam Gus 

Dur juga berada di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Area 

makam Gus Dur mempunyai letak yang strategis untuk dijangkau peziarah dan 

                                                           
29 A K Bambang, Nanik S Prihatini, and Sri Hastanto, ‘Analysis Of Docudrama History And 

Referential Reconstruction Of Sang Kiai Movies: Adaptation Of Biographical Historiographic 

Texts To Biopic Film’, Capture: Jurnal Seni Media Rekam, 10.2 (2019) 

<https://doi.org/10.33153/capture.v10i2.2366>. 
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tidak jauh dari pusat Kota Jombang. Jarak yang ditempuh adalah berjarak kurang 

lebih 10 km. Untuk menempuh makam Gus Dur tersebut, waktu yang dapat 

ditempuh adalah kisaran 20 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun 

angkutan umum. Komplek pemakaman ini berada di dalam pondok pesantren 

Tebuireng. 

Sarana jalan yang menghubungkan antara Desa Cukir Kecamatan Diwek 

dengan pusat kota Jombang adalah jalan raya yang sudah termasuk beraspal baik 

dan cukup lebar. hal ini dipengaruhi,  Gus Dur dimakamkan pada area 

pemakaman pondok. Area pemakaman tersebut semakin menjadi ramai dikunjngi 

oleh peziarah. Selain itu, fasilitas umum juga telah banyak diperbaiki dengan baik, 

seperti penerangan lampu jalan dan papan penunjuk arah menuju makam. Jalan 

penghubung di desa cukir yang menghubungkan dengan desa yang lain juga 

beraspal cukup baik. Gang-gang kecil juga telah difasilitasi dengan aspal yang 

baik. Serta, beberapa gang-gang kecil tersebut masih berpaving dan masih ada 

yang dalam proses pembenahan. Tetapi, hal tersebut tidak mengganggu aktivitas 

peziaroh dan masih mampu dilewati oleh peziarah30. 

B. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 

Keadaan sosial masyarakat Desa Cukir pada masa lampau tidaklah memiliki 

kesamaan dengan tahun-tahun berikutnya hingga sampai saat ini. Untuk 

mengetahui keadaan masyarakat tersebut, hal tersebut dapat diketahui dengan 

melalui data jumlah penduduk, jenis kelamin, mata pencaharian atau pekerjaan, 

dan tingkat pendidikan. Jumlah populasi penduduk yang terdapat di Desa Cukir 

                                                           
30 mitha Aprilia Kartiningtyas, ‘Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Makam Keluarga 

Gus Dur Di Desa Cukir Tahun 2009-2016’ (Universitas Jember, 2018), 35. 
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berdasarkan monografi telah mengalami perubahan jumlah penduduk, Kepadatan 

tersebut juga telah menunjukkan peningkatan. Peningkatan penduduk terlihat dari 

kedatangan penduduk yang berasal dari luar Desa Cukir maupun perpindahan 

masyarakat dari penduduk Desa Cukir itu sendiri. 

Pada tahun 2007, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 5.092. Sedangkan, 

jumlah penduduk laki-laki berjumlah 5.176 orang pada tahun 2008. Jumlah 

tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan, jumlah penduduk 

perempuan berjumlah 4.134 orang pada tahun 2007. Pada tahun 2008, 

peningkatan penduduk berjumlah 4.211 orang. Hal tersebut juga mengalami 

peningkatan. Peningkatan yang terjadi berasal dari perpindahan dan kelahiran 

serta kematian penduduk. 

Desa Cukir merupakan desa yang terletak di zona kawasan tengah31. Desa 

Cukir juga memiliki lahan pertanian yang baik untuk dapat menghasilkan hasil 

pertanian yang melimpah. Hal tersebut dapat diandalkan oleh masyarakat sekitar 

sebagai mata pencaharian di bidang pertanian. Selain itu, Desa Cukir juga terdapat 

sektor perdagangan. Serta, bidang jasa ditunjukkan dengan adanya tukang ojek 

motor dan pengemudi bentor atau becak motor.  

Masalah ketenagakerjaan terkadang juga dialami Desa Cukir. Pengangguran 

yang dialami oleh masyarakat Desa Cukir adalah masih timpangnya antara 

kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kurangnya keahlian yang 

dimiliki oleh masyarakat Desa Cukir menjadi persaingan tersendiri dalam 

memperebutkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pengangguran yang terjadi juga 

                                                           
31 M Kirom and Open Source, ‘Pemetaan Suara Pemilukada Berbasis Open Source DI’, 1.1 

(2014), 1-12. 
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mengakibatkan kemiskinan dan banyaknya tindakan kriminalitas yang kerap 

sering kali terjadi di sekitar masyarakat Desa Cukir. Oleh sebab itu, hal tersebut 

memerlukan terobosan baru dalam hal lapangan usaha bagi masyarakat. 

Pemerintah perlu mengadakan berbagai pelatihan gratis untuk masyarakat sekitar 

makam Gus Dur. Kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi masyarakat dalam 

membuka usaha yang baru dan inovotif sesuai dengan perkembangan jaman yang 

ada. Pemberian bantuan dana juga diperlukan meningkatkan produksi pertanian 

dan mengurangi berbagai masalah yang dapat menyebabkan gagal panen.  

Masyarakat Desa Cukir paling banyak menjadi buruh pabrik. Kemudian, hal 

tersebut juga disertai oleh sektor pekerjaan sebagai petani. Hal tersebut juga tidak 

diimbangi dengan penghasilan yang tidak seberapa dan pas untuk keperluan 

kebutuhan sehari-hari selama satu bulan. Jika masyarakat mengalami PHK yang 

dilakukan oleh pabrik, maka masyarakat akan menganggur dan mencari pekerjaan 

yang lain. Pabrik yang terkenal di wilayah tersebut adalah pabrik gula yang 

termasuk dalam peninggakan Belanda. 

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah 

pengangguran. Hal tersebut dikarenakan akibat pengeluaran dari pabrik yang tidak 

seimbang dengan hasil yang diperoleh. Maka, upaya pemerintah adalah salah 

satunya adalah antara lain: memberikan modal melalui koprasi desa, memberikan 

penyuluhan tentang cara berternak ayam potong, dan pengembangan-

pengembangan lainnya. Hal tersebut dilakukan, agar pemerintah dapat membantu 

keluarga dalam mencari tambahan nafkah dan lain sebagainya 
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Pendapatan masyarakat sekitar makam Gus Dur dapat dikatakan masih 

sederhana dan terbilang cukup untuk satu bulan saja. Pendapatan yang diperoleh 

masih mengandalkan dari gaji pokok kepala rumah tangga yang tidak seberapa. Di 

daerah sekitar makam Gus Dur, mata pencaharian memiliki beberapa sektor 

perdagangan yang menjualkan barang-barang khas atau oleh-oleh dari makam 

Gus dur. Namun, penghasilan yang didapatkan belum cukup memenuhi 

kebutuhan masyarakat setempat, karena daerah makam masih tidak mengalami 

keramaian yang konsisten dan tidak terus menerus.  

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang ditempuh pemerintah untuk 

mencerdaskan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Dengan 

adanya pendidikan, masyarakat dapat memperoleh sekolah formal yang 

diharapkan masyarakat di wilayah Desa Cukir. Hal tersebut ditujukan untuk 

menciptakan produk-produk baru yang berwawasan yang luas serta dapat 

mengikuti arus globalisasi. Karena dengan pendidikan, masyarakat dapat 

meningkatkan cara pandangnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing 

individu. Dengan hal tersebut, maka kedudukan manusia tersebut dinilai dapat 

meningkatkan status sosial masyarakat Desa Cukir32. 

Pendidikan juga dapat memberantas kemiskinan yang banyak dialami di 

Indonesia khususnya pada Desa Cukir. Pemerintah juga harus turut serta 

melakukan strategi dalam berbagai usaha, agar kesulitan dalam faktor ekonomi 

tidak dialami lagi masyarakat. Salah satu kebijakan di bidang pendidikan adalah 

                                                           
32 Syamsul Ma’arif, Achmad Dardiji, and Djoko Suryo, ‘Inklusivitas Pesantren Tebuireng: 

Menatap Globalisasi Dengan Wajah Tradisionalisme’, Jurnal Pembangunan, 3.1 (2015), 81–94. 



24 
 

 
 

adanya program wajib belajar 12 tahun. Hal tersebut juga dapat membantu mulai 

anak bangsa yang ingin mengenyam pendidikan di bangku sekolah.  

Mayoritas penduduk Desa Cukir hanya bekerja sebagai buruh pabrik. Sumber 

daya manusia merupakan suatu faktor penentu untuk mencapai hasil yang 

maksimal suatu kegiatan usaha. Adapun kualitas sumber daya manusia, Desa 

Cukir masih terbilang rendah. Hal ini dikarenakan, masyarakat desa setempat 

kurang berusaha dalam melajutkan pendidikan ke jenjang yeng lebih tinggi. 

Tingkat pendidikan yang masih terbilang sedikit adalah tingkat SMA. Kurangnya 

keahlian yang dimiliki dan keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi faktor 

kesulitan yang kompleks.  

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat desa Cukir mayoritas adalah 

memeluk agama Islam. Kehidupan beragama antar agama di desa Cukir cukup 

harmonis. Selain itu, Desa Cukir merupakan tempat berdirinya pondok pesantren 

Tebuireng dan banyak tersebar pondok pesantren lainnya yang berada di wilayah 

Desa Cukir. Di Desa Cukir, fasilitas telah banyak tersebar di sejumlah tempat 

ibadah di desa tersebut. Hal tersebut juga telah membuat masyarakat sekitar dapat 

beribadah dengan mudah, lancar dan berjamaah dengan baik. Kegiatan yang aktif 

dilakukan oleh masyarakat sekitar makam adalah sholat rutin 5 waktu berjamaah, 

sholat jum’at, tahlil bersama, yasinan, pengajian rutin, ceramah rutin, kegiatan 

remaja masjid, kegiatan TPA/TPQ, serta kegiatan haul yang dilakukan di dalam 

makam Gus Dur. Umat yang beragama islam juga dapat melakukan kegiatan 

beribadahnya dengan lancar dan tanpa ada gangguan dari masyarakat yang lain. 
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Jika waktu tertentu terdapat kegiatan keagamaan, maka umat muslim Desa Cukir 

dan non muslim saling tolong menolong. 

Mayoritas masyarakat desa Cukir adalah memeluk ajaran agama islam, karena 

Desa Cukir terdapat pondok pesantren Islam yang besar di Jawa Timur yang 

terkenal yaitu pondok pesantren Tebuireng Jombang. Para santri lulusan pondok 

yang setelah lulus terkadang tidak kembali ke daerah asalnya. Mereka akan 

bertempat tinggal cukup lama di sekitar daerah Cukir33. Para lulusan tersebut juga 

mencari pekerjaan disekitar pondok dan menikah dengan orang sekitar pondok 

Tebuireng. Fasilitas kegiatan kelancaran beribadah umat beragama juga telah 

tersedia di desa Cukir dengan keadaan yang baik dan terawat. Jika sarana 

prasarana atau tempat untuk beribadah telah terfasilitasi, maka kegiatan beribadah 

dapat dilaksanakan. Umat yang berbeda agama juga saling menghormati. 

