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Artinya :  Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 

bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 

menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 

kamu kerjakan. (Q.S. An- Nisa: 135)  

 

Ketakutan terdalam bukanlah karena kita tidak cukup, 

ketakutan terdalam kita adalah kita memiliki kekuatan 

untuk mengukur. 

Kita bertanya pada diri kita sendiri siapa saya 

 untuk jadi cerdas, cemerlang, berbakat dan 

menakjubkan. 

Sebenarnya apa yang tidak bisa kau kerjakan 
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A. Konsonan  

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 th ط Tidak dilambangkan ا

 dh ظ B ب

  (menghadap ke atas)‘ ع T ت

 gh غ Ts ث

 f ف J ج

 q ق Ch ح

 k ك Kh خ

 l ل D د

 m م Dz ذ

 n ن R ر

 w و Z ز

 ª hـ S س
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 ، ء Sy ش

 y ي Sh ص

   Dl ض

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata 

maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 

apabila terletak ditengah atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tanda 

koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk mengganti lambang “   ع ” 

Vokal, panjang dan diftong 

 Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a”, Kasrah dengan “ I”, dlomah dengan “U”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 

Vocal (a) Panjang =   ŝ 

Vocal (a) Panjang = 

Vocal (a) Panjang = 

 Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, tidak dilambangkan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis /dilambangkan dengan “iy” agar tetap dapat 

menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.  

 Untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” 

dan “ay”. Seperti contoh berikut: 
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Diftong “aw” =   misalnya   menjadi  qaulun 

Diftong “ay” =   misalnya   menjadi  khayrun 

Ta’ Marbuthah (ة) 

Ta’ Marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, 

akan tetapi apabila Ta’ Marbuthah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan 

dengan menggunakan “h” misalnya   الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat al-

mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan 

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang 

disambung dengan lakimat berikutnya, misalnya فى رحمة اللة menjadi fi 

rahmatillah. 
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ABSTRAK 

Nama : Widyastuti, NIM: 07210093, Angkatan 2007, Judul Skripsi:  
Tradisi Langkahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, 
Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah). 
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Dosen pembimbing : Drs. Fadil SJ. M.Ag 
Kata kunci: Tradisi, Langkahan, Hukum Islam. 

 Permasalahan dalam penelitian ini, terletak pada dua titik pembahasan, 
yaitu: Tradisi Langkahan  dalam pandangan masyarakat Dusun Ngringin, Desa 
Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta. Menggali 
persepsi masyarakat tentang tradisi yang berjalan dalam lingkup objek penelitian.  
Kedua, ketaatan masyarakat terhadap tradisi langkahan, transparasi masyarakat 
menerima tradisi langkahan yang merupakan salah satu rangkaian upacara adat 
perkawianan yang berlaku. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengapa 
masyarakat masih melestarikan dan melaksanakan tradisi langkahan ini, serta 
bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi langkahan ini. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
atau Naturalistik, yaitu pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan 
penelitianya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh 
mengenai objek yang diteliti. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif 
yaitu analisis yang mengambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diteliti. Ada dua media pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: wawancara dan dokumentasi, sedangkan mentode pengolahan data melalui 
beberapa tahap hingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: editing, classifiying, 
verifying, analyzing dalam analyzing menggunakan metode triangulangsi, 
concluding.  
 Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi 
Langkahan, peneliti mendeskripsikan bagaimana tradisi langkahan yang 
berkembang dalam masyarakat Dusun Ngringin, mengenai tata cara pelaksanaan, 
persyaratan, dan perlengkapan yang digunakan, pelaksanaan dan mitos-mitos 
yang menjadi dasar dilestarikannya tradisi langkahan ini. Dan menganalisisnya 
menggunkan hukum fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar 
hukum pernikahan dalam ajaran agama Islam. 
 Data yang diperoleh peneliti dari berbagai informan memiliki dua 
persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi langkahan yaitu dari kalangan kejawen yang 
dipercayai dengan adanya tradisi langkahan ini akan menjauhkan keluarga dari 
mitos-mitos yang ada dalam masyarakat. Kontra dari para tokoh agama yang 
memandang tradisi ini tidak ada dalam ajaran agama Islam. Namun trasisi ini 
bukanlah hal yang menyimpang dari ajaran agama yang menyebabkan 
kemusyrikan hanya sebatas penghormatan kepada saudara tua. 


