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ABSTRAK 
 

Desa Sana Laok Kecamatan Waru, Pemekasan. Madura, merupakan desa 
yang terletak di daerah pegunungan. Masyarakatnya  sangat agamis. Semuanya 
adalah pemeluk agama Islam yang taat. Mereka masih sangat menjunjung tinggi 
adat dan istiadat yang ada di daerah tersebut,  salah satunya adalah adat 
perjodohan Bhâkal Ekô-Akoaghî  yaitu adat perjodohan yang dilakukan sejak anak 
masih dalam kandungan, yang dilakukan oleh orangtua yang masih memiliki 
hubungan kekerabatan.misalnya kakak beradik, sepupu, duapupu, dan seterusnya. 

Dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana sebenarnya 
masyarakat di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Pamekasan, Madura yang 
mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam yang taat namun dalam 
masalah perkawinan justru mereka lebih taat  kepada hukum adat yang berlaku. 

 Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif  mengacu kepada 
maqasid al-syari’ah dan mengaplikasikannya pada hukum adat yang berlaku di 
Desa Sana Laok Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura. Jenis penelitian field 
research agar mendapat data yang akurat langsung dari pelaku Bhâkal Ekô-
Akoaghî tersebut. 

 Penyusun mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya tradisi Bhâkal 
Ekô-Akoaghî  dan konsep perjodohan dalam Islam memiliki beberapa persamaan 
dan perbedaan. Persamaan terletak pada syarat dan rukun perkawinan, dan 
perbedaannya terletak pada waktu pelaksaan perjodohan, apabila dalam Islam 
dilakukan apabila anak sudah baligh, dalam tradisi ini dilaksanakan ketika kedua 
anak masih dalam kandungan, serta cara pembatalan perjodohan. Kalau dalam 
Islam tidak ada akibat hukum dari pembatalan perjodohan, sedangkan dalam 
tradisi terdapat banyak akibat hukum dari tidak dilaksanakannya tradisi 
perjodohan ini. 
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Motto 
 

 Dobrak dunia dengan cinta, 
maka kamu akan 

mendapatkan seluruh cinta 
yang ada di dunia 

“Elang pengelana” 
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Persembahan 

“ Skripsi  ini saya persembahkan untuk Mama  

Samingatun , Bapak  Sanudin, Kakang dan 

Yayuk ku tercinta, serta keluarga besar simbah 

kyai Kamisam (alm) 

Kalianlah kekuatan terbesar ku “ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 
Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط
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z ظ ̣â’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) 

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنّز  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهّن
 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis 

dengan h. 

ءكرامةاألوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 
 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر
 

D. Vokal Pendek 

 َـ
 فعل

fathah 
 

ditulis 
ditulis 

A 
fa’ala 

 ِـ
 ذكر

kasrah 
 

ditulis 
ditulis 

I 
żukira 

  ُـ 
 يذهب

dammah ditulis 
ditulis 

U 
yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  
 فال

ditulis 
ditulis 

Â 
falâ 

2 
Fathah + ya’ mati 
 تنسى

ditulis 
ditulis 

Â 
Tansâ 

3 
 

Kasrah + ya’ mati 
 تفصيل

ditulis 
ditulis 

Î 
tafshîl 

4 
Dlammah + wawu mati 
 أصول

ditulis 
ditulis 

Û 
us ̣ûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fathah +  ya’ mati ditulis Ai 
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 ditulis az-zuhailî الزهيلي

2 
Fatha + wawu mati 
 الدولة

ditulis 
ditulis 

Au 
ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم
 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس
 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش
 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ  ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
 



KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهللا ارحمن الر حيم

 

 و صلِّ الّلهّم ورسوله عبده محّمدا أّن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إّال إله ال أن اشهد لمين العا رّب هللا الحمد

بعد أّما. أجمعين صحبه و اله وعلى محّمد سّيدنا على سّلم  

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha segalanya   yang telah  memberikan 

kenikmatan Iman, Islam, dan Ihsan sehingga sampai detik ini penyusun masih mampu  berdiri 

kokoh menunaikan kewajiban sebagai umat manusia untuk mencari dan mempelajari ilmu- ilmu-

NYA. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan hanya kepada Nabi akhir zaman Muhammad 

SAW yang telah menujukkan jalan terang bagi umat manusia di muka bumi ini dengan cahaya 

Islam dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongannya.  

Skripsi ini merupakan  karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat untuk  mencapai gelar 

strata 1  yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga. Dalam  proses penulisan skripsi ini penyusun  mendapatkan bantuan dari segi moril 

dan meteril dari berbagai pihak. Karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

2. Bapak prof.Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



3. Bapak Drs. Ali Sodiqin.M.Ag.,  dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag. M.Hum., selaku 

ketua dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum selaku pembimibing 1 , dan Ibu Dr.Sri 

Wahyuni, M.Ag M.hum., selaku pembimbing II  yang selalu memotifasi, 

memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini layak untuk disidangkan. 

5. Mama samingatun, Bapak Karsan, kakang Tohirin,Yuk Ingah , Yuk Towiyah, 

serta keluarga besar  Simbah Kyai Kamisam (Alm) Terimakasih tak terhingga 

atas semua yang telah kalian berikan  buat aku, kalian lah kekuatan terbesar ku.  

6. Keluarga besar Abah Mustari Madura, de’ Nasrullah Ainul Yaqin, kak yudik,  

Zulsiyah, Fatim azzhro, dan semua masyarakat Madura yang bersedia menjadi 

narasumber, dan membantu saya  dalam mendapatkan informasi sehingga skripsi 

ini bisa terselesaikan. 

7. R. Jodiansyah, terimakasih atas hati, kasih sayang dan cinta serta kebersamaan  

yang telah kita bina. Aku mendapatkan sesuatu luar biasa  dari kamu. 

8. R. Ahmad muhajir dan R.M Tarmizi muhaimin, terimakasih atas hadirmu dalam 

kehidupanku, dan harapku bisa hidup bersama selamanya. 

9. Keluarga Cemara, (Dewi Eko Rahayu, Astri Yuniarsih, Khusnul Khotimah, 

Maulid dina, Rohmiatun Faizah, dan kholimatus Sa’diyah) , keluarga Chageeco 

(Aat, Fika, Anis, Putri), keluarga pointher (Ika Nur Fitriani, Lailan Istiro’a, 

Latifatussholikhah, Muji Rahmat, Eko Budi Santoso, Fatkhur Roji, dan Deni 

Wahyudin), dan  Keluarga Fynosllem  hidupku penuh dengan canda ,tawa, dan 



tangis dengan  kalian, mungkin aku gak bisa hidup tanpa kalian ( preet ), skripsi 

inipun gak akan kelar kalo  gak dari dukungan kalian semua. 