Kegiatan keagamaan umat islam juga sering dilaksanakan pada tempat beribadah 

seperti masjid-masjid atau mushola sekitar makam Gus Dur. Kegiatan-kegiatan 

keagamaan juga tidak lupa dilakukan oleh masyarakat Desa Cukir, seperti: 

kegiatan diba’an, pengajian rutin setiap jum’at, yasinan untuk para ibu- ibu rumah 

tangga dan lain sebagainya. 

Prasarana tempat beribadah yang telah ada di Desa Cukir sangatlah memadai 

dan dapat digunakan oleh semua umat beragama. Dengan adanya fasilitas 

tersebut, maka kegiatan dapat berjalan tanpa adanya saling mengganggu dan 

merugikan. Setiap tahunnya diusahakan adanya penambahan atau peningkatan 

sarana tempat beribadah, serta bantuan terstruktur dari masyarakat sekitar untuk 

                                                           
33 Didin Putra Mahardi, ‘Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Komplek Wisata 

Religi Makam Gus Dur Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur’ 

(UIN Sunan Kalijaga, 2017), 19. 
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kelancaran kegiatan. Dengan adanya hal tersebut, maka hal tersebut akan dengan 

baik untuk digunakan dalam kegiatan masyarakat Desa Cukir 

C. Kehidupan Sosial Budaya 

Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat pada umumnya dapat 

terjadi tanpa disengaja dengan maupun disengaja dengan sendirinya secara wajar 

dan teratur. Terutama, perubahan yang terjadi dikehendaki dapat menyebabkan 

fleksibilitas perubahan dengan diiringi pertumbuhan dan perbedaan-perbedaan 

kepentingan masyarakat. Namun, masyarakat yang tidak mengedepankan polaritas 

budaya akan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Masyarakat juga akan 

memiliki kekhawatiran akan perubahan yang masuk yang mungkin membawa 

dampat yang buruk dan negatif bagi kehidupan sehari-hari34.  

Akan tetapi pada kondisi tententu, perubahan pasti akan terjadi dan tidak bisa 

dihindarkan. Jika masyarakat tidak dapat menerima perubahan, maka kalangan 

masyarakat itu akan tertinggal oleh zaman yang semakin canngih dan modern saat 

ini. Masyarakat harus mencari jalan keluar untuk berubah sesuai dengan 

perkembangan zaman. Pergeseran nilai-nilai dan norma yang ada harus dikaitkan 

dengan budaya yang melekat, agar hal tersebut dapat memenuhi tuntutan hidup 

sekarang dan masa depan. Peluang menuju arah perubahan akan semakin besar 

dengan berbagai metode dan teknologi atau sasaran baru (faktor ekstern) yang 

dianggap sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang 

Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekitar makam Gus 

Dur di Desa Cukir Kabupaten Jombang disebabkan oleh adanya faktor dari dalam 

                                                           
34 Mitha Aprilia Kartikaningtyas, Sumarjono, and Bambang Soepomo, ‘The Existence Of Socio-

Economic Community Around Gus Dur Family Tomb In The Cukir Village Year Of 2009-2016’, 

Jurnal Historica, 2.2252 (2018), 233–43. 
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masyarakat sendiri (faktor intern) dan faktor dari luar masyarakat yang tidak 

dikehendaki (faktor ekstern). Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi di 

masyarakat, karena suatu keinginan dari masyarakat untuk bisa mempertahankan 

hidupnya seiring dengan berkembangnya zaman. Hasil pendapatan selama bekerja 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi yang semakin 

maju, hal tersebut juga mendorong masyarakat untuk berubah memiliki kehidupan 

yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Lalu, faktor yang mendorong 

masyarakat untuk berubah menuju kekehidupan yang lebih baik adalah berasal 

dari faktor eksternal yakni budaya. 

Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan telah menyebabkan 

perubahan di masyarakat. Sejak tahun 2009 sebelum Gus Dur dimakamkan, 

keadaan penduduk telah mengalami pertambahan penduduk. Namun, hal tersebut 

tida terlihat begitu signifikan. Tetapi setelah tahun 2011, ramainya peziarah yang 

datang untuk berziarah ke makam telah menyebabkan masyarakat dari luar Desa 

Cukir berdatangan masuk ke Desa Cukir dalam rangka mencari penghasilan 

tambahan di sekitar daerah makam. Hal tersebut juga diiringi dengan penduduk 

yang hanya singgah bahkan bertempat tinggal menetap dan mendirikan rumah di 

sekitar makam Gus Dur35. 

Penyebab yang utama adalah masyarakat di desa Cukir rata-rata hanya lulusan 

terakhir SMA. Perempuan banyak yang menikah di usia muda setelah lulus. 

Tentunya, hal ini juga dikaitkan dengan budaya pernikahan umat Islam yang 

masih menggunakan tradisi perhitungan weton dalam pelaksanaannya. Mereka 

                                                           
35 Kartikaningtyas, Sumarjono, and Soepomo, Mitha Aprilia Kartikaningtyas, Sumarjono, and 

Bambang Soepomo, ‘The Existence Of Socio-Economic Community Around Gus Dur Family 

Tomb In The Cukir Village Year Of 2009-2016’, Jurnal Historica, 2.2252 (2018), 233–43. 
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langsung menikah dengan lawan jenisnya, agar lingkungan tempat ia singgah 

khususnya Desa Cukir tidak terjadi fitnah. Jika masyarakat juga mengingat daerah 

Cukir merupakan daerah pondok yang agamis, maka para orang tua perempuan 

berfikir untuk menikahkan, agar hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang baik 

dipandang masyarakat. Kejadian menikah diusia yang muda mengakibatkan 

kelahiran semakin tinggi dan juga mengakibatkan beban ketergantungan hidup 

semakin meningkat.  

Kebijakan-kebijakan adat tersebut dapat membawa perubahan-perubahan 

terhadap kehidupan yang baru. Tekanan ekonomi yang semakin meningkat di 

jaman yang serba modern dan mahal saat ini harus dihadapi dan dipenuhi oleh 

masyarakat, agar kehidupan sehari-hari dapat terlaksana dengan baik. Berbagai 

cara dilakukan oleh masyarakat sekitar makam, agar kebutuhan ekonomi sehari-

hari dapat tercukupi dengan adanya upaya dalam mencari pekerjaan tambahan, 

membuka usaha baru dan lain-lain. Selain itu, gaya hidup masyarakat sekitar 

makam juga dapat mempengaruhi keinginan dan kebutuhan dengan menuntut 

masing-masing individu untuk melakukan ibadah yang sering dijumpai di 

masyarakat yakni dengan menikah. 

Makam presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berada 

dikomplek pemakaman pondok pesantren Tebuireng, di Desa Cukir Kecamatan 

Diwek Kabupaten Jombang. Gus Dur dimakamkan di komplek pemakaman 

Hadrotusyekh. Di makam tersebut, kumpulan ulama’ yang wafat juga terkumpul 
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dan menjadi satu di daerah pemakaman36. Dengan mengetahui adanya makam-

makam para ulama, hal tersebut tentu saja menjadi akulturasi kebudayaan antara 

adat penduduk dan nilai-nilai dalam hukum Islam, sehingga tradisi-tradisi tertentu 

menjadi kental akan nilai Islam dan disertai budaya-budaya setempat.  

Peziarah yang mengetahui hal tersebut menjadi lebih tertarik dengan 

keanekaragaman yang berada di Desa Cukir. Dengan bertujuan ziarah, masyarakat 

luar Desa Cukir juga dapat melihat dan mengetahui hal-hal yang belum diketahui 

yakni tradisi atau budaya muncul karena ketentuan-ketentuan perhitungan weton. 

Maka dari itu, Desa Cukir sangat menghargai budaya dengan pencampuran oleh 

nilai-nilai Islam. Hal tersebut dipercaya, karena mereka tidak ingin tradisi yang 

dilakukan melenceng dari ajaran Islam mengingat daerah Desa Cukir adalah 

lingkungan pondok dan tempat dari makam-makam para ulama’.  

Akulturasi budaya telah menyebabkan Desa Cukir menjadi terlihat lebih 

kompleks lagi. Hal tersebut dikarenakan, perbedaan-perbedaan latar belakang 

yang tergabung menjadi satu telah menjadikan Desa Cukir erat dengan 

keanekaragaman budaya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya penduduk 

yang berasal dari bermacam-macam macam suku-suku, tempat, dan profesi37, 

seperti: masyarakat luar yang menetap, lulusan pondok yang terlanjur kerasan 

dengan bertempat tinggal dan menetap di Desa Cukir, penduduk luar yang 

memilih berjualan di Desa Cukir karena dianggap dapat memperoleh berkah 

tersendiri, dan lain sebagainya. 

                                                           
36 nurul Khotimah And F. X. Sri Sadewo, ‘Perubahan Sosial Masyarakat Tebuireng Setelah 

Adanya Wisata Religi Makam Gus Dur’, Paradigma, 5.3 (2017), 1–7. 
37 Malayati and Susilo. 
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Pada hal ini, tradisi yang kerap dilakukan adalah perhitungan weton pada 

pernikahan umat Islam. Masyarakat yang memiliki agama yang dominan adalah 

agama Islam telah melakukan beberapa tradisi keislaman yang kadang pula juga 

disisipi oleh tradisi perhitungan weton sebagai penyempurnanya. Hal-hal 

semacam ini membuat pernikahan Islam di Desa Cukir menjadi sangat sakral dan 

agamis. Bagaimana tidak dikatakan sebagai tradisi yang unik, karena Desa Cukir 

juga menerapkan tradisi dengan nilai-nilai Islam yang harus dilakukan sebagai 

penghormatan kepada para ulama’-ulama’ yang telah meninggal yang telah juga 

mengajarkan nilai-nilai keislaman pada waktu sebelum beliau-beliau wafat. Maka 

dari itu, integrasi budaya yang terjadi telah benar-benar menjadikan Desa Cukir 

dapat bertahan dengan keanekaragaman yang bermunculan seperti yang telah 

dijelaskan sebelum-sebelumnya.   

D. Kondisi Sosial Keagamaan 

Setelah mengetahui bagaimana kondisi sosial dari segi ekonomi dan budaya, 

maka hal yang harus perlu diketahui adalah tentang sosial keagamaan. 

Lingkungan yang kental dengan pesantren menjadikan hal tersebut tidak bisa 

terlepas dari keberagaman agama. Tentu saja, Islam menjadi agama yang 

mendominasi wilayah Desa Cukir. Mengingat, Desa Cukir merupakan wilayah 

yang terkenal dengan pondok pesantrennya yakni pondok pesantren tebuireng 

yang dikenal oleh kebanyakan orang sebagai makam dari tokoh terkemuka yakni 

Gus Dur. 

