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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan dua penelitian yang 

berfungsi sebagai referensi serta bahan acuan bagi peneliti. Di sini juga akan 

dijelaskan mengenai posisi peneliti serta perbedaan dan persamaan dengan 

penelitian terdahulu yang pertama yaitu berjudul  "Larangan Perkawinan Antara 

Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok 

Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan”.  

Penelitian ini dilakukan oleh (Pratama, 2011) Secara garis besar penelitian 

ini menjelaskan tentang sejarah terjadinya larangan perkawinan antara anak 

Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka dan juga seperti apa hukum 

yang digunakan akibat melanggar larangan pernikahan serta peninjauan melalui 

hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ruang lingkup 

penelitian ini adalah hukum adat yang mengatur mengenai larangan pernikahan 

di mana Prisa sebagai peneliti dalam penelitian ini mengatakan bahwa penelitian 

ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif di mana objek yang dianalisa adalah norma hukum dalam peraturan 

perundang-undangan yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh hakim serta  
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lembaga-lembaga yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Jenis data yang 

digunakan yaitu data primer yang didukung dengan studi kepustakaan yang 

membahas mengenai permasalahan pernikahan oleh hukum adat serta data 

sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara serta studi kepustakaan. Data dari hasil 

penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan 

dengan cara logika deduktif yang dengan menarik kesimpulan yang sifatnya 

khusus dari peryataan-peryataan yang sifatnya umum. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa larangan pernikahan antara anak 

Nagari Saniangbaka dengan anak Nagari Singkarak dimulai dari nenek moyang 

kedua Nagari tersebut bersaudara dimana nenek moyang yang kecil bertempat di 

Singkarak dan nenek moyang yang tua bertempat di Saniangbaka. Lalu nenek 

moyang dari kedua Nagari tersebut bersumpah untuk tidak melakukan tiga hal 

satu sama lain yaitu curi mencuri, tipu menipu, nikah menikahi. Lalu mengenai 

sanksi adat terhadap orang yang melanggar larangan pernikahan tersebut adalah 

terbagi dua hal.  

Pertama, sanksi dari kepercayaan nenek moyang yakni jika melanggar akan 

selalu ditimpa masalah, tidak akan pernah bahagia serta melarat sepanjang 

hidupnya. Kedua, yaitu sanksi dari pemuka adat setempat yaitu akan dibuang 

jauh dalam artian akan dikucilkan. Terakhir mengenai peninjauan dari hukum 

perkawinan islam bahwa sebenarnya bertentangan karena hukum perkawinan 

islam tidak mengatur mengenai larangan pernikahan antara satu daerah dengan 
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daerah lainnya. Walaupun demikian para pemuka adat serta masyarakat masih 

bersiskukuh dengan prinsip mereka karena hukum adat lebih dulu ada dari pada 

hukum islam di mana para pemuka adat dan masyarakat berusaha untuk menjaga 

tradisi tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan 

Nasional maka larangan pernikahan tersebut tidak bertentangan  karena menurut 

pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain berlaku, dilarang kawin. Hal inilah yang menjadi jalan untuk 

membuka celah berlakunya hukum adat.  

Penelitian tersebut tentu sedikit berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yang mana jika Prisa menganalisa suatu larangan 

pernikahan melalui hukum islam dan undang-undang perkawinan semata 

sedangkan peneliti disini menganalisa larangan pernikahan secara sosiologis 

dengan melihat proses terbentuknya norma larangan pernikahan serta mengapa 

larangan tersebut begitu dipatuhi dengan berlandaskan pada teori Peter L Berger. 

Walau demikian, penelitian milik Prisa ini tetap menjadi acuan bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian karena sama-sama membahas mengenai larangan 

pernikahan.   

Penelitian terdahulu selanjutnya yakni berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Tempat Tinggal” Penelitian ini 

dilakukan oleh (Suseno, 2009) yang mana dalam penelitiannya Suseno berusaha 

menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya larangan pernikahan 

beda tempat tinggal di daerah Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten 
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Purworejo. Selain itu juga melihat pandangan dalam islam terkait permasalahan 

tersebut. Dalam penelitian ini tidak menggunakan teori apapun hanya 

menggunakan konsep dari kandungan ayat Al-Quran dan Al-Hadist. Jenis 

penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan 

sifat penelitian deskriptif analitik. Dalam penentuan informan menggunakan cara 

purposive sample dengan hanya menggunkan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara. Pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan normatif dengan analisa 

data dengan cara deduktif dan induktif. 

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam dua pembahasan. Pertama, faktor yang 

menyebabkan masyarakat patuh terhadap larangan pernikahan tersebut karena 4 

faktor yakni faktor agama di mana pemahaman agama yang dipegang oleh 

masyarakat Desa Ngombol masih merupakan warisan dari nenek moyang 

sehingga sulit menerima pembaharuan dari hukum islam. Lalu faktor ekonomi di 

mana perekonomian masyarakat Desa Ngombol masih dinilai rendah yang 

menyebabkan ketertutupan dalam berinteraksi dan kurangnya mobilitas dalam 

kehidupan sehari-hari. Selanjutnya faktor pendidikan di mana pendidikan di Desa 

Ngombol masih dinilai rendah sehingga berpengaruh pada pola pemikiran 

masyarakat disana. Terakhir yaitu faktor rasa ta’dhim terhadap petuah sesepuh 

sehingga setiap perkataan tetap dipatuhi dan ditaati secara turun temurun. 