10. Keluarga besar PMH 2010   dengan kalianlah aku berproses , terimaksih telah 

menjadi patner belajar ku, 

11. Keluarga besar ASSAFFA, PMII, HIMMAHSUCI, HIMACITA, IKBM, BEM- J 

PMH disana aku mendapatkan hal yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya, 

politik,organisasi, dan  persaudaraan terimakasih sahabat. 

12. Teman teman KKN, angkatan 80 khususnya curah lor, magelang, walaupun Cuma 

3 bulan kita hidup bareng, namun membekas di hidupku. Dan banyak pelajaran 

hidup yang aku dapatkan disana. 

13. Keluarga Thunder Club Indonesia (TCI) dengan kalian semua aku bisa keliling 

Indonesia. 

Semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu, semoga semua yang telah 

kalian berikan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, akan menjadi amal 

sholeh  kelak. Akhir kata tiada yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun kecuali do’a 

semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan  untuk waktu yang lama.1 Dan perkawinan merupakan 

sudut terpenting dalam kebutuhan manusia dan paling jauh jangkauannya 

dibanding dengan hukum sosial yang lainnya. 

Dari segi agama, perkawinan merupakan sunnatullah yang harus 

dilakukan oleh umat Islam, dan menyendiri dengan tidak kawin merupakan 

perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Perkawinan merupakan akad yang 

menghalalkan pergaulan serta menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban 

serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

yang bukan mahram.2 Dalam melaksanakan pernikahan itu agama 

menentukan unsur-unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan 

masing-masing rukun memerlukan syarat sahnya perkawinan. Tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang suami dan isteri hendaknya 

paham betul mengenai hak dan kewajibannya.  Rumah tangga akan utuh 

apabila antara seorang suami dan isteri saling mengerti, memahami dan saling 

menghormati satu sama lain. Untuk menuju ke pernikahan yang diidamkan 
                                                            

1 Subekti,  Pokok-Pokok Hukum Perdata,  cetakan XV,  (Jakarta : Intermasa, 1980),  hlm. 
23. 

 
2 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Cet.Ke-34, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 

374. 
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tersebut, kematangan seorang calon suami dan calon istreri adalah kunci 

utama. Seseorang akan paham betul tentang hak dan kewajibannya apabila 

orang tersebut telah dewasa. Mereka yang sudah dewasa akan memiliki beban 

fisik dan mental sehingga mereka akan benar-benar menjaga perkawinannya. 

Berbeda dengan seorang yang dipaksa kawin dalam usia yang belum tepat, 

usia yang masih sangat muda. Mereka tidak akan mengerti hak dan kewajiban 

suami ataupun isteri. Sehingga tidak jarang terjadi perceraian dikarenakan 

usia pernikahan yang masih sangat belia. 

Ada dua system perkawinan yaitu sistem perkawinan endogamy dan 

exogami yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan atau 

dengan sistem  eleutherogami di lingkungan masyarakat adat Batak di bagian 

utara  yang sebagian besar menganut agama Kristen masih tetap 

mempertahankan susunan kekerabatan. Sistem yang dianut adalah exogami  

dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga (klen-

patrililinial) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.3 

 Dalam hal ini penyusun akan meneliti adat perjodohan sejak dalam 

kandungan  yang ada  di Desa  Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten 

Pamekasan, Madura.  Masyarakat di sana  mayoritas  beragama Islam, lebih 

tepatnya Islam Nahdatul Ulama (NU). Masyarakat di sana sangat  agamis, 

mereka sangat antusias dalam hal keagamaan. Selain itu tingkat sosialnya 

masih sangat tinggi, mereka semua adalah saudara. 

                                                            
3 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan adat ,Cetakan cet. ke-2, (Bandung:  Alumni, 

1983), hlm. 68. 
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Di sana masih sangat kental dengan adat perjodohan sejak dalam 

kandungan yang biasa disebut  dengan Bhâkal Ekô-Akoaghî   atau dalam 

bahasa indonesia artinya adalah bakal (calon). Bentuk dari  Bhâkal Ekô-

Akoaghî   ada dua macam yakni perjodohan yang dilakukan sejak kedua anak 

masih dalam kandungan, dan perjodohan yang dilakukan sejak anak masih 

kecil/ balita. Namun dalam hal ini penyusun akan fokus kepada tradisi Bhâkal 

Ekô-Akoaghî yang bentuk kedua yakni perjodohan yang dilakukan sejak 

kedua anak masih dalam kandungan. 

Masyarakat adat di sana memandang adat perjodohan tersebut  adalah  

sebagai budaya yang harus dilestarikan. Masyarakat adat di daerah tersebut  

menganggap menjodohkan  anak yang masih dalam kandungan atau yang 

masih bayi  tidak melanggar agama. Karena  dalam Islam sendiri tidak ada 

dalil Al-Qur’an ataupun hadist yang mengatur tentang usia perjodohan atau 

usia perkawinan4.  

Tradisi  perjodohan ini  dilakukan dengan tujuan-tujuan yang 

sebenarnya sesuai dengan maqâ�id asy- syarîa’ah  yaitu menjaga harta dan 

keturunan. Serta sikap kehati-hatian dalam memilih pendamping hidup. 

Mereka para orang tua sangatlah mengkhawatirkan anaknya apabila anaknya 

tersebut menikah dengan orang yang bukan orang Madura yang tidak 

memiliki garis keturunan.  

                                                            
4 Hasil wawancara dengan bapak Mustari, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Madura pada tanggal 15 Agustus  jam 13.00 tahun 2013 jam 15.08 di 
Desa Sana Laok,Kecamatan Waru,Pamekasan, Madura 
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  Tradisi  perjodohan  yang ada di  Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, 

Pamekasan, Madura ini sudah ada sejak 213 tahun yang lalu. Adat 

perjodohan ini merupakan kebudayaan asli madura. Tidak ada unsur 

akulturasi dari budaya manapun. Tradisi ini merupakan upaya untuk 

mempertahankan nasab atau keturunan dan  untuk mempermudah pembagian 

dalam soal warisan kelak serta untuk mempererat tali silaturahmi.  

Mereka para orang tua biasanya melakukan perjanjian sejak anak 

masih dalam kandungan. Kedua orang tua tersebut biasanya telah memiliki 

hubungan dekat. Misalnya kakak beradik, atau hubungan persaudaraan lain 

atau hubungan persahabatan. Uniknya masyarakat madura  juga mengenal 

dengan  istilah sepupu,dua pupu, tiga pupu, dan seterusnya dan hubungan 

itulah yang bisa untuk melakukan perjanjian perjodohan agar tidak terputus 

nasabnya. Keduanya melakukan perjanjian apabila kelak anak mereka lahir 

dan berlainan jenis maka keduanya harus dinikahkan. Usaha kedua orang tua 

tersebut pun juga disertai dengan memperbanyak do’a dan ikhtiar kepada 

Allah Swt agar keinginan mereka tercapai.  Ketika kedua anak tersebut lahir 

maka kedua orang tua tersebut akan mengumumkan kepada kerabat dan 

tetangga bahwa anak mereka telah ditunangkan. Saat beranjak dewasa mereka 

akan tahu dengan sendirinya calon pasangannya tersebut. Pertunangan 

tersebut ditandai dengan sebuah pemberian hadiah berupa baju dan  uang. 

