
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan

memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau yang sering kita

sebut dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatau kekayaan yang sangat

benilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga mejadi lambang

dari kepribadian suatu bangsa atau daerah. Kebudayaan itu sendiri memiliki tujuh

unsur universal.

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-
alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi dan
sebagainya)

2. Mata pencaharian hidup dan system ekonomi (pertanian, peternakan,
system produksi, system distribusi, dan sebagainya)

3. Sistem kemasyarakatan (sistem kemasyarakatan, organisasi politik,
system hukun, dan perkawinan)

4. Bahasa (lisan maupun tertulis)
5. Kesenian
6. Sistem pengetahuan
7.

(C. Kluckhohn dalam Syani, 1995 : 58)

Perkawinan merupakan salah satu unsur dari sebuah kebudayaan. Perkawinan

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal



berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, karena Allah telah menciptakan laki-laki

dan perempuam untuk dapat berhubungan antara satu sama lain, saling

menyayangi dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan serta hidup

dalam kedamaian sesuai dengan perintah-NYA. Sudah menjadi kodrat manusia

bahwa antara manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan,

karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian.

Guna melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik, maka

perlu dimintakan pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan

patokan Primbon Jawa. Hari baik biasanya ditentukan berdasarkan tangggal lahir

antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Bagi masyarakat

Jawa ada bulan-bulan yang dianggap baik untuk melakukan hajatan terutama

melaksanakan perkawinan ada pula bulan yang pantangan untuk melaksanakan

perkawian. Bulan-bulan baik tersebut antara lain bulan syawal, rajab, dzulhijjah

dan lain-lain. Sedangkan bulan yang menjadi pantangan adalah bulan muharam

atau menurut penanggalan jawa disebut dengan bulan sura.

Bulan Suro merupakan bulan pertama pada penanggalan Jawa. Atau pada tahun

hijriah disebut bulan Muharam. Titik awal penenggalan Jawa diperkenalkan oleh

Raja Mataram. Sultan Agung pada tahun 1633 M.  Sultan Agung mengubah tahun

Saka menjadi tahun Jawa, yang mengikuti penanggalan Hijriah. Jadi tanggal 1

Suro 1555 tahun Jawa sama dengan 1 Muharamn 1043 Hijriah dan bertepatan

pula dengan tanggal 8 Juli 1699 Masehi.

Secara tradisi masyarakat Jawa selalu memperingati datangnya bulan Suro dengan

berbagai laku. Tradisi ini sebagai salah satu bentuk perenungan, intropeksi, dan



pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Ada yang melakukan meditasi di tempat-

tempat yang dianggap keramat dengan cara lek-lekan (begadang), melakukan

tirakatan, dan tuguran (perenungan diri sambil berdoa). Semua itu menunjuk pada

sikap prihatin dan sedih. Sikap ini untuk mengingat kejadian 10 Muharam ketika

terjadi perak Karbala. Ini merujuk pada pembantaian keji cucu Rasulullah Saw,

yaitu Husein bin Ali bin Thalib ra, di mana ia disembelih oleh para pengikut

Yazid bin Muawiyyah. Kejadian oleh kultur Jawa disimbolkan cengan bubur Suro

warna merah dan putih. Bubur Suro adalah jenang bubur berwarna dua. Satu

merah tanda keberanian seperti keberanian Husein bin Ali bin Thalib ra dan warna

putih simbol kesucian dari Hasan bin Ali kakak dari Husein bin Ali.

Masyarakat jawa juga mengangap bulan Suro adalah bulan yang keramat sehingga

membuat masyarakat Jawa sendiri enggan untuk melakukan kegiatan tertentu,

misalnya pernikahan, hajatan dan sebagainya. Kekeramatan bulan Suro bagi

masyarakat Jawa lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya keraton. Di

agung.

Ada pula anggapan masyarakat Islam-Jawa bahwa bulan bulan Suro/Muharam

merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti

Allah. Karena terlalu mulianya bulan Suro, maka dalam kepercayaan masyarakat

hamba atau manusia tidak kuat atau memandang terlalu lemah untuk

menyelenggarakan hajatan pada bulan tersebut.

Hamba atau manusia yang kuat untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu
hanyalah sultan atau raja. Sehingga bulan Suro ini, dianggap sebagai bulan

-ikutan
melaksanakan hajatan. (Solikhin, 2010 : 84)



Pengetahuan akhirnya akan menimbulkan kepercayaan pada masyarakat desa

Ambarawa. Kepercayaan sering atau diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek.

Seseorang menerima kepercayaan berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya

pembuktian terlebih dahulu. Begitu juga dengan masyarakat desa Ambarwa

memiliki kepercayaan yang diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek bahwa

bulan Suro adalah bulan yang keramat sehingga tidak diperbolehkan mengadakan

melaksanakan perkawinan atau hajatan pada bulan tersebut, sehingga pada bulan

Suro di Desa Ambarawa tidak ada hajatan ataupun perkawinan. Sistem

kepercayaan misalnya mempunyai wujudnya sebagai sistem keyakinan, dan

gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, sorga dan

sebagainya. (Koentjaraningrat, 2000 : 204). Kepercayaan tersebut menimbulkan

adanya sikap masyarakat yang bervariasi yaitu ada yang menerima/setuju dan ada

pula yang menolak/tidak setuju terhadap pelaksanaan perkawinan pada bulan

Suro.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

1. Makna perkawinan di Bulan Suro menurut masyarakat desa Ambarawa

2. Pemahaman mayarakat terhadap perkawinan di bulan Suro

3. Sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap perkawinan di bulan Suro

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak meluas maka dalam penelitian ini penulis

membatasi masalahnya pada sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap

perkawinan di bulan Suro.



3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah bagaimanakah sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap perkawinan

di bulan Suro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran

tentang sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap perkawinan di bulan Suro.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dan pembaca hasil penelitian dapat memberikan tambahan

penjelasan mengenai Perkawinan di bulan Suro dan memberikan gambaran

mengenai sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap perkawinan di Bulan

Suro

2. Sebagai suplemen mata pelajaran Sosiologi pada jej\njang Sekolah Menengah

Atas/ Madrasah Aliyah

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian : Masyarakat yang bertempat tinggal di desa

Ambarawa

2. Objek Penelitian : Sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap

perkawinan di bulan Suro



3. Tempat Penelitian : Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa

4. Waktu Penelitian : Tahun 2012

5. Ilmu : Antropologi Budaya