Kedua, jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, larangan pernikahan 

berbeda letak tempat tinggal ini masuk dalam kategori ‘urf fasid’ yang tidak 

boleh dilakukan dan dipelihara karena akan menjerumuskan terhadap suatu 
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keyakinan yang lain dari Allah SWT, serta dapat menimbulkan syirik. Jadi, 

hukum melakukan larangan pernikahan tersebut menurut islam boleh (mubah). 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni sama-

sama mengkaji tentang larangan pernikahan antar kelompok masyarakat.  

Sedangkan perbedaanya terletak pada tinjauannya yang mana dalam penelitian 

milik Suseno lebih ditinjau dari segi agama islam yaitu berdasarkan Quran dan 

Hadist. Sedangkan dalam penelitian peneliti ditinjau berdasarkan teori dari Peter 

L Berger di mana lebih melihat kepada proses individu menyerap pengetahuan 

tentang larangan pernikahan serta tindakan sosial yang dilakukan dilihat 

berdasarkan pengalaman.  

Pembaruan yang ditawarkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

di mana kebanyakan penelitian yang dilakukan tentang larangan pernikahan antar 

kelompok akibat suatu kepercayaan tertentu hanya sebatas mengaitkan dengan 

hukum islam dan hukum perkawinan serta mencari sejarah tentang cerita 

rakyatnya saja. Belum ada penelitian yang sifatnya berusaha menggali mengapa 

kepercayaan larangan pernikahan tersebut bisa dipertahankan serta melihat 

proses suatu larangan pernikahan bisa dijadikan kesepakatan bersama oleh 

masyarakat. Dalam penelitian oleh peneliti sendiri melihat suatu larangan 

pernikahan antar kelompok yang diakibatkan oleh kepercayaan ini dari segi 

pengalaman subjektif individu di mana individu nantinya mengintepretasikan 

pengalaman yang dialaminya untuk mengetahui mengapa kepercayaan larangan 

pernikahan tersebut bisa dipegang teguh secara turun temurun. Sehingga lebih 
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berfokus dalam melihat proses terbentuknya suatu larangan pernikahan ini yang 

dijadikan norma masyarakat serta mencari tahu hal yang melatarbelakangi 

kepercayaan tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut adalah table perbandingan 

antara penelitian milik Prisa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 



 
7 

 

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Nama  Prisa Eko Pratama, S.H Joko Suseno Lutfi Rahmat Fahroji 

Fokus 

penelitian 

Melihat peninjauan hukum islam dan 

Undang-Undang Pernikahan terhadap 

Larangan Pernikahan anak Nagari 

Singkarang dan Saniangbaka 

Menjelaskan faktor-faktor yang melatar 

belakangi terjadinya larangan pernikahan 

beda tempat tinggal di daerah Desa 

Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten 

Purworejo 

Melihat penerapan dan proses terbentuknya 

pantangan pernikahan serta pemaknaan 

individu terhadap pantangan tersebut. 

Metode 

penelitian 

Kualitatif Deskriptif Kualitatif Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

Teori  Tidak ada, hanya berupa konsep 

tentang hukum islam dan Undang-

Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan 

Tidak ada, hanya berupa konsep berdasarkan 

Al-Quran dan Hadist 

Teori kontruksi sosial Peter L Berger 

Hasil 

Penelitian 

Ditinjau dari hukum islam larangan 

pernikahan antar anak Nagari tersebut 

bertentangan, namun pemuka adat 

bersikukuh dengan prinsip mereka 

karena hukum adat lebih dulu ada dari 

pada hukum islam 

Faktor yang menyebabkan masyarakat patuh 

terhadap larangan pernikahan beda tempat 

tinggal adalah faktor ekonomi, faktor 

pendidikan, faktor agama, faktor ta’dhim 

terhadap sesepuh, sedangkan jika ditinjau 

dari hukum islam maka hukumnya ‘urf 

fasid’ yang artinya tidak boleh dilakukan 

 

Pantangan mennikah yang dijalankan 

masyarakat selama 700 tahun lebih dan 

pengetahuan terkait pantangan tersebut 

ditanamkan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat lewat interaksi. Eksistensi dari 

pantangan menikah disebabkan oleh 

kejadian mistis yang sering terjadi dan 

memunculkan objektivasi baru. 
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Persamaan 

Dengan 

penelitian 

peneliti 

Memiliki kesamaan karena sama-sama 

mengkaji tentang larangan pernikahan 

antara kelompok masyarakat 

Memiliki kesamaan karena sama-sama 

mengkaji tentang larangan pernikahan antara 

kelompok masyarakat 

Memiliki kesamaan karena sama-sama 

mengkaji tentang larangan pernikahan antara 

kelompok masyarakat 

Perbedaan 

Dengan 

penelitian 

peneliti  

Menganalisa suatu larangan 

pernikahan melalui hukum islam dan 

undang-undang perkawinan semata 

Lebih ditinjau dari segi agama islam yaitu 

berdasarkan Quran dan Hadist 

Dalam penelitian peneliti ditinjau 

berdasarkan teori dari Peter L Berger 

dimana lebih melihat kepada proses individu 

menyerap pengetahuan tentang larangan 

pernikahan serta tindakan sosial yang 

dilakukan dilihat berdasarkan pengalaman.  