Sebenarnya, jika fokus yang ingin diketahui adalah komposisi keberagaman 

dari keyakinan agama khususnya agama Islam, maka komposisi tersebut jika 
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dipetakan akan menunjukkan masih adanya keberagaman keyakinan terkait 

pemahaman agama. Dan mereka, masyarakat Cukir Jombang tentu saja akan 

meyakini keyakinan Islam dengan scope ormas Islam yang berbeda-beda seperti 

pada umumnya, seperti: NU, Muhammadiyah dan LDII.38 Keberagaman 

keyakinan tersebut tetap saja tidak membuat kebudayaan yang dianut dan biasa 

dilakukan sirna. Hal ini yang membuat Desa Cukir memiliki keunikan tersendiri 

dengan mengingat pernikahan Islam di desa tersebut masih menggunakan 

perhitungan weton. 

Tetapi, apabila hal tersebut dilihat dari sudut pandang keyakinan dan 

pemahaman yang berbeda, maka hal tersebut tidak menjadikan konflik antar 

perbedaan pemahaman tersebut. Hal tersebut telah diperkuat dengan ukhuwah 

Islamiyah yang menjadikan antar masyarakat saling menghargai dan toleran 

terhadap perbedaan tersebut. Bagi masyarakat yang dapat melihat agama dari 

sudut pandang sosio-historis, bahwa agama datang yang membawa ajaran tersebut 

tidak akan menolak tradisi secara keseluruhan. Hal ini menjadikan ruang gerak 

yang bebas bagi tradisi menanamkan nilai-nilai baik di dalam wilayah lokal 

tersebut,39 sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerukunan antar keberagaman 

yang saling menyokong di tengah-tengah perbedaan khususnya di Desa Cukir.  

Kajian Islam secara budaya merupakan hal yang menarik untuk ditelaah, 

karena hal tersebut merupakan realitas budaya setempat yang diartikan sebagai 

ajaran kultur agama yang khas pada wilayah lokal tersebut. Hak itu menjadi hal 

                                                           
38 Sayidah Afyatul Masruroh, ‘Internalisasi Nilai Tasamuh Dalam Tubuh Organisasi Masyarakat 

Pada Ormas Nu, Muhammadiyah Dan Ldii Di Desa Jogoroto’, Menara Tebuireng, 15.01 (2019), 

22–32. 
39 Rizal Mubit, ‘Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia’, Episteme, 11.1 

(2016), 163–84 <Https://Doi.Org/10.21274/Epis.2016.11.1.163-184>. 
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yang dimungkinkannya variasi dalam penerapan dalam Islam di dalam masyarakat 

akibat dari dialektika antara nilai normatif syari’at-syari’at Islam dengan budaya 

masyarakat khususnya pada Desa Cukir.40 Melihat kondisi tersebut, budaya dan 

agama akan mengalami akulturasi yang seirama dengan adanya penyatuan dan 

pemahaman yang baik dari masyarakat setempat.  

Seperti contoh, tradisi perhitungan weton masyarakat muslim Desa Cukir 

merupakan hasil dari dua aspek telaah gejala dan makna di dalam kebudayaan. 

Realita yang dapat ditunjukkan adalah bahwa agama sebagai keyakinan dan ada di 

dalam kehidupan masyarakat bukan ajaran agama yang membawa petunjuk, 

larangan, dan perintah-perintah seperti yang ada pada dalam Al-Qur’an dan 

hadist. Melainkan, hal tersebut merupakan keyakinan keagamaan yang hidup 

dimasyarakat Desa Cukir tesebut, sehingga agama pada konsep tersebut mau tidak 

mau menyesuaikan dengan kondisi, sejarah, dan kondisi keadaan lingkungan 

budaya masyarakatnya di wilayah tersebut41 khususnya Desa Cukir. Maka dari itu, 

ajaran teks suci yang berada di dalam Al-Qur’an dan hadist merupakan hal yang 

sakral dan universal, sedangkan budaya atau tradisi khususnya perhitungan weton 

pada pernikahan muslim Jombang merupakan bersifat lokal.

                                                           
40 luthfiyah, ‘Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan’, Jurnal Hukum Islam, 12.1 (2014), 1–

8. 
41 Ibid. 
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BAB III 

SEJARAH TRADISI PERHITUNGAN WETON 

 

A. Tradisi Adat Jawa 

Berbicara tentang etnik masyarakat Jawa, adat kebiasaan yang unik tidak 

dapat dilepaskan begitu saja peranannya dalam kebudayaan masyarakat Jawa. 

Salah satu adat atau tradisi yang kerap kali terjadi dan dilakukan masyarakat 

keturunan Jawa adalah perhitungan weton. Weton merupakan hitungan neptu hari 

dan pasaran ketika seseorang dilahirkan42. Dalam Bahasa Jawa, wetu memiliki arti 

sebagai keluar atau “dilahirkan”. Sedangkan, akhiran an di belakang memiliki arti 

yang memiliki bentuk dalam kata benda. Tradisi perhitungan weton ini tidak bisa 

dipisahkan dan dilupan saja oleh masyarakat Jawa. Bahkan masyarakat Jawa 

mempercayai, bahwa perhitungan weton dilakukan untuk mengharapkan 

pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dan hambatan 

atau bencana. Sehingga, perhitungan weton sangat dipercaya sebagai petunjuk 

adanya indikasi yang muncul terkait kebaikan dan keburukan yang akan dialami 

sebelum melakukan proses pernikahan. 

Masyarakat yang serba modern ini yang pada umumnya terpesona dengan 

kemajuan teknologi, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi masyarakat khususnya 

Suku Jawa untuk meninggalkan tradisi peninggalan nenek moyang yang salah 

                                                           
42 Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, ‘Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan 

Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal ; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam’, 

Shautung: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mdzhab, 2.1 (2021), 156–67. 
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satunya masih populer adalah tradisi perhitungan weton43. Bahkan orang atau 

masyarakat tertentu baik yang memiliki agama yang kuat sekali dan termasuk 

dalam kategori modern, orang atau masyarakat tertentu tersebut melalui 

pemahaman filsafat dan tradisi kebudayaan tidak akan pernah meninggalkan 

tradisi yang salah satunya adalah perhitungan weton. Hal tersebut juga 

dikarenakan sebagai bentuk keteguhan dalam menjaga kebudayaan Indonesia 

dalam bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa. Dengan itu, masyarakat dapat 

mengetahui toleransi dan akulturasi budaya yang nantinya akan tercampur aduk 

dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat. 

Tradisi weton biasanya memiliki kekuatan trust (Mempercayai) dalam 

masyarakat sebagai penentu hari-hari baik. Hari baik merupakan waktu-waktu 

tertentu yang dianggap membawa keselamatan dan kelancaran dalam rangka 

pelaksanaan hajatan yang ingin dilakukan44. Upaya dalam pelaksanaan hari-hari 

baik menjadikan perhitungan weton sebagai instrumen yang digunakan 

masyarakat Jawa dalam mewujudkan hajatan yang jauh dari kendala dan 

hambatan. Hal tersebut juga disertai juga dengan kepercayaan masyarakat, bahwa 

tradisi masyarakat Jawa khususnya perhitungan weton adalah upaya untuk 

menghormati para leluhur ang terdahulu. Oleh sebab itu, tradisi weton di berbagai 

wilayah yang masih menganut kebudayaan Jawa akan mempertahankan tradisi 

perhitungan weton sebagai cara terbaik dalam melaksanakan sebuah hajatan. 

                                                           
43 Sukmawan Wisnu Pradanta, Bani Sudarti, and Slamet Subiyantoro, ‘Kajian Nilai-Nilai Budaya 

Jawa Dalam Tradisi Bancaaan Weton Di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Simbolisme Dalam 

Budaya Jawa)’, LINGUA, 12.2 (2015), 155–72. 
44 Atiek Walidaini Oktiasasi, ‘Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi 

Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)’, 

Paradigma, 4.3 (2016), 1–10. 
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Fungsi perhitungan weton pada umumnya memiliki kesamaan dengan 

berbagai wilayah di Indonesia yang masyarakatnya masih Suku Jawa. Di dalam 

pernikahan, fungsi perhitungan weton adalah bertujuan untuk menentukan 

kesetaraan calon mempelai. Serta, calon laki-laki diharapkan untuk memiliki 

calon pasangan perempuan yang dapat membantu calon pasangan laki-laki dalam 

membangun kehidupan berumah tangga yang bahagia selamanya45. 

Tidak bisa dipungkiri, tradisi perhitungan weton sangat berperan besar dalam 

tujuan yang akan dicapai kedua belah pihak dalam hal melangsungkan sebuah 

pernikahan. Karena, kepercayaan yang telah menjadi budaya akan selalu hadir 

menjadi kekuatan magis yang dikhawatirkan akan menjadi sebuah cambukan yang 

amat menyeramkan bagi pihak yang melanggar tradisi-tradisi tersebut. Maka dari 

itu, penetapan tradisi perhitungan weton merupakan hal yang wajar dan patut 

dilestarikan, agar kehidipan berbudaya ini tetap senantiasa mendapatkan 

keselamatan dan kelancaran dalam semua aktivitas yang dijalankan. 

Dengan keadaan kehidupan yang semakin plural dan multikultural, maka 

upaya seseorang dalam menanggapi budaya pun terkadang berbeda-beda. 

Layaknya masyarakat Jawa, mereka hanya berusaha untuk melakukan kesemua 

hal dengan cara terbaik. Mereka melakukan tradisi dan budaya sebagai ikhtiar dan 

usaha yang dilakukan, agar perjalanan kehidupan yang dijalani dapat dilakukan 

                                                           
45 Cholil, Amriana, and Anindini, ‘Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi 

Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande 

Sidoarjo)’, Al-Tazkiah, 10.1 (2021), 21–38. 
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dengan secara lebih berhati-hati, sehingga hal tersebut dapat mengurangi rasa 

keragu-raguan dalam berbagai hal yang akan terjadi46.  

Tradisi perhitungan weton bisa menjadi kepercayaan yang terkadang memang 

harus dipercaya dan terkadang juga tidak dipercaya sebagai sebuah hal yang harus 

dilakuka. Pihak-pihak yang menerima tradisi ini tidak bisa bersandingan pendapat 

dengan pihak yang tidak mempercayai hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan, 

pihak yang tidak mempercayai tersebut memiliki kemampuan spiritual yang 

fanatic terhadap agama, sehingga agama tidak bisa menerima tradisi tersebut 

sebagai kepercayaan, karena hal tersebut bisa dianggap sebuah kemusyrikan. 

Tetapi dalam kenyataannya, hal tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai 

pihak dan ada kalanya juga mendapat larangan keras terkait konsep ini. 