Ketika keduanya sudah baligh yaitu ketika seorang wanita sudah 

menstruasi dan sudah mimpi basah bagi seorang pria berkisar antara umur 9 

tahun-14 tahun  mereka akan ditawari oleh kedua orang tuanya akan 
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melanjutkan perjodohan atau tidak, namun yang melakukan penawaran itu 

hanya sedikit kebanyakan dari mereka itu mangharuskan agar mau, dan 

apabila mereka tidak mau mereka akan mendapatkan akibat hukum yaitu 

dengan diputuskannya pertalian nasab dan dengan tidak diberlakukan sama 

oleh masyaraat sekitar tempat tinggal mereka, serta apabila tidak 

dilaksanakan amanat orang tua untuk menikah dengan jodoh yang telah 

ditentukan oleh orang tua, maka  mereka percaya bahwa kehidupan mereka 

kedepannya akan tidak baik, pasti akan ada marahabahaya. Bahkan ada yang 

menganggap bahwa perjodohan ini sebagai nasihat suci dari orang tua mereka 

dan wajib dilaksanakan. Mereka  juga beranggapan bahwa wasiat orang tua 

itu lebih suci dari agama.5 

Walaupun dalam Islam tidak ada dalil  yang secara tegas melarang 

atau membolehkan tentang perjodohan semacam ini, namun hendaknya kita 

melihat adanya manfaat dan mafsadat dari sebuah perkawinan itu. Tujuan dari 

perkawinan tersebut memang sesuai dengan perintah agama Islam, yaitu 

untuk menjaga nasab dan keturunan serta menjaga harta, namun  akan sangat 

tidak sesuai apabila pelaku perkawinan tersebut merupakan anak-anak yang 

tidak paham akan makna perkawinan yang sesungguhnya yaitu kebahagiaan 

yang kekal, mungkin kah kebahagiaan itu tumbuh dalam paksaan? Atau 

ketidaktauan akan hukum perkawinan yang sesungguhnya. Lantas seperti apa 

sebenarnya masyarakat adat di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten 

                                                            
5 Hasil wawancara dengan Moh. Jazuli, warga Desa Sana Laok, pada tanggal 28 Januari 

2014  jam: 17.05 Wib, di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura. 
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Pamekasan, Madura ini memandang perjodohan tersebut, lalu bagaimana pula  

sebenarnya adat tersebut dalam perspektif hukum Islam?  

 

B. Pokok  Masalah 

Berdasarkan uraian  latar belakang  di atas, maka permasalahan yang 

akan dianalisa adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi  Bhâkal Ekô-Akoaghî  (perjodohan 

sejak dalam kandungan) di Desa Sana Laok, kecamatan Waru 

kabupaten Pamekasan Madura dalam perspektif hukum Adat dan 

hukum Islam? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Adat dan Hukum 

Islam tentang tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî  (perjodohan sejak dalam 

kandungan) di Desa Sana Laok kecamatan Waru kabupaten 

Pamekasan Madura? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan   

Dalam melakukan segala sesuatu pasti memiliki tujuan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan Tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî (perjodohan sejak dalam 

kandungan) di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura dalam 

perspektif hukum adat dan hukum Islam. 

2. Manfaat penelitian adalah 
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Manfaat teoritis adalah untuk: 

a. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk 

menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait pelaksanaan 

tradisi  perjodohan yang ada di Desa Sanalaok kecamatan Waru 

kabupaten Pamekasan Madura. 

b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran  untuk Masyarakat  

terkait pelaksanaan  tradisi  Bhâkal Ekô-Akoaghî (perjodohan sejak 

dalam kandungan) dalam perspektif hukum Adat dan hukum Islam. 

Manfaat praktis adalah untuk:  

Memperkaya kajian keilmuwan dan pustaka Islam serta untuk 

memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum 

baik wacana hukum adat maupun hukum Islam yang berkaitan dengan 

tradisi  perjodohan sejak dalam kandungan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Kajian yang terkait dengan perkawinan, telah banyak penelitian yang 

dilakukan oleh ulama-ulama klasik maupun modern. Pasalnya karena 

memang perkawinan merupakan hal yang pasti dilakukan semua orang dan 

sudah pasti masalah yang timbul terkait dengan perkawinanpun sangat 

kompleks. Sehingga banyak para cendekiawan yang tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut problem-problem seputar perkawinan tersebut. 

Setelah penyusun mengadakan pra penelitian terhadap bahan-bahan 

kepustakaan yang tersedia, terdapat beberapa literatur maupun karya ilmiah 
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berupa skripsi yang memang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini 

di antara karya karya ilmiah tersebut adalah: 

Skripsi Arief Hakim  yang berjudul “Pernikahan dini karena paksaan 

orang tua (studi kasus di Dusun Menco, Kelurahan Berahan Wetan, 

Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)” skripsi ini menguraikan faktor-

faktor yang menyebabkan pernihakan dini karena terlalu banyaknya 

intervensi dari orang tua terhadap anak, dampak positif  dan dampak negatif 

dari pernikahan dini, serta di korelasikan dengan hukum Islam yang sudah 

jelas membolehkan.6 

Skripsi Anis Puji Hastuti, dengan judul “Nikah Lusan di desa Srimbit 

Kecamatan Sidoharjo, kabupaten Sragen dalam Perspektih hukum Islam dan 

hukum adat” dalam skripsi ini menjelaskan larangan nikah lusan yang ada di 

Desa Srimbit, Kecamatn Sidoharjo, Kabupaten Sragen dalam perspektih 

hukum adat dan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak ada ayat Al-

Quran ataupun hadist nabi yang melarang nikah lusan. Dan di dalam skripsi 

ini akhirnya memiliki kesimpulan bahwasanya nikah lusan itu hanyalah mitos 

dan tidak benar adanya.7 

Skripsi Iip Adinata, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap 

Pernikan Dini Menurut Hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia” 

                                                            
6 Arif hakim, “pernikahan dini karena paksaan orang tua (studi kasus di dusun menco 

kelurahan berahan wetan kecamatan demak)” skripsi, (Yogyakarta: Syariah dan hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 