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Kontruksi Sosial 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann tentang kontruksi sosial sebagai landasan teori untuk 

menjelaskan fenomena sosial tentang pantangan dari sebuah cerita rakyat. 

Pemilihan teori ini dilandaskan pada rumusan permasalahan yang dibuat peneliti 

yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses terbentuknya berbagai 

pantangan yang ada dalam cerita rakyat Ki Hanggolono. Dari situ peneliti 

berasumsi untuk melihat penerapan dan proses terbentuknya suatu pantangan 

tersebut maka teori ini dirasa tepat dengan menggunakan proses dialektis dari 

Berger. Teori kontruksi sosial ini merupakan teori yang dirumuskan sebagai suatu 

kajian bersifat teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. Ia 

menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana 

individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan 

dialami bersama secara subjektif. Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas 

sosial dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan 

(Bungin,2008:14).  

Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas 

yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada 

kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa 

realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger 

dan Luckman (Bungin, 2008:15) mengatakan terjadi dialektika antara indivdu 

menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika 
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ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.. Nantinya ketiga 

tahapan ini dirasa tepat untuk menjelaskan penerapan dari sebuah pantangan 

dalam hal larangan pernikahan. 

Pertama tahap eksternalisasi, proses eksternalisasi adalah sebuah proses 

pencurahan kedirian manusia terhadap dunia di luar diri manusia tersebut dengan 

dilakukan secara terus menerus baik itu merupakan aktivitas fisik mau pun 

mental. Hal ini juga mencakup penyesuaian diri terhadap produk-produk sosial 

yang sudah dikenalkannya, karena pada hakikatnya individu sudah mengenal 

produk-produk sosial sejak lahir. Sedangkan produk sosial sendiri merupakan 

segala sesuatu yang didapatkan dari hasil sosialisasi dan interaksi di masyarakat. 

Dalam penelitian ini produk sosialnya berupa pantangan menikah serta ketiga 

pantangan lain yang mengikutinya. Sehingga proses penyesuaian diri bagi 

masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah terkait pantangan yang ada akan lebih 

dijelaskan pada tahapan ini. 

 Dalam proses eksternalisasi ini masyarakat adalah bagian produk dari 

manusia. Manusia bisa untuk menciptakan berbagai jenis alat-alat yang mampu 

digunakan untuk mengubah lingkunganya seperti halnya sebuah bahasa yang 

merupakan kebudayaan bersifat non material. Masyarakat sendiri merupakan 

bagian dari unsur kebudayaan non material. Maka dari itu, masyarakat termasuk 

produk dari manusia. Masyarakatlah yang membagi, mengkoordinasi, dan 

membentuk aktivitas-aktivitas manusia sehingga produk dari aktivitas itu 

nantinya akan  dapat bertahan lama dalam masyarakat. 
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Eksternalisasi merupakan proses dari penerapan hasil internalisasi yang sudah 

atau akan dilakukan sama halnya dengan proses adaptasi manusia terhadap 

produk-produk sosial yang dilakukan dengan cara melakukan suatu interaksi 

sosial (Berger,1991:4-5). Realitas sosial merupakan pengalaman yang bisa untuk 

dijadikan seseorang dalam mengkontruksi sesuatu dan membentuk pengetahuan. 

Selain itu Realitas sosial juga bisa untuk menghasilkan suatu respon dari 

masyarakat baik itu yang bersifat penolakan, penyesuaian ataupun penerimaan 

terhadap suatu pranata-pranata yang telah ada serta dilakukan melalui tindakan 

dan bahasa. Terkait fenomena yang akan diteliti di mana pada tahapan 

eksternalisasi ini digunakan dalam menganalisa proses tindakan, adaptasi serta 

hubungan pernikahan yang dialami oleh individu-individu di kedua wilayah 

penelitian. 

Kedua tahap objektivasi, yang mana objektivasi merupakan digunakannya 

produk-produk aktivitas dalam sebuah interaksi sosial dengan intersubjektif yang 

dilembagakan atau telah mengalami proses intitusional (Berger, 1991:4-5). proses 

objektivasi dalam penelitian ini sendiri yaitu pertama mengenai objektivasi 

pantangan menikah serta ketiga pantangan lain yang mengikutinya. Kedua, 

mengenai objektivasi dari pantangan baru yang dikembangkan oleh beberapa 

individu di kedua wilayah penelitian. Hasil dari proses eksternalisasi yang berupa 

tindakan-tindakan tersebut telah menghasilkan proses realitas objektif yang sidah 

dilembagakan. Dalam hal ini individu telah mampu untuk mengidentifikasikan 

dirinya sebagai bagian dari anggota  suatu lembaga. Objektivasi sendiri 

mencirikan unsur-unsur yang bersifat non material serta unsur material. Unsur 
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non material dapat dicontohkan seperti manusia yang menemukan bahasa di mana 

bahasa tersebut mampu mendominasi dalam setiap pemikiran dan yang diucapkan 

oleh individu tersebut. Manusia menciptakan nilai-nilainya sendiri dan jika 

melanggar nilai-nilai tersebut akan merasa bersalah atas perbuatannya. Standar-

standar yang sudah ada atau sudah dibuat pada suatu realitas akan memberikan 

sebuah sanksi-sanksi bagi individu yang melanggarnya.  