Islam adalah agama yang damai. Islam masuk ke dalam Indonesia tidak 

bermaksud untuk menghilangkan budaya atau tradisi yang dilakukan oleh suatu 

wilayah tertentu. Bahkan, budaya atau tradisi yang memang jauh dari ajaran Islam 

dihadirkan oleh para wali Allah yang dating ke wilayah yang menganut tradisi dan 

budaya tertentu dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut47. 

Sehingga, tradisi dan budaya hidup berdampingan dengan ajaran Islam dan saling 

melengkapi sebagai bentuk integrasi kultur yang mampu mewarnai kehidupan 

manusia dengan lebih harmonis lagi. 

Menurut sejarah, adat-adat tradisi Jawa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang 

yang berasal dari keluarga keraton. Tata cata, teknik, dan ketentuan hanya 

                                                           
46 Afrilia, ‘Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, 

Kabupaten Pati’, Sabda Volume, 15.2 (2019), 148–57. 
47 Rizaluddin and Alifah, ‘Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif 

Hukum Islam’, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Islam, 12.2009 (2021), 139–50. 
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kalangan keraton yang mampu melaksanakan hal tersebut dengan tidak 

meninggalkan satu pun hal yang memang menjadi suatu batas kewajaran suatu 

tradisi. Ketika agama Islam masuk ke dalam keraton Jawa, Islam membawa 

pengaruh yang besar pada berbagai aspek. Salah satu aspek tradisi yang dianut 

dan dipercaya hinga sekarang adalah tradisi pernikahan. Sejak masuknya agama 

Islam ke dalam kehidupan berbudaya keraton Jawa, Islam mengombinasikan 

nilai-nilai yang diajarkan dengan ajaran kepercayaan lokal yakni animisme dan 

dinamisme. Kombinasi-kombinasi tersebutlah yang dilakukan dan menjadi kultur 

budaya peninggalan hingga sampai saat ini48. 

B. Filosofi dan Nilai Kesakralan dalam Pernikahan Perhitungan Weton 

Tradisi, budaya, dan agama merupakan konsep fundamentalis sosial yang 

tidak pernah terpisahkan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal 

tersebut terus bersinggungan dalam kehidupan. Masyarakat selalu berusaha untuk 

mengaitkan ketiga hal tersebut, agar segala aktivitas yang akan dilakukan tidak 

ada yang bertentangan terhadap ketiga hal tersebut. Jika masyarakat sedikit saja 

melakukan kesalahan, maka masyarakat akan mengalami kekhawatiran yang 

berlebih dan menjalani aktivitas kehidupan tidak akan mendapati kesenangan. 

Oleh sebab itu, pemahaman seperti ini perlu untuk pendalaman dengan waktu tang 

sangat lama. Karena, masyarakat tidak mungkin memahami hal seperti ini dengan 

cepat dikarenakan kondisi sosial yang heterogen dan nilai-nilai yang dianut pun 

juga bisa berbeda-beda. 

                                                           
48 Husniyyah, Uyuunul Husniyyah, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan 

Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa’, Muqoshid Jurnal Hukum 

Islam, 3.2 (2020), 74–87 . 
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Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang kental dengan adat dan sangat 

disiplin adat. Di berbagai tempat manapun, masyarakat Jawa selalu menerapkan 

nilai-nilai adat budaya dengan sebaik mungkin dan membawanya pada berbagai 

wilayah masyarakat Jawa itu bermukim, sehingga budaya Jawa dapat dikenal di 

berbagai wilayah dan terimplementasi dengan sangat pesat di berbagai wilayah. 

Hal inilah yang menyebabkan, tradisi Jawa menjadi sangat populer hingga saat ini 

dan menjadi aturan mutlak dalam menentukan falsafah hidup yang lebih baik. 

Masyarakat Jawa sangat selektif memilih dan menentukan calon pasangan49. 

Dengan adanya aturan-aturan adat dan tradisi, masyarakat Jawa menggunakan hal 

tersebut sebagai strategi yang akan dicapai dalam menentukan calon pasangan. 

Hal tersebut dikarenakan, masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam setiap hal 

dan berbagai hal. Sedikit saja melakukan kesalahan, maka hal tersebut dianggap 

sebagai penghinaan terhadap aturan yang sudah ada sejak turun temurun, sehingga 

perlakuan aktivitas sehari-hari juga memerlukan adanya norma-norma yang 

menangani dan mengatur hal tersebut. 

Persentuhan agama Islam dengan budaya tradisi merupakan pembahasan yang 

selalu menarik untuk diulas. Islam sebagai agama yang turun ke dunia merupakan 

rahmat bagi alam semesta sebagai petunjuk umat manusia. Kehadirannya di muka 

bumi ini menjadikan Islam berbaur dengan budaya lokal yang ada di suatu 

wilayah. Hal tersebut menjadikan islam dan budaya lokal menjadi suatu hal yang 

saling melengkapi dan menguatkan satu dengan yang lain dan tidak dapat 

                                                           
49 Dwi Arini Zubaidah, ‘Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan 

Weton’, Volksgeist, 2.2 (2019), 207–23 <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>. 
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dipisahkan50. Hal yang menarik lagi yang perlu diketahui adalah Islam dan tradisi 

menjadi faktor masyarakat Jawa dan non Jawa untuk saling bahu-membahu dalam 

menjaga keanekaragaman dan toleransi umat beragama dan masyarakat 

berbudaya. Hal ini sangat disayangkan, jika salah satu dari mereka melakukan 

tindak fanatik yang menyebabkan perpecahan yang dapat menimbulkan persatuan 

dan kesatuan terganggu. Maka dari itu, kekuatan toleransi antara agama, budaya, 

dan tradisi memerlukan upaya-upaya penyatuan yang utuh, agar hal tersebut dapat 

menjadikan Indonesia dalam menjadi negara yang kuat dan satu. 

Pada kenyataannya, kebudayaan Jawa sebagai sistem nilai di satu pihak dan 

Islam di pihak lain terkadang juga mengalami ketegangan hubungan. Hal ini 

ditengarai oleh proses pergulatan mempertahankan identitas yang berlangsung 

secara terus-menerus dan dinamis. Sementara di sisi lain, kebangkitan Islam juga 

tidak terelakkan yang juga menyebabkan munculnya eskalasi, sehingga benturan 

kedua hal ini tidak dapat terhindarkan51. Maka dari itu, sokongan yang kuat dan 

keberimbangan diperlukan dalam hal ini untuk menjaga stabilitas sosial di 

masyarakat menjadi lebih harmonis dan indah. 

Tentang pernikahan Islam dengan budaya dan tradisi Jawa yakni dengan 

perhitungan weton, masyarakat harus menyikapi dengan sebenar-benarnya dengan 

baik. Walaupun tradisi dilakukan dengan sesuai budaya yang ada, hal tersebut 

belum tentu memiliki kesesuaian dengan ajaran agama Islam. Sebaliknya, 

walaupun rukun agama Islam dalam melangsungkan pernikahan telah dipenuhi 

dengan baik, tradisi dan budaya belum tentu menerima dengan utuh. Hal tersebut 
                                                           
50 Miharja, . 
51 Bayu Wahyono, ‘Kejawaan Dan Keislaman : Suatu Pertarungan Identitas’, Jurnal Ilmu Sosial & 

Ilmu Politik, 5.1 (2001), 41–59. 
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dikarenakan, kebutuhan dari kedua hal tersebut memiliki ketentuan-ketentuan 

tersendiri dalam pelaksanaannya. Maka, hal yang harus diperhatikan adalah 

ketentuan-ketentuan seperti ang akan dijelaskan berikut ini: 

1. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. 

2. Dalam melakukan pernikahan, tradisi rangkaian upacara harus senantiasa 

berpedoman pada sisi syari’ah 

3. Resepsi pernikahan hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak 

bermegah-megah. 

4. Dalam perencanaan resepsi pernikahan, adat Jawa telah mengedepankan 

hal-hal; nontoni (melihat atau mengenal lebih dekat keluarga dan gadis 

pilihan pria yang akan mencari jodoh), tangeran (Tanda) , ngalamar 

(melamar), dan gethak dina (menentukan hari) tidak bertentangan dengan 

syari’ah. 

5. Pada prosesinya ada upacara lainnya seperti; mandi kembang, injak telur, 

dsn lainnya (harus berhati-hati), proses-proses tersebut sangat kental 

dengan mitos- mitos khurafat (cerita atau khayalan ajaran-ajaran tentang 

pantangan atau larangan) bahkan merupakan sikap mengada-ngada dalam 

masalah beragama bahkan terjadi dikhawatirkan tindakan kemusyrikan 

yang merupakan dosa besar yang harus diwaspadai setiap muslim. 
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6. Pada menyambutan tamu kepada mempelai, disarankan memisahkan 

antara mempelai pria dan wanita.52 

Maka dari itu, perhatian seksama dari seluruh komponen masyarakat sangat 

diperlukan dalam hal ini, agar proses pernikahan dapat terlaksana dengan lancar 

dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga hal-hal yang baik 

dapat diperoleh dan berdampak positif bagi lingkungan di kehidupan sosial 

masyarakat. 

C. Hitungan Neptu Hari dan Pasaran Serta Prosesi Upacara 

Ilmu perhitungan weton pada dasarnya merupakan cara menghitung hari-hari 

baik. Pola perhitungannya memperhatikan kelima hari pasar dan tangal-tanggal 

penting yang ditentukan dalam sistem penanggalan yang sudah ada53. Dalam 

penerapan hal tersebut, masyakat tidak menyadari bahwa penerapan matematika 

telah dilakukan sebagai teknik perhitungan weton dalam kaitannya menentukan 

hari baik dan menolak balak. 

Sedangkan, contoh mudah yang dapat diketahui dalam perhitungan dengan 

piha-pihak dan tokoh masyarakat pada objek penelitian akan dirangkum dengan 

penjelasan berikut ini: 

1) Cara menghitung hari baik dan buruk dilakukan dengan menjumlahkan 

neptu (nilai dari suatu weton) kedua mempelai, kemudian dibagi dengan 

angka 5. 

2) Kategori yang didapat jika sisa pembagian:  

                                                           
52 Sari, Rasyid, and Romli, ‘Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu 

Kecamatan Brebes’, Al Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5.10 (2017), 811–31. 
53 David Setiadi and Aristya Imswatama, ‘Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam 

Tradisi Jawa Dan Sunda’, ADHUM, VII.2 (2017), 75–86. 
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0 = Pati (mati)→ Buruk 

1= Sandang (pakaian)→ Baik 

2 = Pangan (makanan)→ Baik 

3 = Papan (tempat tinggal)→ Baik 

4 = Lara (sakit)→ Buruk 

3) Jika hasil yang diperoleh buruk dan kedua mempelai tetap ingin 

melangsungkan pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

untuk sedikit menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Syarat yang 

dilakukan yaitu orang tua kedua mempelai tidak bertanggung jawab atas 

berlangsungnya acara pernikahan 

4) Cara menentukan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan dengan 

menjumlahkan neptu kedua mempelai dan neptu hari dan pasaran yang 

diinginkan kemudian dibagi angka 2. Sebaiknya sisa hasil yang diperoleh 

angka ganjil. 