  
7 Anis Puji Hastuti, “nikah lusan di desa srimbit sidoharjo kabupaten sragen dalam 

perspektif hukum Islam dan Hukum Adat”, skripsi, (Yogyakarta : Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011). 
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dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang batas usia minimal dalam 

pernikahan, yaitu dalam Al-Qur’an tidak  ada batasan minimal  mengenai 

batasan usia pernikahan. Serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya pernikahan dini yang ada di Indonesia, Yaitu faktor pendidikan, 

faktor pemahaman agama, faktor telah melakukan hubungan biologis, dan 

faktor hamil di luar nikah.8 

Skripsi Andila Febri Aulia AS, dengan judul  “Studi Komparatif 

Hukum Perkawinan Islam dan Hukum  kawin lari sebambangan adat 

Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan.” Dalam skripsi ini 

membahas bagaimana  mengkomparasikan antara  Hukum perkawinan Islam 

dengan hokum kawin lari yang ada di Kecamatan Way Lima Lampung 

Selatan sehingga di temukan persamaan dan perbedaan antara hukum 

perkawinan Islam dan hukum perkawinan adat tersebut.9 

Skripsi  Rifyal Fachri Tatuhey, dengan judul “Larangan perkawinan bagi 

masyarakat Desa-Desa Se-pela Gandong, (studi komparasi hukum Islam dan 

hukum adat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku tengah)” dalam skripsi 

ini membahas tentang  konsep larangan perkawinan dalam hukum Islam dan 

hukum adat terletak pada faktor genelogis atau keturunan, dimana hukum 

                                                            
8 Iip Adinata, “Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Perkawinan di Indonesia”, Skripsi, (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2011). 

 
9 Andila  Febri Aulia As, �Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Hukum  

kawin lari sebambangan adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan”, Skripsi,  
(Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). 



10 

 

 

adat pela dan hukum Islam sama sama melarang adanya perkawinan yang 

masih dalam satu garis keturunan.10 

Dari uraian di atas penyusun melihat  belum ada  skripsi atau buku  

yang membahas secara mutlak mengenai perjodohan yang dilakukan sejak 

masih dalam kandungan  dan dikomparasikan dengan hukum adat serta 

dengan hukum Islam. Bukan hanya dini namun yang menjadi penelitian ini 

beda dengan yang lain adalah ketika dari iteratur- literatur dan penelitian yang 

sudah ada berbicara tentang pernikahan dini pada anak di bawah umur. 

Penyusun   melakukan penelitian pada anak-anak yang belum lahir namun 

sudah dijodohkan dengan dikomparasikan dengan hukum Adat dan hukum 

Islam. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik merupakan bagian penting dalam penyusunan 

sebuah skripsi agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam hal 

ini penyusun menggunakan teori yang mempunyai hubungan dengan objek 

yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua perpektif, yaitu hukum 

adat dan hukum Islam. Penyusun menggunakan maqâ�id Asy-Syarĭ’ah. 

Istilah al-maqâ�id  adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab ‘maqsid yang 

menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.11  

                                                            
10  Rifyal Fachri Tatuhey, “Larangan perkawinan bagi masyarakat Desa-Desa Se-pela 

Gandong, ( studi komparasi hokum Islam dan hokum adat di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku 
tengah)” ,Skripsi, ( Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002). 

 
11 Jaser ‘Audah,al-Maqasid untuk pemula, (Yogyakarta: Suka-press,2013), hlm. 6. 
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Klasifikasi klasik al-maqasid meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: 

al-daruriyyât (keniscayaan), al-�âjiyyât, (kebutuhan), dan al-tâ�siniyyât 

(kemewahan). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima) 

:  �if�, al-Dĭn (pelestarian agama), �if�, al-Nafs (pelestarian nyawa), �if�, 

al-Mạl (pelestarian harta), �if�, al-aql’ (pelestarian akal) dan �if�, al-Nasl 

(peletarian keturunan). Sebagian ulama menambahkan  �if�, al-‘ird 

(pelestarian kehormatan ). Maqâ�id asy-syarĭ’ah memiliki lima kepentingan 

yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada mahluk hidup yakni 

melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Apabila seseorang ingin 

memperoleh kemaslahatan, maka ia harus memelihara kelima aspek pokok 

tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat apabila ia tidak 

memelihara kelima unsur tersebut dengan baik. 

Lebih rinci lagi Asy-Syatibi menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-

nilai ajaran tersebut dalam konsep Maqâ�id asy-syarĭ’ah. Penjabaran Asy-

Syatibi tentang konsep Maqâ�id asy-syarĭ’ah bahwa setiap istimbat 

(pengambilan) hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal Al-Quran 

dan As-Sunah dalam rangka untuk mencapai keamanan, keadilan, dan 

ketentraman masyarakat. Karena pada dasarnya secara global tujuan syara’ 

dalam menetapkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia 

seutuhnya, baik dunia maupun akhirat. 

Demi untuk mewujudkan perkawinan  yang diimpikan oleh setiap 

manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, 

mawahdah dan warrahmah, maka cara untuk melangsungkan perkawinan 
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tersebutpun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Adapun 

syarat dan rukun pernikahan adalah 1) Adanya kedua calon pengantin  2) 

Adanya ijab 3) adanya qobul dan syarat sahnya pernikahan di antaranya 

adalah kerelaan kedua mempelai, wali bagi pengantin wanita, dan saksi. 

Selanjutnya di Asas-Asas Perkawinan menurut hukum adat adalah 

sebagai berikut: 

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan 

hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. 

2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama dan atau 

kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota 

keluarga. 

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita 

sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut 

hukum adat setempat. 

4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan atau 

kerabat.Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri 

yang tidak diakui masyarakat adat. 

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup 

umur atau masih anak-anak.Begitu pula walaupun sudah cukup umur 

perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/kerabat. 

6. Perceraian ada yang di bolehkan dan ada yang tidak di bolehkan 

.Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan 

kekerabatan antara dua pihak. 
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7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan 

ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan 

sebagai ibu rumah tangga dan istri yang bukan ibu rumah tangga.12 

Menurut hukum Islam ada sejumlah wanita yang dilarang dinikahi, 

yakni: 

...13حرمت عليكم امهتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخلتكم وبنا ت األ خ وبنا ت األخت  

Larangan Kawin (Wanita yang Haram Dinikah) karena hubungan Sesusuan 

jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah: 

a) Ibu susuan (ibu yang menyusui) 

b) Nenek susuan (yang pernah menyusui ibu) 

c) Bibi susuan, yakni saudara perempempuan ibu. 

d) Kenenekan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu 

susuan. 

e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu 

aja.14 

Wanita yang haram Dinikahi karena hubungan Mushaharah (Pertalian kerabat 

semenda) jika diperinci adalah sebagai berikut : 

a) Mertua perempuan, nenek perempuan, dsa. 

b) Anak tiri dengan sayarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami 

dengan ibu anak tersebut. 

c) Menantu yakni istri anak,istri cucu,dan seterusnya. 
                                                            

12 Hilman Hadi  Kusuma.Hukum Perkawinan Adat,  (Bandung: Alumni, 1983),  hlm. 71. 
 
13 An-Nisa (4):23 
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d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus ada 

hubungan seksual antara ibu dengan ayah. 