Realitas objektif sendiri perlu untuk diakui keberadaanya sebagaimana 

adanya. Sama halnya dengan kebudayaan, ia bersifat objektif dikarenakan ia 

dapat dialami dan juga  didapatkan secara kolektif serta di sana individu akan bisa 

untuk memahami dirinya sendiri. Masyarakat juga memiliki realitas objektif hal 

ini terbukti karena masyarakat memiliki kemampuan dalam memaksakan dirinya 

pada individu-individu serta menganjurkan, mengarahkan, menghukum dan 

mengendalikan perilaku individu-individu. Masyarakat akan menjalankan fungsi 

kontrol sosialnya terhadap objektivitas pemaksanya.  

 Dalam proses objektif ini juga terjadi suatu pembedaan antara realitas sosial 

dan realitas individu. Pada konstruksi sosial proses ini disebut dengan sebutan 

proses pelegitimasian dan pelembagaan. Dalam proses pelegitimasian dan 

pelembagaan ini agen akan menarik dunia subjektifnya ke dalam dunia objektif 

yang dilakukan dengan interaksi sosial. Saat terjadi kesepahaman intersubjektif 

(hubungan antara subjek-subjek) maka di sana sudah terjadi proses pelembagaan 

(Syam, 2005: 44).  Sebuah konstruksi  manusia akan bisa dikatakan sebagai 

fenomaena sosial jika konstruksi itu telah mencapai objektifitas yang akan bisa 

memaksa individu untuk mengakuinya. Realitas objektif terbentuk dari proses 
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pengeksternalisasian kesadaran yang dihadapi sebagai suatu faktisitas eksternal 

(Berger, 1990). Sehingga dalam tahapan ini akan lebih digunakan dalam 

menganalisa proses institusionalisasi atau kesepakatan bersama yang terjadi di 

Desa Golan dan Dusun Mirah ini. 

Ketiga tahap internalisasi, merupakan sebuah proses penyerapan dunia yang 

sudah terobjektifasi ke dalam kesadaran masing-masing individu sehingga 

struktur yang sudah ada di dunia ini akan menentukan struktur subjektif 

kesadaran itu sendiri. Hal ini berarti bahwa individu-individu sebagai bagian dari 

realitas subjektif sedang melakukan penafsiran akan realitas objektif yang 

dialaminya. Berbagai macam bentuk objektivasi akan bisa mengalami suatu  

perubahan makna dari waktu ke waktu. Namun, hal ini bisa diatasi dengan cara 

melakukan  sosialisasi, yaitu merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mendidik generasi baru agar bisa memahami program-program 

kelembagaan dalam masyarakat. Namun, sosialisasi bukan hanya sebatas  proses 

belajar semata karena individu akan menghubungkan diri dan dibentuk oleh 

sebuah makna-makna yang sudah terobjektifasi.  

Individu akan menyerap makna-maknanya yang ada dalam lingkungan 

sekitarnya dan menjadikan makna-maknanya sendiri. Sosialisasi bisa dikatakan 

berhasil apabila antara objektif masyarakat dengan subjektif individu akan 

mengalami simetri. Sebaliknya sosialisasi bisa dinilai gagal atau tidak berhasil 

apabila sosialisasi tersebut tidak menginternalisasi masyarakat dan juga tidak 

akan mampu untuk melestarikan tradisi dari masyarakat tersebut. Sosialisasi 

adalah sebuah proses yang akan dialami sepanjang hidup oleh individu. Individu 
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akan membangun dunia dengan sebuah  kesadaran secara subjektif dengan 

melalui dialog-dialog dengan orang-orang yang siginifikan. Sosialisasi akan 

membentuk sebuah identitas subjektif dan objektif individu yang perlu 

dipertahankan sebagai biografi yang berkelanjutan.  

Internalisasi bisa didapatkan oleh individu melalui proses sosialisasi sekunder 

dan sosialisasi primer. Sosialisasi primer sendiri merupakan sosialisasi didapatkan 

oleh individu pertama kali saat individu tersebut berada dalam fase masa kecil 

atau anak-anak yang masih diperkenalkan dengan dunia sosial. Sedangkan 

sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi yang didapatkan atau dialami oleh 

suatu individu saat memasuki masa dewasa serta memasuki dunia publik atau 

dunia kerja. Segala hal yang mendasari sosialisasi sekunder harus  mempunyai 

kemiripan dengan struktur dasar pada sosialisasi primer (Berger,1990 :188). 

Terkait fenomena pantangan menikah di mana pada tahapan ini digunakan untuk 

menganalisa penanaman pengetahuan pantangan yang dilakukan individu baik itu 

saat sosialiasi primer maupun sosialisasi sekunder. 

Fase terakhir dalam proses internalisasi adalah terbentuknya suatu identitas. 