5) Arti dari sisa pembagian yang diperoleh adalah:  

Sisa Pembagian Simbol Arti 

0        Pati            Kehidupan rumah tangga tidak tentram sehingga bisa     

    berujung ke perceraian 

1      Sandang        Kebutuhan sandang lebih berlimah sedangkan   

        kebutuhan pangan dan papan berkecukupan 

2       Pangan        Kebutuhan pangan lebih berlimpah sedangkan  

       kebutuhan sandang dan papan kerkecukupan 

3        Papan          Dengan memiliki tempat tinggal yang baik, untuk  
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          mencari kebutuhan sandang dan pangan lebih mudah 

4         Lara         Kehidupan rumah tangga tidak tentram54 

 

Setiap orang yang sudah cukup umur dan dinilai telah matang dalam 

pemikiran akan melangsungkan sebuah pernikahan setelah menemukan calon 

pasangan yang pas sebagai pendamping hidupnya. Pernikahan merupakan upacara 

sakral sekali dalam seumur hidup yang dilakukan oleh masing-masing pasangan. 

Dengan pernikahan, masing-masing calon pasangan akan mendapatkan 

kebahagiaan bersama, serta mereka dapat memberikan keturunan generasi yang 

berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. 

Di dalam Islam, fenomena pernikahan merupakan hal yang harus dilakukan 

dengan mengikuti aturan adat-adat yang ada. Aturan tersebut berkenaan dengan 

adat dan tradisi yakni Suku Jawa. Pernikahan Islam dalam Suku Jawa dilakukan 

dengan pencampuran nilai-nilai keislaman melalui rukun dan syarat sah dalam 

menikah, serta masyarakat Suku Jawa juga melakukan dengan cara ketentuan adat 

dan tradisi yang sudah populer dengan tetap tidak bersinggungan dengan nilai-

nilai keislaman. Maka dari itu, upacara pernikahan ini perlu dilakukan dengan 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada baik dari segi agama, adat, dan 

tradisi. 

Secara umum, fenomena dialektika agama dan budaya di dalam acara 

pernikahan merupakan pertemuan yang secara natural dapat terjadi dan intens. 

Dari pemahaman tersebut sebagian masyarakat beranggapan, bahwa hal yang 

                                                           
54 Suraida, Supandi, and Dina Prasetyowati, ‘Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam 

Tradisi Pernikahan Jawa’, Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 1.5 (2019), 

172–76. 
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diyakini sebagai sistem, difahami sebagai kognisi dan dipraktekkan sebagai afeksi 

merupakan tahapan yang bisa dilakukan atas dampak keterkaitan yang terjadi. 

Ketiga tahapan itu tidak muncul secara langsung, tetapi ketiga hal tersebut dapat 

memunculkan tataran keyakinan yang dapat memunculkan berbagai ekspresi 

perlakuan sikap dari adanya keyakinan agama dan budaya tersebut55. 

Sahnya perkawinan masyarakat Jawa juga ditentukan melalui undang-undang 

dengan tanpa diperbolehkannya masing-masing calon pasangan menentang 

ketentuan-ketentuan yang sudah ada pada agama. Penjelasan tersebut telah 

dijelaskan secara menyeluruh pada Undang-Undang No. 1 Tahun 197456. Dengan 

mengetahui hal tersebut, maka kekuatan hukum di antara agama dan budaya telah 

difasilitasi oleh undang-undang yang kedepannya mampu menguatkan dari 

masing-masing keduanya yakni perlakuan agama dan budaya. 

Pernikahan pada umumnya juga merupakan tonggak bersejarah yang pernah 

dialami seseorang. Oleh sebab itu, acara pernikahan yang akan dilakukan oleh 

seseorang tidak akan dilewatkan begitu saja seperti halnya mereka melakukan 

kegiatan sehari-hari. Peristiwa pernikahan tentunya harus dilakukan dengan 

serangkaian upacara yang berlandaskan pada ajaran agama dan budaya luhur nan 

suci. Dengan itu, seseorang atau pihak yang akan melangsungkan pernikahan 

dapat berharap kepada kedua mempelai, agar mereka senantiasa mendapatkan 

kebahagian dalam berumah-tangga57. 

                                                           
55 Roibin, ‘Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di 

Ngajum, Malang’, El Harakah, 15.1 (2013), 34–47. 
56 Dewi Robiyanti, ‘Didikan Budaya Adat Jawa Dalam Perkawinan Terkait Undang- Undang No 1 

Tahun 1974’, AFosJ-LAS, 1.2 (2021), 35–45. 
57 Bayu Ady Pratama, ‘Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten 

Klaten’, Haluan Sastra Budaya, 2.1 (2018), 19–40. 
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Nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya pada hakikatnya selalu berkaitan satu 

dengan yang lainnya. Dalam realitanya, tradisi dan ritual keagamaan saling 

melekat satu dengan yang lainnya terhadap kehidupan manusia. Kelekatan ini 

menjadikan pengaruh bagi karakteristik seseorang yang berada pada daerah 

tertentu58. Sehingga, jika manusia tersebut berada pada wilayang yang tidak 

menganut tradisi atau ritual keagamaan seperti pada wilayah kelahirannya, maka 

mereka tidak dapat merasakan lekatnya budaya dan agama pada dirinya. Hal 

semacam itulah yang nantinya akan menjadikan seseorang berubah sifatnya 

menjadi sekuler. 

Pernikahan Islam adat Jawa merupakan manifestasi produk budaya dan ajaran 

agama yang dijadikan satu sebagai penyatuan nilai-nilai luhur. Generasi-generasi 

sebelumnya telah mengajarkan sesuatu atau sebuah nilai yang wajib dianut oleh 

masyarakat sebagai perlakuan luhur yang wajib diikuti dan dianut. Kerajaan-

kerajaan di Jawa dengan masyarakatnya telah mengajarkan nilai-nilai dan 

aktivitas ritual yang turun temurun diajarkan guna mewujudkan kehidupan yang 

baik. Lalu, para waliyullah atau yang bisa disebut dengan wali songo telah 

mengajarlan nilai-nilai keislaman pada masyarakat Jawa tanpa mengubah 

sedikitpun budaya yang memang sudah ada pada masyarakat di Pulau Jawa. Maka 

dari itu, generasi sekarang yang saat ini berada pada arus globalisasi kian pesat 

perlu menanamkan nilai-nilai luhur baik dari segi budaya dan agama yang telah 

diajarkan oleh orang tua di tempat mereka dilahirkan. 

                                                           
58 Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika, ‘Pernikahan Adat Jawa Sebagai 

Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia’, in Senasbasa, 2018, pp. 7–22. 
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Kembali lagi pada pernikahan Islam, masyarakat Jawa juga memiliki 

ketentuan tersendiri dalam menentukan sah tidak seseorang sebelum 

melangsungkan pernikahan. Menurut masyarakat Jawa, tahapan-tahapan yang 

perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang akan dijelaskan 

berikut ini: 

1. Sebelum Pinangan atau lamaran 

Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan oleh orang tua calon laki-laki 

atau orang tua calon perempuan untuk menanyakan kepada masing-masing 

calon apakah salah satu dari mereka benar-benar belum memiliki pasangan. 

Jika salah satu pernyataan dari kedua belah pihak adalah benar, maka orang 

tua akan meminta ijin untuk dijadikan menantunya 

2. Serah-Serahan 

Proses ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh calon laki-laki dan 

keluarganya dalam rangka mendatangkan keluarganya untuk melaksanakan 

pinangan (meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri). Kesepakatan 

yang telah dilakukan akan dilakukan dengan beberapa ketentuan seperti 

sebagaimana berikut ini: jumlah keluarga yang hadir, tanggal dan hari 

pelaksanaan, dan bentuk-bentuk lain bawaan yang akan digunakan sebagai 

pelaksanaan pinangan. 

3. Lamaran 

Lamaran memiliki arti “meminang”. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 

yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kedua belah puhak. Pihak laki-laki 

akan membawakan oleh-oleh sebagai penghormatan kepada orang tua pihak 
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perempuan dalam rangka menyepakati hari baik untuk menerima lamaran 

tersebut. 

4. Peningsetan atau tunangan 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengikat calon pasangan yang telah 

disepakati pada kegiatan sebelumnya. Peningsetan berasal dari pecahan kata 

dasar singset yang berarti ikat dan peningsetan yang berarti pengikat. Hal ini 

dilakukan untuk mengikat calon pasangan dan meminta kepada pihak orang 

tuanya untuk diijinkan menjadi menantu pihak yang meminta kepada calon 

pasangan tersebut.  

5. Nasihat dari Orang Tua59 

Pada tahapan ini, masing-masing orang tua pada semua pihak memberikan 

nasihat kepada anak-anak mereka. Hal ini dilakukan, agar masing-masing 

calon kedua belah pihak dapat menjaga nama baik keluarga, sehingga kedua 

calon pasangan yang akan menikah dapat terhindar dari fitnah hingga pada 

akhirnya penentuan hari dilangsungkannya akad nikah.  

6. Gethok Dino 

Tahapan ini merupakan tahapan yang menggunakan perhitungan weton 

sebagai hari yang dipilih sebagai hari yang akan diberlangsungkannya akad 

nikah atau ijab qabul. Gethok dino (menentukan hari baik) ini biasanya 

dilakukan oleh para sesepuh atau tokoh masyarakat yang mampu dan memiliki 

kemampuan dalam perhitungan hari-hari baik yang akan digunakan sebagai 

hari pernikahan. 

                                                           
59 Robiyanti, ‘Didikan Budaya Adat Jawa Dalam Perkawinan Terkait Undang- Undang No 1 

Tahun 1974’. 
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7. Memahami Silsilah Keluarga 

Suku Jawa memiliki pemehaman dalam bentuk kekerabatan yang kolektif 

di antara kedua belah pihak. Jadi, pihak calon laki-laki maupun perempuan 

tidak boleh membeda-bedakan di antara silsilah atau kerabat keluarka kepada 

calon yang sebelumnya sudah diperkenalkan melalui proses lamaran. 

8. Sanksi Terhadap Calon Pasangan yang Ingkar Janji 

Masyarakat Jawa memiliki sanksi yang tegas terhadap hukum adat atau 

tradisi mengenai ketentuan yang sudah dilanggar. Berikut adalah ketentuan 

sanksi apabila masing-masing calon laki-laki maupun calon perempuan 

melanggar sebuah kesepakatan yang telah dilanggar: 

“Bila pihak perempuan ingkar janji maka pihak perempuan dihukum 

membayar biaya ganti rugi dua kali lipat dari jumlah keseluruhan yang telah 

dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki. Bila pihak laki-laki ingkar janji 

maka pihak laki-laki dihukum mengganti rugi sebesar dua kali lipat dari total 

yang sudah dikondisikan pihakperempuan dan pihak perempuan tidak 

mengembalikan pemberian pihak laki-laki yang telah diterima pihak 

perempuan”. 