Sementara di dalam hukum  Islam telah ada dalam  sebuah hadist dari 

Nabi Saw yang mewajibkan mengajak berunding dan meminta izin kepada 

anak wanita ketika hendak dinikahkan. Maka tidak boleh  anak perempuan 

tanpa ridhanya, meskipun yang menikahkannya adalah ayah sendiri.15 

Diantaranya adalah hadist yang tersebut dalam shahih  al-Bukhari : 

 16انتسكتالتنكح البكرحتي تستاذن.قلوا: وآيف اذ نها؟ قال:

Dan hadisnya lagi: 

باها زوجها وهي آارهة ا نبي صلي اهللا عليه وسلم فذآرت ارية بكرااتت النان جا

 17عليه وسلم لنبي صلياهللافخيرهاا

Para ulama beranggapan bahwa dalam aturan agama yaitu dalam al-

Quran tidak ada yang mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam 

hukum Islam, tradisi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syara’ dan mendatangkan  kemaslahatan bagi umat manusia maka 

hukumnya dibolehkan. Para fuqaha yang membolehkan perjodohan ini 

didasarkan pada hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan 

perkawinan antara ‘Aisyah dan Nabi Muhammad. 

                                                            
15Yusuf Al-Qorodhowi,  fatwa-fatwa kontemporer , (Jakarta:  gema insani, 1995 ),  hlm. 

469. 
 
16Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm, (Sanghafura-Jiddah-

Indonesia: al-Haramain, t.th.), hlm, 208. 
 
17 Ibid.,hlm.208. 



15 

 

 

Memang tidak ada hukum yang secara spesifik membahas tentang 

perjodohan  yang semacam itu namun karena pelaksana dari perkawinan 

tersebut rata-rata adalah anak yang masih di bawah umur, dapat dikiaskan 

dengan kawin gantung. Yakni perkawinan seorang anak yang masih dibawah 

umur yang sudah sah namun ditangguhkan masa pencampurannya.  

Perbedaanya hanya pada penangguhan saja. Apabila dikawin gantung ada 

sebuah penangguhan namun pada perjodohan dan perkawinan  di Desa Sana 

laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura ini tidak ada penangguhan  

melainkan mereka tetap hidup bersama layaknya suami istri. 

Oleh sebab itu  karena dapat dikiaskan dengan kawin gantung kita 

bisa melihat hukum tentang kawin gantung yaitu pada saat Muhtamar NU ke 

32 yang diselenggarakan pada, Jum’at 26 Maret 2010 bertempat di Asrama 

haji Sudiang Makasar, bahwasanya Komisi  Bhatsul Masa’il Diniyyah 

Waqi’iyah Syaifuddin Amsir, memutuskan membolehkan pernikahan dini 

(kawin gantung) Waqi’iyah Syaifuddin Amsir mengatakan bahwa ”kawin 

gantung adalah mengawinkan dua anak manusia yang masih berusia anak-

anak 6 hingga 7 tahun baik perempuan dan laki-laki atas kesepakatan orang 

tua masing-masing. Diakuinya selama ini tidak adalah batasan yang 

menerangkan batas usia perkawinan, namun sebaiknya perkawinan dilakukan 

saaat pasangan itu sudah berusia baligh.” Ia juga mengatakan bahwasanya 

kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada 

umumnya kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah. Menurut sebagian 
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ulama, sementara soal persetubuhan bagi keduanya harus menunggu sampai 

kuat disetubuhi.18 

 

F.   Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulakan data  dan 

menganalisis permasalahn yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

field research yaitu cara perolehan data dimana penyusun langsung 

meneliti ke lapangan dan dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan 

terhadap penelitian ini. 

Lokasi yang diambil adalah  di Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura 

2. Sifat penelitian 

Adapun penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik komparatif 

yaitu penulis menggambarkan praktek pelaksanaan tradisi Bhakal 

Ekoakoaghi (perjodohan sejak dalam kandungan)  di Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura kemudian menganalisa 

menggunakan perspektif hukum Adat dan hukum Islam. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah pendekatan normatif yakni peneliti melakukan penelitian terhadap 

                                                            
18 http://indonesia.faithfreedom.org/forum/hasil-muhtamar-nu-ke-32-anak-usia-6-tahun-

boleh-menikah-t38069.diunduh  pada 5 april 2013 
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praktek perkawinan yang biasa menggunakan  tradisi  Bhâkal Ekô-Akoaghî 

(perjodohan sejak dalam kandungan) yang di laksankan oleh masyarakat di  

Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura. 

4. Objek dan Subjek penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah  pelaksanaan tradisi Bhâkal Ekô-

Akoaghî perjodohan sejak dalam kandungan  di  Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura dan subjeknya adalah 

masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan tersebut. Dalam 

penelitian ini pelaku tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî diantaranya adalah ibu 

Suyatmi, Imam Jazuli, Wahyudi, Tomina, Ahmadi dan masyarakt lain 

yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.  Serta tokoh masyarakat 

yang membantu dalam memberikan informasi terkait dengan adat budaya 

tersebut. Di antaranya adalah bapak Mustari, Nasrullah, kyai Mutahar, dan 

bapak Efendi 

5. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Data primer 

Data dalam kajian ilmiah yang diambil langsung subjek 

penelitian. Data primer meliputi: 

1) Observasi 

Observasi (pengamatan langsung) adalah pengambilan data 

secara langsung tanpa alat bantuan standar lain untuk keperluan 
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tersebut. Dengan pengamatan secara langsung tersebut akan 

memberikan keuntungan bagi penyusun dapat mencatat hal-hal, 

perilaku, pertumbuhan dan sebagainya serta dapat memperoleh 

data langsung dari subjek dari pelaku tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî  

terdapat di lokasi tersebut. 

2) Wawancara atau Interview 

Adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara) 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk 

mendukung dan melengkapi data primer. Data ini berupa jurnal, buku, 

internet yang membahas tentang konsep perjodohan. 

6. Analisis data 

Setelah data didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis 

kualitatif dengan berfikir deduktif.19  Cara berfikir ini berangkat dari 

kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan 

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data 

tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Selain itu 

                                                            
19 Berfikir deduktif  adalah  proses  logika yang berangkat dari  suatu teori  menuju  

kepada  suatu  data empirik lewat observasi. lihat Saifudin Azwar, Metode penelitian,  
(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999,  hlm. 40. 
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penyusun juga menggunakan cara berfikir induktif.20  Cara berfikir ini 

berangkat dari kebenaran khusus (yaitu suatu kasus atau  fenomena yang 

ada) dan menggeneralisasikannya dengan teori yang ada. Dimana kali ini 

penyusun  meneliti bagaimana praktik tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî  

(Perjodohan sejak dalam kandungan) yang ada di  Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan, Madura. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan penulisan skripsi dalam penelitian ini 

tersusun atas pendahuluan,pembahsan dan penutup. Pada bagian pendahuluan 

merupakan bab satu yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sitematika pembahasan. 