Identitas di sini merupakan unsur kunci dari sebuah realitas subjektif yang 

terbentuk dari  proses-proses sosial. Identitas yang sudah terbentuk akan 

dimodifikasi, dipelihara bahkan dibentuk ulang melalui hubungan-hubungan 

sosial. Hal ini sangat dipengaruhi oleh proses sosial yang sudah dilalui oleh 

individu. Di dalam penelitian ini nantinya peneliti berusaha menjabarkan 

fenomena larangan pernikahan serta ketiga pantangan lainnya berdasarkan pada 

tiga proses dialektis Berger yaitu objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. 
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Selain itu juga melihat pemaknaan dan interpertasi pengalaman tia-tiap individu 

terkait fenomena larangan pernikahan ini. Sehingga dalam tahapan ini digunakan 

untuk menganalisa persoalan terkait proses masuknya pengetahuan serta 

pemahaman dan pemaknaan sebuah pengetahuan pantangan yang ada di Desa 

Golan dan Dusun Mirah.  

 

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Pernikahan dan Pantangan Pernikahan 

Menurut Subekti (1984 : 231) pernikahan merupakan pertalian atau hubungan 

yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang 

lama. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 

tentang pernikahan, dijelaskan jika pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin 

antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal yang 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pemilihan pasangan dalam pernikahan 

sendiri diperlukan berbagai pertimbangan yang mana dalam prosesnya terdapat 

kebebasan tanpa tekanan atau kekangan dari hal apapun. Sehingga pernikahan 

akan mengungkapkan begitu banyak keputusan yang menyeluruh terdapat 

pilihan-pilihan dan alternatif yang perlu untuk dipertimbangkan serta semua itu 

menentukan penentuan terakhir mengenai pasangan pernikahan 

(Goode,2007:65). Terkait hal ini pula bahwa seseorang biasanya mencari 

pasangan berdasarkan lingkungan terdekatnya entah itu lingkungan pendidikan, 

pekerjaan atau lingkungan rumah sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh Robert 



 
16 

 

F. Winch yang mengatakan bahwa “dalam pemilihan jodoh setiap orang mencari 

lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar 

untuk memenuhi kebutuhanya” (Winch, 1998:88). 

  Secara umum ada berbagai macam jenis bentuk larangan pernikahan seperti 

karena faktor ekonomi, status sosial, agama dll. Sedangkan secara adat atau 

kebudayaan bentuk larangan pernikahan lebih beranekaragam tergantung pada 

budaya dan kepercayaan masing-masing. Bentuk larangan pernikahan secara 

budaya bisa dicontohkan seperti larangan pernikahan berdasarkan perhitungan 

weton di mana dalam adat Jawa perhitungan ini dilakukan dengan cara 

menjumlahkan nilai hari dan kelahiran kedua calon pasangan mempelai jika tidak 

cocok maka tidak boleh atau dilarang melakukan pernikahan. Selain itu ada juga 

larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama dari anak 

pertama atau anak terakhir. Sedangkan dalam penelitian ini larangan 

pernikahannya lebih bersifat antara dua kelompok masyarakat di mana diciptakan 

oleh sebuah cerita rakyat. 

2.3.2 Norma masyarakat 

  Secara umum norma dalam masyarakat digunakan agar hubungan antar 

manusia dalam suatu tatanan masyarakat bisa terlaksana sebagaimana mestinya. 

Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat memiliki sifat mengikat dan 

berbeda-beda. Kekuatan norma dalam masyarakat sendiri ada yang kuat, sedang 

dan lemah daya ikatnya. Untuk mengetahui kekuatan mengikat dari sebuah 

norma secara lebih jelas dan sosiologis dikenal dengan adanya empat hal yaitu 

cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores) dan adat istiadat 
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(custom). Dari keempat hal tersebut memiliki dasar yang sama yakni masing-

masing adalah bagian dari norma-norma kemasyarakatan yang memberikan 

petunjuk perilaku seseorang yang hidup dalam tatanan masyarakat. 

  Cara (usage) lebih menekankan pada hubungan antar individu dalam 

masyarakat. Dalam hal ini apabila terjadi penyimpangan maka tidak akan 

mendapatkan hukuman yang berat bagi pelanggar. Namun, pelanggar norma di 

tahap ini akan mendapatkan celaan dari individu yang dihubunginya. Sebagai 

contoh yaitu saat makan dengan mengecap pada waktu bertemu seseorang yang 

biasanya makan dengan mengecap dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. 

Maka, orang yang diajak makan bersama akan tersinggung yang mencela cara 

memakan demikian. 

  Kebiasaan (folkways) memiliki kemampuan mengikat yang lebih besar dari 

pada cara. Dalam hal ini kebiasaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang 

diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang mana juga menjadi bukti bahwa 

seseorang banyak menyukai hal tersebut. Sebagai contoh yaitu kebiasaan 

memberi hormat pada orang yang lebih tua. Apabila tidak memberi hormat pada 

orang yang lebih tua maka akan dianggap sebagai penyimpangan terhadap 

kebiasaan umum dalam masyarakat. Menurut Mc  Iver dan Charles (1967:19) 

kebiasaan merupakan perilaku yang diterima dan diakui dalam masyarakat, 

bahkan diterima sebagai norma pengatur maka kebiasaan disebutkan dengan 

mores atau tata kelakuan. 