9. Tratak dan Tarub60 

Tratak dan Tarub (tenda dan hiasan dari janur) ini dilakukan tujuh hari 

atau tiga hari berturut-turut sebagai bentuk simbol, bahwa keluarga akan 

melakukan atau mengadakan hajatan mantu-menantu. Acara ini dilakukan 

                                                           
60 Dewi Robiyanti, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Adat Jawa’, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan 

Humaniora, 7.4 (2020), 837–47. 
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dengan berbagai macam kegiatan, seperti: dekorasi tenda dan pemasangan 

janur kuning yang melengkung. 

10. Siraman61 

Sebelum diadakannnya akad nikah, maka kedua calon mempelai harus 

melangsungkan siraman. Siraman ini dilakukan oleh para sesepuh atau orang 

tua dari masing-masing kedua mempelai. Lalu, mereka biasanya akan disiram 

dengan menggunakan air yang sudah dicampur bunga dengan tujuh jenis 

bunga yang berbeda-beda. Proses ini dilakukan sebagai simbol pemersihan 

diri dari masing-masing kedua belah pihak sebelum melakukan akad nikah.

                                                           
61 waryunah Irmawati, ‘Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa’, Walisongo, 21.2 

(2013), 309–30. 
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BAB IV 

PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM DI CUKIR JOMBANG 

MENGGUNAKAN PERHITUNGAN WETON 

 

A. Pernikahan Menurut Syariat Islam 

Agama Islam memandang, bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah sakral 

yang dilakukan pasangan muslim dalam melaksanakan sunnah Rasul dan 

menjalankan ibadah kepada Allah Subhaanhu wa Ta’aalaa.62 Pernikahan tersebut 

bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dengan membentuk keluarga. Serta 

dengan adanya pernikahan, seseorang diharapkan untuk memiliki generasi 

penerus yang mampu menjamin kebahagian masing-masing keluarga. Sehingga, 

kesejahteraan seseorang akan terus menerus berlangsung sampai dengan anak 

cucu generasi mereka. 

Pernikahan merupakan satu-satunya cara penyaluran seks yang disahkan oleh 

agama dan menjadi salah satu perintah agama yang memang telah disayari’atkan 

oleh Islam. Pada hakikatnya selain menjalankan syari’at agama, manusia 

melangsungkan pernikahan juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

biologisnya. Jadi secara kodrat, manusia memang harus berkembang biak dengan 

tata cara yang sesuai dengan aturan dan perintah agama yang telah 

disyari’atkan.63

                                                           
62 Aisyah Ayu Musyafah, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, ‘Perkawinan Dalam 

Perspektif Filosofis Hukum Islam’, Jurnal Crepido, 2.2 (2020), 111–22. 
63 Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam’, Yudisia, 5.2 (2014), 286–316. 
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Dalam tradisi pernikahan, kebenarannya tidak bisa diingkari dan sudah mutlak 

di dalam Al-Qur’an. Kebenaran yang dimaksud adalah manusia hanya berusaha 

mencapai itu dan hanya Allah yang menentukan segalanya. Jika dicerminkan di 

dalam pernikahan, manusia berusaha untuk melangsungkan pernikahan melalui 

rancangan yang diyakininya. Akan tetapi pada dasarnya, manusia tetap harus 

menggunakan jalan yang benar dan melalui syari’at yang ditentukan seperti minta 

pendapat, sowan ke guru/kyai, dan istikhoroh sebagai pendekatan kepada Tuhan 

untuk dimudahkan segalanya dalam mencapai kebenaran. Dan pada intinya, 

segala hal tetap harus berlandaskan pada syari’at agama dan tidak boleh 

melupakan segala hal yang memang menjadi ketentuan dan memang sudah 

Allahlah yang menentukan takdir manusia.64 

Lalu pada perkembangannya, pernikahan telah menjadi suatu hal yang sakral 

sampai saat ini dengan tanpa meninggalkan tradisi budaya yang dianut oleh 

masing-masing pasangan. Pada contohnya, perhitungan weton sampai saat ini 

masih menjadi andalan masyarakat sebagai penentu hari atau jadi tidaknya 

seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Tentu saja, hal ini tidak bisa 

dijauhkan dari peranan syari’at Islam mengingat sebagian adat Jawa adalah 

pemeluk agama Islam, sehingga penerapannya dari masa-masa terdahulu juga 

merupakan hasil ijtihad daripada ulama-ulama terdahulu.65 

Kembali pada definisi pernikahan, bahwa nikah berasal dari bentuk kata 

Mashdar “نكح ينكح نكاحا” yang asal mula artinya ialah bersetubuh dan berkumpul. 

                                                           
64 Fendi Bintang Mustopa and Sheila Fakhria, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan 

Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen’, 

Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1 (2019), 40–58. 
65 KH. Agus Maulana, Usia 55 thn, Kepala Yayasan Kyai Haji Raden Muhammad Husnan Husain, 

Wawancara, Cukir, 10 Oktober 2021. 
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Dalam beberapa pendapat ulama Fiqh, kata dasar “نكح” memiliki makna yang 

sama dengan menambahkannya arti “memasukkan, dipakai dalam artian 

bersetubuh.66  Jadi secara esensinya, pernikahan merupakan percampuran dua 

orang antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan yang pada 

perkembangannya disahkan melalui aturan Undang-Undang serta syari’at agama 

yang dikenal dengan istilah pernikahan. 

 Nikah memiliki arti yang sebenarnya yaitu berhubungan dalam arti majas 

(metafora). Arti dalam pernikahan tersebut adalah bersatunya dua insan yang 

berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan degan 

perjanjian atau akad.67 Perintah dalam melangsungkan pernikahan telah 

dituangkan di dalam firman Allah Subhaanhu wa Ta’aalaa di dalam Al-Qur’an 

yang berbunyi: 

 فَاْنِكُحْوُهنَّ ِبِِْذِن اَْهِلِهنَّ َوٰاتُ ْوُهنَّ اُُجْوَرُهنَّ ِِبْلَمْعُرْوفِ 

Artinya:  karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka 

maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang 

memelihara diri.68 

Dari makna ayat tersebut dapat dijelaskan, bahwa perintah menikah memangt 

telah dianjurkan oleh agama bahkan telah diperintahkan di dalam Al-Qur’an 

sebagai bentuk ibadah dari masing-masing individu di kehidupan. Hal ini menjadi 

perhatian penting yang perlu dipertimbangkan sebagai bekal dalam masing-

                                                           
66 Yulistian Hartini and others, ‘Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam’, Jurnal Imtiyaz, 4.1 (2020), 

42–61. 
67 Muhammad Yunus Shamad, ‘Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)’, 

Istiqra’, V.1 (2017), 74–77. 
68 Al-Qur’an, QS: An-Nisa': 25. 
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masing pasangan sebelum melangsungkan pernikahan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan secara biologis maupun ibadah. 

Sebenarnya pada pernikahan, hubungan pertalian pernikahan adalah bukan 

saja ikatan bagi kedua manusia saja yakni antara laki-laki dan perempuan saja 

melainkan juga hubungan dua keluarga. Dari situ, suasana saling mengasihi akan 

berpindah kepada kedua keluarga tersebut, sehingga mereka menjadi satu dalam 

hal tolong-menolong ke sesama dalam hal kebaikan serta menjauhkan dari hal 

perkara kejadahatan dan kemungkaran. Selain itu melalui pernikahan, seseorang 

akan terhindar dari kebinasaan hawa nafsunya.69 

Selain mendapat sebutan syariatun muqoddimatun (syari’at pertama), 

pernikahan juga mempunyai sebutan syari’atun muakhirotun (syari’at terakhir). 

Hal tersebut dikarenakan saat kelak berada di akhirat, syari’at nikah menjadi 

syari’at terakhir selain sholat, puasa, zakat, dan haji.70 Di samping itu, pernikahan 

juga merupakan syari’at Islam yang sangat penting yang perintahnya juga 

disampaikan dalam Al-Qur’an QS: Ar-Ruum: 21 yang berbunyi; 

َها لَِِّتْسُكنُ وْ ا اَْزَواًجا اَنْ ُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  اَنْ  ٓ  ٖ  َوِمْن ٰاٰيِته َنُكمْ  َجَعلَ وَ  اِلَي ْ  ِفْ  ِانَّ  ۗوََّرْْحَةً  مََّودَّةً  بَ ي ْ

ي َّتَ َفكَُّرْونَ  لَِِّقْوم   ََلٰٰيت   ٰذِلكَ   

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

                                                           
69 Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan 

Hukum Adat’, Yudisia, 7.2 (2016), 412–34. 
70 Hari Widiyanto, ‘Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan 

Di Masa Pandemi)’, Jurnal Islam Nusantara, 04.01 (2020), 103–10 

<Https://Doi.Org/10.33852/Jurnalin.V4i1.213>. 
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tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

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

kaum yang berfikir.71 

Berdasarkan fitrahnya, manusia diciptakan oleh Allah dengan disertai 

kecenderungan seks (libido seksualitas). Hal ini menjadikan Allah menciptakan 

wadah yang legal untuk terselenggaranya seks dengan melalui pernikahan. Maka 

dari itu, perkawinan yang dilegalkan oleh Tuhan adalah memiliki multiaspek yang 

syari’atnya telah teraspekkan ke dalam berbagai hal. Berikut adalah 

penjelasannya: 

1. Aspek Personal 

a. Penyaluran kebutuhan biologi 

Kebutuhan manusia seperti nafsu syahwat ini pada dasarnya telah 

menjadi fitrah manusia. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu disalurkan pada 

proporsi yang pas dan sah melalui ikatan pernikahan sesuai dengan derajat 

kemanusiaan seseorang di lingkungan tersebut. 

b. Reproduksi 

Persetubuhan di luar pernikahan merupakan hal yang dilarang di 

agama manapun. Walaupun secara illegal persetubuhan diluar pernikahan 

bisa menghasilkan keturunan, tetapi hal tersebut tidak pernah dibenarkan 

secara legal. Maka dari itu, keturunan yang sah dan diakui oleh seluruh 

aturan manapun adalah melalui pernikahan. 