Bagian selanjutnya adalah bagian pembahasan dalam penelitian ini 

meliputi 3 bab .pertama  bab dua yang merupakan study teoretis di mana bab 

ini menjelaskan gambaran umum tentang konsep perjodohan dan perkawinan 

dalam Islam  meliputi pengertian dan dasar hukum khitbah (peminangan), 

memilih calon suami, memilih calon istri, meminta kerelaan pihak 

perempuan, meminta kerelaan wali, hal-hal yang disunnahkan ketika prosesi 

pengkitbahan, hukum melihat wanita yang dipinang, perempuan meminang 

laki-laki dan pembatalan pinangan.  pengertian perkawinan, dasar hukum 

perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan 

                                                            
20 Ibid., Hlm 40. 
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perkawinan, Pembahasan dalam bab ini kemudian dijadikan acuan untuk 

menganalisis permasalahan yang diteliti. 

Kedua bab tiga berisi tentang gambaran umum kondisi masyarakat  

Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura  yang masih 

menggunakan tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî (perjodohan sejak dalam 

kandungan),  selain itu juga meliputi: keadaan Goegrafis,  keadaan 

Demografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan,  kondisi keagamaan, 

kondisi sosial budaya, pelaksanaa  tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî ( perjodohan 

sejak dalam kandungan)  di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pameksan, 

Madura tersebut. 

Ketiga bab empat berisi tentang  Analisis prosesi pelaksanaaan   

tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî  (perjodohan sejak dalam kandungan)  di  Desa 

Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura dalam perspektif 

hukum Islam, Pendapat tokoh masyarakat tentang Tradisi Bhâkal Ekô-

Akoaghî, persamaan, dan perbedaan. 

Bagian terakhir dalam sistematika pembahasan skripsi  ini adalah  bab 

lima yaitu penutup merupakan akhir dari pembahasan yang penyusun bahas 

meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penyusun. 

Dalam bab ini penyusun mengharapkan agar skripsi yang penyusun buat bisa 

memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu 

perkawinan Islam yang selalu berkembang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah  penyusun  membahas dan menganalisa mengenai  konsep 

perjodohan dalam Islam dan  tradisi  Bhâkal Ekô-Akoaghî di Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Pamekasan Madura maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai 

berikut: 

1. Bahwasanya pelaksanaan tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî  ada beberapa 

bentuk, ada yang dimulai sejak dalam kandungan adapula yang dimulai 

sejak kedua anak sudah balita atau anak-anak. Hukum adat boleh dan sah-

sah saja.karena dalam hukum adat perkawinan adalah bersatunya dua 

keluarga tidak dipermasalhkan mengenai kapan pelaksanaannya. Namun 

dalam hukum Islam memandang konsep perjodohan  tidak sesuai dengan 

konsep perjodohan dan perkawinan dalam Islam. Karena dalam Islam 

tidak mengajarkan hal yang demikiaan. Menjodohkan anak sejak dalam 

kandungan. Hak wali mujbir berlaku apabila anak sudah lahir. Untuk  

pelaksanaan perkawinannya apabila dilaksanakan ketika kedua anak sudah 

baligh dan cakap hukum maka perkwinannya sah, namun apabila 

dilaksanakan ketika kedua anak masih balita dan belum cakap hukum 

maka perkwinannya menjadi tidak sah.  Karena dianggap hanya akan 

mendatangkan mafsadat bukan manfaat. Selain itu banyak sekali akibat 
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yang ditimbulakn dari pernikahan anak yang masih dibawah umur.Karena 

ada syarat kecakapan hukum dalam perkwinan.  

2. Persamaan antara tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî dengan konsep perjodohan 

dalam Islam terletak pada syarat dan rukunnya perkawinan     Selain itu 

perbedaan antara tradisi  Bhâkal Ekô-Akoaghî dengan konsep perjodohan 

dalam Islam  itu terletak  pada waktu pelaksanaan,  cara pembatalan 

pertunangan dan akibat hukum dari tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî. 

Apabila dalam tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî, pelaksaan perjodohan 

dimulai sejak dalam kandungan atau sejak balita, dalam Islam tidak. Cara 

pemutusan pertunangan yang diharuskan untuk memberikan sebuah baju dan 

uang sebagai tanda penggagalan perjodohan, sementara dalam Islam tidak ada 

syarat apapun untuk membatalkan sebuah perjodohan. 

Lalu akibat hukum apabila Tradisi tersebut di langgar, mereka percaya 

kalau menikah dengan orang luar pulau jawa akan mendapatkan marabahaya. 

Sementara dalam Islam akibat hukum dari tidak dilaksanakannya konsep 

perjodohan yang ada dalam Islam hanyalah hukuman di akhirat kelak atau 

hukuman menjadi tidak  sahnya sebuah ikatan perkawinan. 

Di kalangan tokoh Masyarakat terjadi kontrofersi mengenai hukum 

tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî Ada yang mengatakan ini boleh-boleh saja dan 

ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tradisi ini hukumnya makruh. 

Karena kurang sesuai dengan hukum Islam. Namun karena kuatnya hukum 

adat yang ada di daerah ini sehingga Tradisi ini masih sangat lestari dan tidak 

termakan oleh zaman walaupun sedikit mengalami perubahan 
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B. Saran  

Sebelum penyusun memberikan saran penyusun akan memaparkan 

pendapat para ulama tentang pernikahan dini. Dikarenakan tidak ada 

pembahsan tetang tradisi ini. Oleh sebab itu penyusun menganalogikan atau 

menyamakan dengan pernikahan dini dikarenakan pelakunya rata-rata 

dibawah umur. Yaitu menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang 

pernikahan dini (pernikahan) sebelum usia baligh. Sementara menurut Imam 

jalaludin suyuthi dalam hal ini beliau membolehkan pernikahan dini. Dari 

pemaparan diatas walaupun masih menjadi perdebatan para ulama  namun 

hendaknya para masyarakat mengambil sebuah kesimpulan dengan 

memikirkan amatang- matang madhorot dan manfaatnya. Selain itu penyusun 

menaruh harapan besar agar hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan 

sedikit manfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui salah satu tradisi 

perkawinan yang ada di Madura. Serta bagi kaum cendekiawan kiranya 

penelitian ini menambah sedikit pengetahuan tentang salah satu tradisi 

perkawinan yang ada di Indonesia. 