  Tata kelakuan lebih mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok 

masyarakat dan dilaksanakan sebagai alat untuk mengawasi secara sadar maupun 
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tidak sadar oleh masyarakat terhadap angota-angotanya. Tata kelakuan memiliki 

dua sifat, yang mana disatu sisi memaksakan suatu perbuatan dan disisi yang lain 

melarangnya. Hal ini membuat agar anggota masyarakat bisa menyesuaikan 

perbuatanya dengan tata kelakuan tersbut. Tata kelakuan memiliki sifat yang 

sangat penting dalam masyarakat dengan didasarkan pada tiga alasan. Pertama, 

tata kelakuan bisa memberikan batasan terhadap perilaku individu. Kedua, tata 

kelakuan bisa mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Ketiga, tata 

kelakuan bisa untuk menjaga solidaritas antar anggota dalam masyarakat.  

`  Tata kelakuan yang kuat integrasinya serta kekal dengan pola-pola perilaku 

masyarakat dapat meningkat kekuatan dalam hal mengikatnya menjadi adat 

istiadat. Dalam suatu tatanan masyarakat, individu yang melanggar adat istiadat 

akan mendapatkan sanksi yang keras yang biasanya secara tidak langsung 

diperlakukan. Biasanya orang yang melakukan pelanggaran disini akan 

dikeluarkan dari masyarakat. Bahkan juga sampai keturunannya sampai orang 

tersebut bisa mengembalikan keadaan seperti semula. 

  Suatu norma dapat dikatakan sudah melembaga apabila norma tersebut sudah 

diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Norma-norma tertentu 

bisa dikatakan melembaga apabila sudah diketahui, namun taraf pelembagaannya 

rendah. Di samping mengetahui diperlukan juga untuk memahami mengapa 

terdapat norma tertentu yang mengatur kehidupan bersamanya dengan orang lain. 

Apabila masyarakat sudah mulai bisa untuk memahami maka akan timbul 

dengan sendirinya rasa untuk ingin menaati norma-norma tersebut. Selanjutnya 

jika sebuah norma sudah diketahui, dimengerti dan ditaati maka sudah pasti 
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norma tersebut kemudian akan dihargai. Dari penelitian ini sendiri di mana 

sebuah pantangan menikah dijadikan sebuah norma dalam masyarakat, maka 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tingkatan kekuatan norma tersebut.  

Sehingga membuat norma tersebut masih dijalankan oleh kedua kelompok 

masyarakat yaitu masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah. Pantangan menikah 

sendiri jika dilihat dalam tingkatan norma tersebut masuk kategori yang paling 

kuat yakni adat. 

2.3.3 Tradisi 

 Tradisi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu traditio yang memiliki arti 

diteruskan. Sedangkan menurut Soekanto (1990: 181) tradisi merupakan 

perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Funk 

dan Wagnalls memiliki sebuah pemahaman bahwa tradisi sebagai doktrin, 

pengetahuan, praktek, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai 

pengetahuan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang tempo dulu secara turun-

temurun termasuk hal dalam menyampaikan doktrin dan praktek tersebut 

(Muhaimin, 2001 :11). Sehingga bisa dikatakan bahwa tradisi merupakan warisan 

dari masa lalu. Namun demikian, sebuah tradisi yang terjadi secara terus menerus 

dan berulang-ulang bukan merupakan hal yang disengaja atau kebetulan 

(Sztompka, 2007:69). 

 Sebagian orang memiliki suatu pandangan bahwa tradisi dan budaya atau 

kebudayaan adalah hal yang sama, serta tidak memiliki perbedaan antara 

keduanya. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang tipis. Tradisi 

sendiri seperti yang dituliskan oleh Muhammad Abed Al-Jabiri pada Al- Turast 
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Wal Hadatsah yakni dipahami sebagai sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian 

kita, yang asalnya dari masa lalu kita serta orang lain atau baik masa lalu yang 

jauh atau dekat. Budaya sendiri muncul sebelum tradisi itu ada dalam masyarakat.  

Setelah budaya sudah terbentuk dalam suatu tatanan masyarakat, maka budaya 

tersebut dianut oleh mereka yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. 

Sehingga budaya yang diwariskan secara turun-temurun tersebut akan menjadi 

suatu tradisi. Tradisi juga bisa diartikan sebagai bagian dari budaya  atau lambang 

dari suatu budaya. Tradisi pantangan menikah dalam penelitian ini sendiri juga 

diwariskan secara turun temurun bahkan sudah berlangsung 700 tahun lebih 

lamanya.  