2. Aspek Sosial 

                                                           
71 Al-Qur’an, QS: Ar-Ruum:21. 
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a. Rumah Tangga Harmonis 

Bila dilihat secara rinci, pernikahan pada awalnya adalah perjenalan 

dua puhak yang belum saling kenal-mengenal. Akan tetapi dengan adanya 

pernikahan, mereka menyatu dalam keharmonisan dan bersatu dalam 

menghadapi tantangan secara bersama-sama. 

b. Membuat Insan Kreatif 

Melalui pernikahan, seseorang akan mengalami pelajaran yang 

kompleks yang diakibatkan dari sesuatu yang dilakukannya. Mereka akan 

berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi 

bersama. Dari situ, proses pemecahan masalah akan terbentuk dengan 

sendirinya dengan mengikuti pengalaman yang sudah terjadi.72   

3. Aspek Ritual 

Pernikahan merupakan anjuran yang oleh Rasulullah sendiri lakukan dan 

perintahkan kepada umatnya. Pernikahan dilakukan untuk mempunyai 

keturunan yang sah dan halal dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia di 

dunia maupun dan di akhirat. Hal ini telah juga diirarkan di dalam Al-Qur’an 

QS: An-Nuur ayat 32 yang berbunyi; 

ُكْمۗ ِاْن يَّكُ َواَْنِكُحوا اَْلَََيٰمى ِمْنُكْم َوالصِِّٰلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َواِ  ُ ِمنْ َمۤاىِٕ ِْْنِهُم اّلِّٰ ََ يُ   ْونُ ْوا فُ َقرَۤا

َعِلْيم   َواِسع   َواّلُِّٰ  ٓۗ ٖ  َفْضِله  

Artinya:  Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

                                                           
72 Muktiali Jarbi, ‘Pernikahan Menurut Hukum Islam’, Pendais, I.1 (2019), 56–68. 
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sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.73 

B. Praktek Upacara Pernikahan Masyarakat Muslim di Cukir Jombang 

Masyarakat modern saat ini sudah tidak percaya terhadap hal-hal yang bersifat 

mitos. Namun, sebagian orang masih memiliki kepercayaan terhadap perhitungan 

weton dalam menentukan pernikahan dan kecocokan dalam pasangan. Bahkan 

pada lingkungan yang memiliki kondisi lingkungan dengan agama yang kuat 

sekalipun, mereka masih menggunakan perhitungan weton dalam menentukan 

bibit, bebet, bobot pernikahan. Padahal jika ditelisik lebih dalam lagi, masyarakat 

yang berada pada lingkungan pondok salafi sekalipun masih menggunakan dan 

mempercayai perhitungan weton. 

Seperti yang terjadi pada Desa Cukir Jombang, lingkungan tersebut 

merupakan lingkungan pondok yang kental dengan agama. Akan tetapi, hal 

tersebut tidak menghalangi kalangan tertentu dalam menggunakan perhitungan 

weton sebagai sarana menentukan acara pernikahan. Jika ditelisik lebih rinci lagi 

perhitungan weton di masyarakat Desa Cukir mempercayai, bahwa perhitungan 

weton bermula dari buku karya Joyoboyo yang dipopulerkan oleh seorang 

pujangga.  

Pujangga tersebut menciptakan weton tidak berasal dari dalih alasan yang 

biasa saja, tetapi hal tersebut berawal dari ilmu mengungat (titen). Dalam 

beberapa bahasa adat istiadat, ilmu titen ini biasa disebut dengan bahasa fiqh 

                                                           
73 Al-Qur’an, QS: An-Nur: 32. 
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istikhoroh. Selain itu, penyebutan itu juga merupakan sebutan dari kata lain 

penelitian. Seperti contoh, weton anak laki-laki dan perempuan jika dihitung 

hasilnya akan menunjukkan angka 25, maka mereka dihimbau untuk segera 

menanggalkan pernikahan. Menurut orang Jawa, hal tersebut jika diteruskan akan 

mengakibatkan salah satu dari mereka akan mati entah rezeki, salah satu dari 

mereka meninggal, bahkan anak dari mereka akan menjadi korban jika 

sebelumnya orang tuanya tidak merasakan dampak apapun. Hal ini sangat dipercai 

bahkan sampai saat ini.74 

Lalu, perhitungan weton memiliki rumus yang jumlahnya ada lima. Hal ini 

lebih baik menjadi pengetahuan saja, karena keberadaan pengetahuan ini sangat 

bertentangan dan kebenarannya tidaklah mutlak. Akan tetapi hal tersebut memiliki 

kesamaan dengan tingkat keakuratan yang hampir mendekati jika dipandang dari 

sudut pandang ilmu adat. Dalam ilmu astrologi, hal tersebut lebih dikenal dengan 

sebutan ilmu alam. Seperti halnya perkiraan cuaca yang nantinya akan diprediksi 

hujan tetapi cuma mendung, tetapi perhitungan weton malah menghasilkan angka-

angka tertentu. Hal tersebut juga termasuk ke dalam Syarou Man Qoblana 

(sebuah tradisi atau syari’at sebelum agama Islam eksis di dunia (samawi)). Pada 

waktu itu, konsep tersebut masih digunakan oleh kebanyakan orang pada 

masyarakat beragama Hindu. Dari situ, perhitung-hitungannya akan menghasilkan 

angka yang begini dan begitu sesuai dengan perhitungan adat setempat. 

Pada masa prasejah, masyarakat dahulu mengggunakan bentuk atau gambar 

dalam menyapaikan sesuatu. Sebelum Islam datang, kejawen menyalahkan jika 

                                                           
74 KH. Agus Maulana, Usia 55 thn, Kepala Yayasan Kyai Haji Raden Muhammad Husnan Husain, 

Wawancara, Cukir, 10 Oktober 2021. 
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ada seseorang yang meninggal menghadap timur. Seperti contoh, fenomena 

meditasi kejawen menggunakan dzikir murni yang sebutannya adalah dikenal 

dengan sebutan sedulur papat limo pancer. Dalam istilah tertentu, kejawen 

memiliki empat anaser dalam diri seseorang berupa ruh. Akan tetapi, hal tersebut 

diplesetkan dengan lebih halus lagi oleh para wali dengan sebutan malaikat, agar 

penggunaannya tidak menimbulkan kemusyrikan pada masa itu.  Empat ruh 

tersebut memiliki beberapa sebutan, antara lain: rekan kawan, adi ari-ari, adi 

getih lan pancer, dana di puser. Dari istilah –istilah tersebut, seseorang yang akan 

mendalami kejawen harus menjadi praktisi yang dapat memahami hal tersebut 

sebagai kurikulum sebelum memasuki tingkat yang lebih tinggi lagi. 

Pandangan fiqh menyatakan, bahwa hal tersebut termasuk ke dalam kategori 

khodam. Penggunaannya pada dasarnya hanya seorang individu itu sendiri yang 

dapat memahami sesuatu yang terjadi atas diri mereka. Seperti contoh istilah 

“masalah kakang sawah tulongono aku rampungono masalahku, kalok ada 

rampok adi getih tulongono aku, dalam mencari rejeki adi ari-ari tulongono aku”, 

maka hal tersebut akan ditolak mentah-mentah jika dipandang dari sudut pandang 

tauhid pndok pesantren. Ajaran kejawen adalah ajaran adimulyo sebelum islam 

datang. Ajaran kejawen tersebut merupakan olah rasa dan raga seperti tasawuf al-

Ghozali, tasawuf falsafi seperti Siti jenar, dan faham abangan yang mengikuti 

ajaran Siti jenar.75 

Sebaiknya jika sudah mengetahui hal tersebut, seseorang layaknya hanya 

mengikuti filosofinya saja dan bukan untuk diterapkan betul dalam kehidupan 

                                                           
75Muhammad Yahya, Usia 39 thn, Guru Agama Mts Tebuireng, Wawancara, Cukir, 8 Oktober 

2021. 
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sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan, perhitungan weton jika tidak dilakukan 

dengan benar akan menimbulkan kesalahan yang rumit, karena sedikit saja 

berubah daripada ilmu yang seharusnya maka akan menimbulkan gesekan yang 

nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan. Seperti contoh sesajen, 

falsafahnya mengaharuskan untuk menggunakan guci di samping kuade. Karena, 

kepercayaan tersebut muncul disebabkan waktu masa dulu seorang raja 

menggunakan guci tersebut sebagai tempat meludah. Lalu jika dinalar, maka 

ludah yang sudah dikeluarkan walau berasal dari seorang raja sekalipun itu tidak 

boleh untuk diambil lagi. Lalu jika ditelisik lebih dalam lagi, seorang raja tidak 

boleh bimbang dalam memutuskan suatu kebijkan. Lalu pada konsep pernikahan 

yang di depan hajatan terlihat pohon pisang, maksud dari hal tersebut adalah 

pohon pisang jika ditebang tidak akan pernah tumbang dan akan tumbuh lagi. Hal 

tersebutlah yang menjadikan pohon pisang menjadi falsafah pernikahan yang 

diletakkan pada hajatan-hajatan di masyarakat Jawa.76 Pada dasarnya penggunaan 

perhitungan weton menggunakan beberapa ilmu, seperti: Ilmu Falak, Abajadun 

(menggunakan huruf Hijaiyah), Sururun Wahusnun waijtima’un, wa furqotun.77 

Upacara pernikahan adat jawa yang dilakukan di Desa Cukir adalah melalui 

beberapa proses tahapan, seperti: Nglamar, Seserahan, Pemasangan tarub, dan 

bleketepe, siraman, Dodol dawet, Midodareni, Akad nikah, Panggih atau temu 

pengantin, Balangan suruh atau gantal, Ngidak endhok, dan wiji. Lalu, alat-alat 

yang perlu dipersiapkan sebagai simbol tradisi Jawa di Desa Cukir adalah dengan 

                                                           
76 Muhammad Yahya, Usia 39 thn, Guru Agama Mts Tebuireng, Wawancara, Cukir, 8 Oktober 

2021. 
77 Ali Mustofa, Usia 29 thn, Masyarakat Jawa Desa Cukir Jombang, Wawancara, Cukir, 9 Oktober 

2021 
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antara lain: pakaian, peralatan mandi, peralatan kecantikan, uang, kembar 

mayang, jarik, alu, lemper, baskom, kembang setaman, telur/endhog, sapu lidi, 

beras kuning, godhong dadap srep, dan berte.78 Upacara-upacara tersebut 

merupakan hal yang perlu dilakukan saat melakukan sebagai penghormatan 

terhadap tradisi adat jawa. 

Sejak dahulu, Islam memandang sebuah tradisi dengan toleransi sejauh tradisi 

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum 

Islam. Pelaksanaan weton dalam pernikahan umat muslim di Desa Cukir, hal-hal 

tertentu memang perlu dipertahankan karena mengandung unsur tradisi. Namun, 

hal yang penting yang harus diperhatikan adalah beberapa ketentuan yang 

diindikasikan akan menjadi masalah perlu untuk diluruskan secara mendalam, 

karena hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kelunturan keimanan 

seseorang dalam hal beragama.79 

 

 

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Masyarakat Muslim di 

Cukir Jombang 

Weton atau perhitungan hari itu adalah sebatas sebagai kepercayaan, tetapi hal 

tersebut tidak untuk diyakini setingkat keyakinan kita kepada Allah. Akan tetapi 

beginiah, cara menata hidup. Jika pada suatu proses ditemukan hari baik, maka hal 

yang kita harus diketahui adalah ada hari yang lebih baik yakni syaidul ayyam 

                                                           
78 Wahyuti, Syafrial, and Rumadi. 
79 Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, ‘Perhitungan Weton Sebagai 

Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau 

Dalam Persfektif ‘Urf Dan Sosiologi Hukum)’, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata 

Sosial Islam, 9.02 (2021), 293–318 <https://doi.org/10.30868/am.v9i0>. 
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yakni hari Jum’at. Jangankan weton, susunan fondasi rumah orang Jawa sekalipun 

itu dihitung apalagi kejawen orang Jawa Timur. Perhitungan itu biasanya 

ditentukan satu kali dalam hidup untuk momen tertentu dan ditentukan sekali 

dalam seumur hidup, seperti: bangun rumah, menikah, berangkat mencari kerja. 