Bagi masyarakat Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pemekasan 

Madura bahwa mempertahankan tradisi Tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî itu baik, 

namun hendaknya mempertimbangkan mafsadat dan manfaat dari tradisi 

tersebut serta lebih disesuaikan dengan hukum Islam. Hendaknya kepada para 

tokoh agama di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan Madura ini 
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mengkaji ulang  mengenai tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghîdan disesuaikan 

dengan hukum Islam. 

Bagi tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengarahan kepada 

warganya terkait dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan agar lebih paham tentang tata cara perkawinan. 
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I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Bab Hlm Fnt Terjemahan
1 11 12 suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh

Syariat, tidak dapat dianggap sebagai al-maqasid
,kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah,
yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah

kemafsadatan.
1 13 13 Di haramkan atas kamu (mengawini)ibu-ibumu;

anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara
ibumu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara ibumu yang perempuan; anak perempuan
dari saudaramu yang laku-laki; anak perempuan dari

saudara-saudaramu yang perempuan…
1 14 17 tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia

diminta persetujuannya terlebih dahulu.” Para
sahabat bertanya,”Bagaimanakah izin
(persetujuannya) itu?” Beliau menjawab, “jika dia

diam saja ( tidak menyatakan penolakan).

1 14 18 “ Bahwa seorang anak perempuan perawan datang
kepada Nabi Saw. Lalu ia melaporkan bahwa
ayahnya telah menikahkan dia ( dengan seseorang)
padahal ia tidak suka, maka Rasulullah Saw.
Memberi dia hak untuk memilih.

2 24 7 Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-sukusupaya kamu
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya
Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

2 27 11 Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka)
yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini
wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini
wanita yang beriman,dari budak-budak yang kamu
miliki. Allah mengetahui keimanannmu; sebagian
kamu adalah sebagian dari yang lain, karena itu
kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang
mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri,
bukan pezina  dan bukan (pula) wanita yang
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;dan



II

apabila mereka telah menjaga diri dengan
kawin,kemudian mereka melakukan perbuatan yang
keji (zina) maka atas nama mereka separuh hukuman
dari hukuman wanita-wanita merdeka yang
bersuami.(kebolehan mengawini budak) itu, adalah
bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan
menjaga diri (dari perbuatan zina) diantara kamu,
dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2 27 12 Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita
musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
wanita yang  budak yang mukmin lebih baik dari
wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih
baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik
hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
Dan Allah menerangkan Ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.

2 28 13 Dari Abu Hurairah, dari Nabi muhammad Saw
bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta,
nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita
yang taat kepada agamanya, maka kamu akan
berbahagia (beruntung

2 30 16 Janda tidak dinikahkan kecuali ditanyakan
kepadanya, dan perawan tidak dinikahkan kecuali
dengan izinnya. Mereka berkata: “wahai Rasulullah
bagaimana izin perawan?” Nabi Menjawab:” jika ia
diam

2 30 17 Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya
dan perawan ditanyakan kepadanya dan izinnya
adalah diamnya.

2 31 18 Dari Aisyah sesungguhnya Rasullulah Saw bersabda:
Perempuan siapa saja yang menikah dengan tanpa
izin waliya maka pernikahannya batal,
pernikahannya batal, pernikahannya batal. Jika ia
telah berhubungan dengannya, maka baginya mahar
sebagai kehalalan farjinya. Jika terjadi perselisihan



III

maka pemerintah adalah wali bagi yang tiada wali
baginya.

2 33 20 (dari muhiroh bin Syu’bah, ia meminang seorang
perempuan, lalu Rasulullah Saw. Bertanya
kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab :
Belum. Sabda Nabi : Lihatlah dia lehbih dahulu agar
nantinya kamu bisa hidup bersama lebih
langgenang.(H.R. Nasa’i, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

2 33 21 Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau
berkata, Rasullah Saw, bersabda: ‟Jika salah
seorang dari kamu mengkhitbah seorang perempuan,
jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya
menikahinya, maka dilihatlah ”. Jabir berkata lagi,
maka aku mengkhitbah seorang perempuan,
kemudian aku bersembunyi disuatu tempat, sehingga
aku melihatnya, sehingga membuatku ingin
menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya.

2 34 22 Berkatalah dia (syu’aib):” sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dari salah satu dari
kedua orang anakku ini, atas dasar bahwa kamu
bekerja denganku delapan tahun maka itu adalah
(suatu kebaikan)dari kamu,dan kamu insya Allah
akan mendapatiku termasuk orang orang yang baik.

2 36 23 (tiada baya dan tiada membuat bahaya)

2 41 36 dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-
pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran
Allah.

2 41 37 Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa
rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada
mereka istri-istri dan keturunan

2 41 38 Nabi Muhammad SAW bersabda : walaupun saya
sholat, dan saya tidur, dan saya puasa, dan saya
berbuka, dan saya menikahi wanita dan barang siapa
yang tidak menyukai (mengikuti)sunnahku maka
bukan termasuk golonganku.

2 48 47 Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;
anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara
ibumu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
saudara ibumu yang perempuan; anak perempuan
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dari saudaramu yang laki-laki; anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan......

2 48 48 “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid.
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BIOGRAFI ULAMA

1. K.H Hasyim Asy’ari

KH Hasyim Asy’ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya
bernama Kyai Asyari, pemimpin Pesantren Keras yang berada di sebelah
selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim
merupakan keturunan kedelapan dari Jaka Tingkir (Sultan Pajang). Hasyim
adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Namun keluarga Hasyim adalah
keluarga Kyai. Kakeknya, Kyai Utsman memimpin Pesantren Nggedang,
sebelah utara Jombang. Sedangkan ayahnya sendiri, Kyai Asy’ari, memimpin
Pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Dua orang inilah
yang menanamkan nilai dan dasar-dasar Islam secara kokoh kepada Hasyim.

Sejak anak-anak, bakat kepemimpinan dan kecerdasan Hasyim
memang sudah nampak. Di antara teman sepermainannya, ia kerap tampil
sebagai pemimpin. Dalam usia 13 tahun, ia sudah membantu ayahnya
mengajar santri-santri yang lebih besar ketimbang dirinya. Usia 15 tahun
Hasyim meninggalkan kedua orang tuanya, berkelana memperdalam ilmu
dari satu pesantren ke pesantren lain. Mula-mula ia menjadi santri di
Pesantren Wonokoyo, Probolinggo. Kemudian pindah ke Pesantren PP
Langitan, Widang, Tuban. Pindah lagi Pesantren Trenggilis, Semarang.
Belum puas dengan berbagai ilmu yang dikecapnya, ia melanjutkan di
Pesantren Kademangan, Bangkalan di bawah asuhan KH Cholil Bangkalan.

Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy’ari, bagian belakangnya juga
sering dieja Asy’ari atau Ashari, lahir 10 April 1875 (24 Dzulqaidah 1287H)
dan wafat pada 25 Juli 1947; dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, adalah
pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia.

2. Yusuf al-Qaradawi

Lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926 adalah
seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai
seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia
juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang
telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang
terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah
Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan
pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus
melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun
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1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi
"Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang
kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat
komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat
meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia
terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan
Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga
mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat
kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam
"pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk,
dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena
keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun
1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober
kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga
sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik.
Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang
ketidak adilan rezim saat itu.



Surat bukti wawancara 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Alamat  :  

Pekerjaan  : 

Menyatan dengan sebenar-benarnya bahwa telah di wawancarai oleh Mahasiswa UIN  

Sunan Kalijaga  Yogyakarta dengan identitas sebagai berikut : 

 Nama : Septi Karisyati 

Nim : 10360006 

Semester : VIII 

Fakultas /jurusan  : Syari’ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Sebagai responden dalam penyusunan skripsi yang berjudul  “ Tradisi Bhâkal Ekô-

Akoaghî ( Perjodohan sejak dalam kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan 

Waru, Pamekasan Madura, dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.” 

     

      Responden  

 

   (  ………………) 
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Interview Guide 

Untuk Tokoh Masyarakat 

1. Identitas diri 

2. Apa yang anda ketahui tentang Tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî 

(perjodohan sejak dalam kandungan ) yang ada di  Desa Sana 

Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan ini? 

3. Bagaimana prosesi upacara Tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî tersebut? 

4. Apa tujuan dari TradisiBhâkal Ekô-Akoaghî  tersebut? 

5. Apakah ada perbedaan antara  TradisiBhâkal Ekô-Akoaghî   dengan 

perkawinan biasa? 

6. Kalau ada dimana letak perbedaannya? 

7. Adakah syarat khusus pada adat  Bhâkal Ekô-Akoaghî? 

8. Sejak kapan tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî di daerah ini ada? 

9. Bagaimana  perkembangan Bhâkal Ekô-Akoaghî di Desa Sana 

Laok Kecamatan Waru, Pamekasan  sampai saat ini? 

10. Bagaimana sejarah  tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghîbekalan yang ada 

disni ? 

11. Faktor apa saja yang menyababkan terjadinya tadisi Bhâkal Ekô-

Akoaghîbekalan di daerah ini? 

12. Menurut anda bagaimana  tradisi Bhâkal Ekô-Akoaghî  dalam 

perspektif   hukum Islam? 

Untuk Pelaku Bhâkal Ekô-Akoaghî 

1. Seputar Identitas Diri 

2. Dari informasi yang saya dapatkan anda adalah pelaku Bhâkal Ekô-

Akoaghî Benarkah? 

3. Apa yang memotivasi anda untuk melakukan Bhâkal Ekô-Akoaghî  

? 

4. Bagaimana prosesi  perkawinan adat Bhâkal Ekô-Akoaghî ?  
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5. Anda sudah menikah? 

6. Apakah anda menikah dengan jodoh   bekalan anda? 

7. Sejak kapan anda menikah ? 

8. Umur berapa anda menikah ? 

9. Anda  menikah atas dasar apa? 

10. Apakah anda sebelumnya mengetahui kalau anda sudah 

dijodohkan? 

11. Kenapa  tidak ada perlawanan dari anda? 

12. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda selama ini? 

13. Jika belum menikah mengapa sampai saat ini anda belum 

menikah? Bukankah anda sudah di jodohkan sejak dalam 

kandungan? 

14. Apa yang menjadikan bagaimana cara anda menolak perjodohan 

terssebut? 

 

Kepala KUA 

1. Identitas diri 

2. Apa yang bapak ketahui tentang adat Bhâkal Ekô-Akoaghî yang 

ada di  Des asana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura 

ini? 

3.  Apabila mereka sampai dengan menikah  apakah pelaku ada juga 

terdaftar di KUA? Dan mendapatkan buku nikah? 

4. Berapa prosentase pelaku Bhâkal Ekô-Akoaghî yang ada di Daerah 

ini? 

5. Adakah perlakuan khusus untuk pelaku Bhâkal Ekô-Akoaghî 

dengan orang yang kawin biasa? Kalau ada apa? 
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Curriculum Vitae 
 

Nama   :  Septi Karisyati 
Tempat Tanggal Lahir :  Cilacap, 05 September  1991 
Korespondensi  :  087739233529 / septikarisyati@gmail.com 
Alamat                         : Jalan Ahmad Yani No.04 Rt 01/Rw 05, Kutasari, Cipari,     

Cilacap, Jawa Tengah 
Ayah :  Sanudin 
Ibu :  Samingatun 
Riwayat Pendidikan: 
Sekolah Tahun Lulus 
SD Negeri 2  Kutasari, Cipari, Cilacap 2004 
SMP Negeri 1 Maos, Cilacap 2007 
MA Negeri Majenang, Cilacap 2010 
 Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga 

2014 

  
Riwayat Organisasi: 
Organisasi Akronim Jabatan 
Badan Eksekutif 
Mahasiswa  

BEM-J PMH  Devisi Jurnalistik 
Mazhabuna 

Persatuan Mahasiswa 
Islam Indonesia 

PMII UIN JOGJA Divisi Jurnalistik 

Himpunan Mahasiswa 
Sunan kalijaga Cilacap 

 HIMMAHSUCI Bendahara Umum 

Association Of 
Scholarship Student Of 
Ministry Of National 
Education Affair 

ASSAFFA Bendahara Umum 

Himpunan Mahasiswa 
Cilacap- Yogyakarta  

HIMACITA Devisi Keperempuanan 

Ikatan Mahasiswa 
Sumatra 

IKBM Devisi Keputrian 

  
Kepanitiaan: 
Nama Acara Tahun Jabatan 
Seminar  PMH 2012 Ketua Panitia 
Konferensi Mahasiswa Bidik 
Misi Se Indonesia 

2011 Bendahara Utama 

Lomba Qiro’atul Kutub 
SMA se- Jateng dan DIY 

2012 Ketua Panitia 

Metri Batik Kaliurang 
bersama Ditlantas DIY 

2012 Sie Acara 

Kirab budaya  di kulon progo 2012 Sie Acara 
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Lomba TPA Se-DIY  2011 Sie Acara 
Peringatan Hari Ibu 
HIMACITA 

2012 Ketua panitia 

 
Prestasi- Prestasi: 
 
Prestasi Tahun  
Juara II debat Ilmiah Ospek, tingkat 
UIN 

2010 

Juara II lomba sidang Semu se- UIN 2012 
Peserta Lomba Karya Ilmia se- UIN 2012 
 

 
Motto Hidup: 

Bermanfaat untuk umat, tetap Lillah  tak kenal lelah. 
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