
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Sikap

Bila seseorang ditanya tentang sikap mereka, umumnya mereka menjawab dengan

opini, keyakinan, perasaan, pernyataan, fakta dan pernyataan tentang perilakunya

sendiri. Sikap adalah suatu bangun psikologis. Dalam hal bangun sikap penting

sekali untuk menetapkan kepastiannya dari, dan/atau kesamaannya dengan

bangun-bangun psikologi lainnya, seperti kepercayaan, opini, minat, perlakuan,

nilai, dan perilaku. (Mueller, 1992:2)

Menurut Thurstone, dala

positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologik. Afek

yang positif yaitu afek senang atau sikap menerima atau setuju sedangkan afek

negatif adalah sikap menolak atau tidak setuju. (Walgito,1983:51).  Donald

Campbell berpendapat bahwa sikap adalah konsistensi dalam menjawab obyek-

obyek sosial, sedangkan Ralph Linton berpendapat bahwa sikap dapat ditetapkan

sebagai jawaban diam-diam rahasia yang dinyatakan dengan suatu nilai.

Daniel.J.Mueller menyatakan bahwa sikap adalah pengaruh atau penolakan,

penilaian, suka atau tidak suka, dan kepostifan atau kenegatifan terhadap suatu

obyek. (Mueller, 1992:4)



Berdasarkan pengertian sikap di atas, maka dapat disimpulkan sikap adalah suatu

bentuk perasaan atau kecenderungan untuk menerima / setuju dan menolak/tidak

setuju terhadap suatu objek. Jadi sikap masyarakat desa Ambarawa terhadap

Perkawinan di Bulan Suro adalah suatu bentuk perasaan atau kecenderungan

untuk menerima / setuju dan menolak/tidak setuju terhadap Perkawinan pada

bulan Suro.

2. Konsep Masyarakat Desa

berpartisipasi, saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah

sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi. Menurut

Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi

menurt suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait

oleh suatu identitas bersama. (Koentjaraningrat, 1990:146). Menurut Hassan

Sadily masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam sesuatu

tempat yang diatur dengan ikatan-ikatan dan aturan-aturan tertentu. (Shadily,

1984 : 47)

tanah leluhur yang menunjjukkan pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan

norma. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok masyarakat yang

bersifat agraris, sosialis dan berhak mengatur rumah tangga sendiri. (Yulianti,

2003:28).



Masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai

oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah sesuatu aturan yang sudah mantap dan

mencangkup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau

perbuatan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, bekerja sama dan

berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam.

Dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat desa dibagi ke dalam beberapa

tingkat mulai dari kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT dan kepala

keluarga. Jabatan di desa merupakan sebuah kehormatan dan pemilik jabatan akan

dihormati dengan baik. (http://id.wikimedia.org/wiki/Desa)

Ciri-ciri masyarakat desa antara lain:

1. Memiliki mata pencaharian khas negara agraris. Mereka menggantungkan

hidup dalam bercocok tanam di bidang pangan, perkebunan, peternakan dan

perhutanan. Sawah dan ladang adalah salah satu pusat kehidupan sehari-hari

masyarakat desa.

2. Memiliki ketergantungan dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan tempat

tinggal. Masyarakat desa sangat dekat dengan alam sehingga segala tindakan

mereka memperhatikan efek yang ditimbulkan terhadap alam.

3. Pola bercocok tanam yang dijalankan tergantung kepada musim. Hanya

sedikit masyarakat desa yang menggunakan sistem pengairan dengan bantuan

mesin, misalnya dengan sumur bor.

4. Setiap warga desa mempunyai ikatan sosial yang tinggi. Setiap orang merasa

memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah. Mereka juga mengenal satu

sama lain secara tatap muka dan personal.



5. Masyarakata desa pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah,

yaitu hanya sampai pada pendidikan dasar. Sebagian kecil masyarakat desa

memilih melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

6. Tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat desa pada umumnya

bersifat irasional atau didasarkan oleh mitos dan keyakinan. Mitos diturunkan

oleh leluhur desa dan berkembang ke anak turun mereka.

7. Memiliki ketertarikan yang besar terhadap kehidupan beragama sesuai aliran

kepercayaan mereka. Pemimpin agama adalah tokoh yang dihormati oleh

masyarakat setara dengan jabatan politis.

8. Mempunyai budaya gotong royong dalam menyelesaikan masalah yang

menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Gotong

royong menjadi pembeda masyarakat desa dan kota.

Masyarakat desa Ambarawa merupakan masyarakat agararis yang mayoritas

penduduknya adalah petani yang pola bercocok tanamnya masih bergantung

musim. Tingkat pendidikan masyarakat desa Ambarawa rata-rata hanya sampai

pendidikan dasar. Setiap warga desa mempunyai ikatan sosial yang tinggi

sehingga mereka mengenal satu sama lain.

3. Konsep Perkawinan di Bulan Suro

Perkawinan merupakan sarana utama dalam membentuk rumah tangga yang

bahagia, karena pembangunan rumah tangga bahagia adalah berintikan keluarga

yang baik melalui jalan perkawinan. Perkawinan merupakan perintah Tuhan dan

Sunah Rosul.



Menurut hukum Islam pekawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara

seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah

tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan

hukum syariat Islam (Hanafi;112)

Perkawinana menurut Aisyah Dahlan (1979; 56) adalah akad antara calon suami

istri untuk hidup bersama sebagai pertalian yang suci antara pria dan wanita

dengan tujuan menyelenggarakan hidup yang akrab guna mendapatkan keturunan

yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.

Sedangkan perkawinan menurut hukum adat memberikan arti yang luas yaitu

wanita sebagai suami istri dengan maksud mendapatkan keturunan yang

membangun serta membinakehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga

hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat baik dari pihak suami

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di bulan suro

dalam penelitiana ini adalah pengesahan suatu ikatan yang kekal antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang menjadi tali

penghubung antara keluarga besar dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk

meneruskan garis keturunan yang dilaksanakan pada bulan suro.

B. Kerangka Pikir



Bulan Suro merupakan bulan pertama pada penanggalan Jawa atau pada tahun

Hijriah disebut bulan Muharam. Bagi masyarakat Jawa bulan Suro merupakan

bulan yang sakral atau keramat. Pada bulan Suro masyarakat mempercayai adanya

pantangan-pantangan  seperti tidak boleh membangun rumah, melakukan

pindahan rumah, mengadakan hajatan, dan perkawinan. Apabila melanggar

pantangan tersebut masyarakat meyakini akan tertimpa musibah atau bala,

sehingga membuat masyarakat enggan untuk melakukan kegiatan tersebut. Begitu

juga dengan masyarakat desa Ambarawa yang pada umumnya memiliki

pemahaman bahwa pada bulan Suro tidak boleh mengadakan hajatan atau

perkawinan. Pemahaman  masyarakat tentang bulan suro menimbulkan sikap

masyarakat sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju untuk

melaksanakan hajatan atau perkawinan pada bulan Suro.

C. Paradigma

Perkawinan pada bulan Suro

Sangat setuju Sangat tidak setujuTidak setujuSetuju



Keterangan :

= Garis Kegiatan

= Garis Hubungan

Sikap masyarakat Desa Ambarawa
Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Prinsewu