Hal seperti ini juga telah dibahas pada buku yang disebut sebagai buku betal 

jemur adammakna buku tersebut berisi tentang perhitungan hari. Adakalanya, 

perhitungan menggunakan ilmu falak. Kadang pula, perhitungan weton juga 

menggunakan ilmu mukhobala (ilmu perbandingan). Pada dasarnya, hari-hari 

memiliki kemisteriusan tertentu seperti ada hari baik dan ada hari buruk. Yang 

terpenting adalah tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi jika ada kemusyrikan, 

hal itu merupakan keyakinan yang melebihi sang kuasa.80 

Weton itu merupakan hitung-hitungan Jawa. Weton juga merupakan ilmu 

mencocokkan. Terkadang hal tersebut secara bawah alam sadar, masyarakat 

menggunakannya sebagai patokan. Lalu ketika hal tersebut tidak sesuai dengan 

perkiraannya, seseorang akan mengalami gelisah dikarenakan hasil 

perhitungannya yang tidak sesuai dengan perkiraan. Tapi juga, perhitungan weton 

digunakan sebagai adat untuk dipatenkan. Jadi, jika adat tidak bertentangan 

dengan syariat islam, maka hal tersebut harus segera cepat dibatasi. Tapi, jika 

perwetonan sudah dihitung, maka tata kramanya tetap harus dijaga karena segala 

sesuatu adalah kekuasaan Allah Subhaanhu wa Ta’aalaa.81 

Realitanya, kerumitan perhitungan weton tersebut sangatlah kompleks dari 

masing-masing individu antara laki-laki dan perempuan, seperti: masalah 

                                                           
80 KH. Agus Maulana, Usia 55 thn, Kepala Yayasan Kyai Haji Raden Muhammad Husnan Husain, 

Wawancara, Cukir, 10 Oktober 2021. 
81 Mochamad Khafid, Usia 37 thn, Perangkat Desa, Wawancara, Cukir, 7 Oktober 2021. 
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wetonnya perempuan seperti apa?, yang laki-laki seperti apa?, lalu digabungkan 

dan terhitung hasilnya dengan angka berapa?, setelah itu hasil tersebut dapat 

dijadikan acuan untuk menentukan hari ijabnya, maharnya berapa?, baju yang 

digunakan apa?, dan ritualnya seperti apa?. Orang mau bekerja juga sama 

menggunakan weton untuk menentukan waktu, hari, dan hal yang lain yang harus 

dikerjakan. Dengan menentukan hitungan, pasaran hari pada umumnya 

menggunakan empat macam, seperti: manis, pahing, wage, dan kliwon. Di situ, 

penggunaan kalender tidak dianjurkan. Contoh perhitungan weton pada panen, 

hari Sabtu digunakan karena memiliki simbol tanah dan air. Lalu lucunya lagi, 

Selasa Wage memiliki simbol selalu tidak serius kepada perempuan. Falsafah 

seperti itu perlu dimengerti karena adat Jawa semakin lama tergerus oleh adat dari 

orang barat. 

Ketika kearifan lokal/budaya lokal seharusnya dijaga, maka hal tersebut dijaga 

untuk digunakan sebagai teropong masa depan. Hal tersebut bukan berarti magic, 

tapi hal tersebut dihitung seperti daun yang jatuh setiap harinya juga dihitung dan 

pasti akan ditemukan hasilnya. Dan pada setiap permasalahan hidup yang terkait 

dengan hasil hitungan weton, maka solusi sebagai penolak balak masih memiliki 

banyak cara dalam menyangkal musibah di kemudian hari, seperti: tasyakuran, 

mengadakan wayang, dan lain-lain. Contoh saja, jika seseorang memprediksi 

sesuatu dengan menentukan arah dengan pulpen dilempar menghadap keselatan, 

maka seseorang tidak boleh berangkat, tetapi jika pulpen tersebut menghadap 
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utara maka seseorang tersebut boleh berangkat. Pada intinya, setiap permasalahan 

selalu memiliki solusi pemecahan masalahnya.82 

Alasan orang Jawa menggunakan perhitungan weton adalah karena takdir itu 

termasuk bentuk usaha nasib tidak ada yang mengetahui. Seseorang dengan nasib 

akan baik atau buruk itu teah ditentukan dan sudah digariskan oleh Tuhan. 

Dirancang seperti apapun, takdir jika sudah berkata baik maka akan baik. Tetapi 

sebaliknya, jika takdirnya memang sudah dikata buruk, maka musibah tidak akan 

terelakkan. Proses perhitungan weton hanya digunakan sebagai acuan ikhtiar, tapi 

hal tersebut tidak boleh diyakini kebenarannya mutlak dari hasil hitungan tersebut. 

Jika hal tersebut diyakini, maka seseorang sudah melebihi batas wajar dengan 

seakan-akan mereka meniadakan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Jangan 

menuhankan selain Allah, Karena setiap manusia memiliki rancangan tetapi hanya 

Allahlah yang menentukan segalanya. Pada intinya kehidupan adalah “Wamakaru 

Wamakarallah. Karena, hidup itu dipenuhi hal-hal misterius.83 

Hal yang terpenting adalah orang Islam mengetahui hal-hal tradisi adat Jawa 

yang mengarah kepada kesyirikan. Hal-hal tersebutlah yang seharusnya 

dihilangkan. Islam membolehkan toleransi terhadap tradisi dan budaya bukan 

berarti mengikuti semua hal yang berkenaan dengan tradisi pernikahan adat 

Jawa.84 Maka, hal tersebut perlu dipertegas kembali mengingat orang Islam wajib 

hukumnya dalam melakukan segala hal untuk segalanya dipasrahkan kepada 

                                                           
82 KH. Agus Maulana, Usia 55 thn, Kepala Yayasan Kyai Haji Raden Muhammad Husnan Husain, 

Wawancara, Cukir, 10 Oktober 2021. 
83 Ali Mustofa, Usia 29 thn, Masyarakat Jawa Desa Cukir Jombang, Wawancara, Cukir, 9 Oktober 

2021. 
84 Mustaqim, 61 thn, Sesepuh Desa Cukir, Wawancara, Cukir, 12 Oktober 2021.  
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Allah. Allahlah sebagai tempat bergantung dan berlindung dalam meminta segala 

sesuatu. Hal tersebut diperkuat oleh firman Allah yang berbunyi; 

 
 
ُ الصََّمُد  َاّلِّٰ

Artinya: Allah tempat meminta segala sesuatu.85 

Maka dari itu, orang Islam perlu menyaring apapun terkait tradisi adat yang 

berada pada lingkungannya. Hal ini akan menjaga orang Islam dari bentuk 

kesyirikan yang mempu menggerus kepercayaan dan kekuasaan terhadap Allah 

SWT.

                                                           
85 Al-Qur’an: QS: Al-Ikhlas: 2. 



 
 

65 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Masyarakat yang serba modern ini yang pada umumnya terpesona dengan 

kemajuan teknologi, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi masyarakat 

khususnya suku jawa untuk meninggalkan tradisi peninggalan nenek moyang 

yang salah satunya masih populer adalah tradisi perhitungan weton. Bahkan, 

orang atau masyarakat tertentu baik yang memiliki agama yang kuat sekali 

dan termasuk dalam kategori modern, orang atau masyarakat tertentu tersebut 

melalui pemahaman filsafat dan tradisi kebudayaan tidak akan pernah 

meninggalkan tradisi yang salah satunya adalah perhitungan weton. Lalu 

dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka 

kesimpulannya adalah dengan sebagai berikut: 

1. Pada perkembangannya pada masa itu, budaya atau tradisi yang 

memang jauh dari ajaran islam dihadirkan oleh para wali Allah yang 

datang ke wilayah yang menganut tradisi dan budaya tertentu dengan 

menyisipkan nilai-nilai islam ke dalam tradisi tersebut. Di berbagai tempat 

manapun, masyarakat Jawa selalu menerapkan nilai-nilai adat budaya 

dengan sebaik mungkin dan membawanya pada berbagai wilayah 

masyarakat Jawa itu bermukim, sehingga budaya Jawa dapat dikenal di
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2.  berbagai wilayah dan terimplementasi dengan sangat pesat di 

berbagai wilayah 

3.  Pernikahan islam dalam Suku Jawa dilakukan dengan 

pencampuran nilai-nilai keislaman melalui rukun dan syarat sah dalam 

menikah, serta masyarakat suku Jawa juga melakukan dengan cara 

ketentuan adat dan tradisi yang sudah populer dengan tetap tidak 

bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman. Dalam adat perhitungan 

weton masyarakat suku jawa sendiri tidak bisa menanyakan di setiap 

orang, karena untuk menentukan hasil perhitungan neptu ada pertanggung 

jawaban jika ada ketidak cocok an di sebuah pasangan tersebut, untuk para 

ahli perhitungan weton harus mencari solusi agar kedua pasangan bisa 

melakukan pernikahan dengan tidak adanya hal-hal yang tidak di inginkan. 

4. Menghitung weton itu boleh sebagai acuan ikhtiar (memilih) tapi 

tidak boleh di yakini kebenaranya mutlak dari hasil hitungan tersebut, 

weton atau perhitungan neptu itu sebatas sebagai kepercayaan tidak untuk 

diyakini setara kita keyakinan kepada Allah Dan sebagai umat muslim kita 

juga perlu melakukan shalat Istikharah untuk meminta petunjuk Allah 

dalam memilih atau menentukan sesuatu, karena hidup itu tidak bisa lepas 

dengan takdir Allah Subhaanhu wa Ta’aalaa.  

B. SARAN 

Berdasarkan ulasan penelitian ini, maka peneliti menghimbau beberapa 

saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya: 
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1. Peneliti menyadari, bahwa penelitian ini memiliki banyak 

kekurangan, sehingga mempengaruhi kualitas pembahasan 

yang telah diuraikan oleh peneliti. Diharapkan, penelitian ini 

dapat menjadi penunjang bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

terkait dengan perhitungan weton.  

2. Penelitian ini juga diharapkan untuk digunakan sebagai 

tambahan wawasan ilmu bagi pengamat adat kejawen 

khususnya pada perhitungan weton sebagai pernikahan umat 

Islam. 
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