 Satu hal yang menjadi penting dalam memahami suatu tradisi yaitu sikap 

atau orientasi pikiran dan gagasan yang berasal dari masa lalu yang diambil oleh 

orang di masa kini. Sikap dan orientasi tersebut dapat menempati bagian khusus 

dari keseluruhan warisan sejarah dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting 

dari sebuah penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara sosial dapat 

ditetapkan sebagai suatu tradisi mampu untuk menjelaskan betapa menariknya 

fenomena tradisi tersebut. Tradisi lahir atau muncul melalui dua cara, yaitu : 

Pertama, Muncul dari bawah melalui sebuah mekanisme kemunculan dengan cara 

spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat secara utuh. Karena 

sesuatu alasan yang pada akhirnya individu tertentu menemukan sebuah warisan 

sejarah yang menarik perhatian, kekaguman dan kecintaan di mana kemudian hal 

tersebut disebarkan melalui berbagai cara yang bisa mempengaruhi rakyat 

banyak. Sikap-sikap tersebutlah yang hingga akhirnya berubah menjadi perilaku 
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yang di representasikan dalam bentuk upacara dan pemugaran peninggalan 

purbakala serta menafsirkan ulang keyakinan yang lama. Kedua, Muncul dari atas 

dengan melalui sebuah mekanisme yang bersifat paksaan. Sesuatu yang dianggap 

sebuah tradisi ini dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh 

individu yang memiliki pengaruh besar atau individu yang berkuasa. Kemunculan 

sebuah pantangan menikah di kedua wilayah ini pun bisa dikatakan menggunakan 

cara kedua di mana pantangan tersebut diciptakan oleh individu yang sangat 

ditakuti karena wataknya yang keras dan memiliki kesaktian ahli kanoragan. 

Selain itu dikarenakan individu tersebut juga merupakan aktor babad desa yang 

tentunya mau tidak mau masyarakat tunduk terhadap segala yang diucapkan 

individu tersebut. 

 Menurut Shils Manusia tidak mampu hidup tanpa sebuah tradisi meskipun 

mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka sendiri (Sztompka, 

2007:74). Shils Mengatakan suatu tradisi itu pasti memiliki fungsi bagi 

masyarakat antara lain : 

a) Dalam bahasa klise dinyatakan bahwa suatu tradisi merupakan kebijakan 

turun temurun.  Bertempat di dalam keyakinan norma, kesadaran dan nilai 

yang kita lakukan dan percayai kini serta di dalam benda yang diciptakan 

pada masa lalu. Tradisi juga menyediakan fragmen warisan sejarah yang 

kita pandang bermanfaat. 

b) Memberikan legitimasi mengenai keyakinan, pandangan hidup, aturan 

dan pranata yang telah ada. Semuanya ini akan memerlukan pembenaran 

agar bisa mengikat anggotanya.  



 
22 

 

c) Menyediakan simbol identitas secara kolektif yang memperkuat loyalitas 

primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi di daerah 

kota dan komunitas lokal memiliki peranan yang sama yakni untuk 

mengikat warga atau anggotanya dalam bidang hal tertentu.  

d) Membantu dalam menyediakan tempat pelarian dari berbagai keluhan, 

kekecewaan dan ketidakpuasan akan kehidupan modern. Tradisi yang 

bisa mengesankan masa lalu yang lebih bahagia bisa menyediakan 

sumber pengganti kebanggaan apabila masyarakat berada dalam titik 

krisis (Sztompka, 2007:75-76). 
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2.4 Alur Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 =  proses penghubung dari masalah ke teori 

 = sistem kerja tahapan 

 =  alur proses dialektis 

                         = hasil ringkas penelitian 

Pantangan Cerita 

Rakyat Ki 

Hanggolono 

Desa Golan Dusun Mirah 

Objektivasi  

Eksternalisasi  Internalisasi  

Menganalisa  proses 

institusionalisasi atau 

pelembagaan 

larangan pernikahan 

Menganalisa proses 

tindakan sosial, adaptasi 

dan larangan pernikahan 

antar individu 

Menganalisa proses 

penyerapan pengetahuan 

larangan menikah secara 

subjektif 

-Lingkungan Keluarga 

-Lingkungan Masyarakat 

-Kejadian Mistis 

-Sumpah Ki Hanggolono 

-Pembuktian Pantangan 

-Kesepakatan Bersama 

Kedua Wilayah Penelitian 

-Batasan Perilaku Individu 

-Pengulangan Tindakan 

(Habitualisasi) 

-Interaksi Sosial 
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Alur berpikir di atas menjelaskan tentang proses berpikir peneliti dalam 

melakukan penelitian mengenai pantangan pernikahan serta ketiga pantangan lainnya 

yang berasal dari sebuah cerita rakyat di Desa Golan dan Dusun Mirah, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dimulai dari adanya sebuah fenomena pantangan 

tersebut di mana berbagai pantangan yang ada  sudah berusia sekitar 700 tahun  yang 

membuat salah satu pantangannya yaitu pantangan menikah dijadikan norma sosial 

dalam masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah. Selain itu terdapat tiga pantangan 

lain yang masih menjadi bagian dari pantangan menikah tersebut. Ketiga pantangan 

tersebut di antaranya yakni pertama, masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah 

dilarang untuk membawa sumber daya alam seperti bebatuan, pasir, kayu ke tempat 

masing-masing kedua wilayah penelitian. Sehingga masyarakat Desa Golan dilarang 

untuk membawa sumber daya alam ke Dusun Mirah begitu pula sebaliknya. Kedua, 

khusus warga Dusun Mirah dilarang untuk menanam kedelai di depan rumahnya. 

Ketiga, warga Dusun Mirah dan Desa Golan dilarang untuk tidak membuat atap 

rumah dari jerami atau batang padi. 

Berangkat dari rumusan masalah yang ada yaitu ingin mengetahui bagaimana 

kontruksi sosial tentang pantangan dari sebuah cerita rakyat. Maka, dari rumusan 

tersebut masalah tersebut dirasa tepat jika dianalisa menggunakan teori Peter L 

Berger yang mana dalam teori yang dibuat oleh Berger dan Luckman 

menggambarkan tentang proses sosial melalui interaksi dan tindakannya. Setiap 

individu pasti menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan 

dialami bersama secara subjektif. Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas 



 
25 

 

sosial dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan 

(Bungin,2008:14). Di sisi lain terjadi suatu dialektika apakah individu menciptakan 

masyarakat atau masyarakat menciptakan individu dari sinilah akhirnya muncul 

proses dialektis yang memiliki tiga tahapan melalui objektivasi, eksternalisasi, dan 

internalisasi 

Dalam penelitian ini sendiri peneliti memulainya dengan tahapan objektivasi 

dengan cara menganalisa proses institusionalisasi atau pelembagaan pantangan 

pernikahan serta ketiga pantangan lainnya. Hal ini dengan alasan karena larangan 

pernikahan serta ketiga pantangan lainnya ini sudah lebih dulu muncul dari 700 tahun 

yang lalu bersamaan dengan keberadaan kedua wilayah penelitian tersebut. Dari 

tahapan ini sendiri awal mula proses objektivasi berlangsung yaitu saat seorang 

individu yaitu Ki hanggolono mengucapkan sumpah dihadapan warga Golan dan 

Mirah. Yang mana sumpah tersebut bersikan empat sumpah di mana juga dijadikan 

sebagai sebuah pantangan salah satunya pantangan dalam hal menikah. Lalu ketika 

itu itu lah muncul proses kesepakatan bersama antara kedua wilayah penelitian ini 

untuk tidak melakukan pernikahan satu sama lain serta menjalankan ketiga pantangan 

lainnya secara bersama-sama. Dalam perkembangannya pantangan yang ada tersebut 

memiliki pembuktian lewat sebuah kejadian pelanggaran pantangan tersebut secara 

tidak sengaja yang membuat semakin menguatkan kedudukan objektif pantangan 

menikah serta ketiga pantangan lainya ini. 

Selanjutnya tahapan internalisasi yaitu dengan menganalisa proses penyerapan 

pengetahuan pantangan secara subjektif. Dalam proses ini lebih ditekankan seperti 
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apa proses penyerapan pengetahuan pantangan oleh tiap-tiap individu yang mana 

individu akan melakukan penafsiran atas realitas objektif yang dialaminya. 

Penanaman pengetahuan akan pantangan ditanamkan sejak individu lahir yakni 

melalui lingkungan keluarga. Lalu saat individu dewasa dalam lingkungan 

masyarakat masih terjadi proses penanaman pengetahuan saat melakukan kegiatan 

bersama baik di tingkat RT, Dusun maupun Desa. Mayoritas informan mempercayai 

kebenaran pantangan yang ada tersebut dengan alasan yang sama yaitu kejadian 

mistis yang sering terjadi dan menjadi dasar pembuktian kebenaran masing-masing 

pantangan yang ada.  

Selanjutnya yakni tahap eksternalisasi dengan cara  menganalisa proses 

tindakan sosial dan penyesuaian diri individu. Dalam tahapan ini melihat proses 

penerapan individu dari hasil dari internalisasi yang sudah atau akan dilakukannya 

serta proses adaptasi terhadap produk-produk sosial yang sudah ada yang dilakukan 

lewat interakasi sosial. Tindakan individu baik itu di Desa Golan maupun Dusun 

Mirah dibatasi oleh pantangan yang ada seperti dalam hal menikah perlu mencari asal 

usul keturunan terlebih dahulu. Lalu dalam hal membawa segala hasil sumber daya 

alam serta dalam hal menanam,menyimpan dan membuat kedelai. Kesemua hal 

tersebut memiliki batasannya sendiri bahkan dalam berinteraksi sosial maupun dalam 

hal berdagang atau jual beli. Batasan dalam bertindak tersebut semakin berkembang 

setelah terjadi beberapa kejadian mistis yang terus terjadi dan bervariasi. Sehingga 

disini nantinya memunculkan proses objektivasi yang baru. 
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Masyarakat sendiri menurut Berger memiliki realitas subjektif  yang terletak di 

dalam diri setiap individu dan realitas objektif yang terletak di luar diri masing-

masing individu. Realitas subjektif ini dapat berupa pengetahuan individu. Realitas 

subjektif adalah hasil dari sebuah konstruksi melalui proses internalisasi. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai dasar bagi setiap individu 

dalam melakukan proses eksternalisasi yang dilakukan dengan interaksi sosial oleh 

individu-individu lain di dalam strukutur sosial masyarakat. Dalam proses 

eksternalisasi inilah nantinya individu akan secara kolektif dapat menciptakan 

objektivasi sehingga mampu untuk membentuk suatu realitas objektif yang baru 

(Berger &Lukhman, 1990: 1). Setelah diketahui setiap tahapan proses dialektis serta  

baru lah bisa diketahui seperti apa proses kontruksi sosial larangan pernikahan 

terbentuk hingga dijadikan norma sosial di masyarakat.  

 

 


