
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Nabi Muhammad saw. adalah anugerah teragung yang Allah swt. berikan 

kepada alam semesta. Ketika manusia berada dalam kegelapan yang diwujudkan 

dalam perbuatan syirik, kufur, dan tidak mengenal Allah pencipta mereka. Pada 

situasi tersebut Allah mengutus seorang Rasul yang ditunggu oleh alam semesta 

untuk menghentikan semua kerusakan dan membawanya kepada cahaya ilahi. 

Bahkan setelah wafatnya, bentuk cinta dan hormat itu diwujudkan dengan 

bershalawat. Dalam tradisi religius kebanyakan umat Islam dunia mengenal, 

mengenang, dan memuliakan diri pribadi Rasulullah melalui tradisi perayaan 

Maulid Nabi. 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Salah satu akibat 

dari kemajemukan tersebut yakni terdapat beraneka ragam ritual keagamaan 

maupun ritual budaya yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing 

pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara 

melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok 

masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan ini 

disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang 

diwarisakan secara turun temurun. (Koentjarangningrat 1985: 27) 

Keanekaragaman yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan 

sunnatullah, sehingga selama masih hidup di dunia keanekaragaman tersebut tidak 

dapat dihindari, maka dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

meniadakan perbedaan dianatara hamba-Nya agar mereka saling mengenal satu 
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sama lainnya dan dengan adanya perbedaan tersebut merupakan rahmat bagi 

mereka (Qur’an 49: 13). 

Beragam suku bangsa yang dimiliki Indonesia seperti Jawa, Sunda, Batak, 

Minang Timor, Bali, Papua, Maluku, Bugis, Tolaki dan lain-lain, yang memliki 

tempat dan wilayah geografis yang berbeda-beda mengakibatkan juga memiliki 

tradisi dan bahasa yang berbeda yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

alam lingkungannya (Nasaruddin 2018: 7). Dengan keanekaragaman tersebut 

yang paling dirasakan  diantaranya ialah keberagaman tradisi atau adat istiadat 

antara satu daerah dengan daerah lainnya, termasuk didalamnya masalah 

perkawinan. 

Berbicara masalah perkawinan yang terkadang menjadi persoalan adalah 

tentang upacara perkawinannya. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan terjadi 

antara dua sisi kehidupan yang sangat berbeda baik dari jenis kelamin sampai 

kepada kepribadian. Dari kepribadian yang berbeda inilah semua itu dimulai 

untuk disatukan dalam satu kendali kebersamaan. Setiap hal apapun tidaklah 

mungkin langsung terjadi sedemikian rupa, tetapi diawali dengan proses yang 

memakan waktu cukup lama, apalagi mengenai masalah perkawinan. 

Percampuran suku dan budaya disaat sekarang ini sudah biasa. Ini semua 

tentunya memilki nilai positif untuk masa yang akan datang. Wujud dari sebuah 

pernikahan itu membentuk suatu keluarga yang baik dan harmonis. Disamping itu 

juga untuk melanjutkan keturunannya. Firman Allah dalam Al-Qur’an  Surah Ar-

Rum (30) ayat 21: 

ôÏΒ uρ  ÿÏµÏG≈ tƒ# u  ÷βr&  t,n= y{  / ä3s9  ôÏiΒ  öΝ ä3Å¡à�Ρr&  % [`≡uρø— r&  (# þθãΖ ä3ó¡tFÏj9  $yγøŠs9 Î)  Ÿ≅ yèy_ uρ  Ν à6 uΖ ÷� t/  Zο ¨Šuθ̈Β  ºπyϑ ôm u‘ uρ  4  
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θ öθs) Ïj9 tβρã� ©3x� tG tƒ ∩⊄⊇∪ 
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Terjemahannya:  

dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Qur’an Terjemahan 1971: 644). 

 

Kutipan ayat tersebut sangat jelas, bahwa perkawinan adalah suatu ibadah 

yang sakral yaitu paduan antara dua sosok insan yang berbeda dihimpun dalam 

suatu ikatan. Dengan jalan inilah akan tumbuh rasa saling melengkapi antara 

keduanya. Diawali rasa kasih sayang akan tumbuh rasa kebersamaan dan hidup 

berdampingan, gotong royong dalam membangun rumah tangga untuk 

melanjutkan kehidupan ke depan diiringi dengan keinginan untuk memiliki 

keterunan sebagai generasi penerus dimasa mendatang.  

Jelas bahwa seseorang ingin menikah bukah hanya sekedar untuk melepas 

kejenuhan semata atau mencari kesenangan sesaat, tapi lebih jauh adalah 

keinginan untuk mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab. Disamping untuk 

melanjutkan kehidupan generasinya. Perkawinan adalah sebuah simbol dari 

kehidupan yang diiringi dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang diwarisi 

secara turun-temurun dari leluhur mereka dalam sistem pelaksanaannya. 

Masalah perkawinan banyak pola dan ragamnya, khusunya dari segi 

upacara pelaksanaannya. Mayarakat di Kecamatan Pondidaha juga mempunyai 

tradisi dalam upacara pernikahan. Masyarakat Kecamatan Pondidaha tergabung 

dari beberapa suku  yaitu Tolaki, Jawa, Bugis, Muna, Sunda dan lain-lain. Tidak 

heran jika dalam upacara adat di Kecamatan Pondidaha masih kental dengan ciri 

khusus tersebut, karena budaya yang ada saat ini memang menggabungkan 

budaya-budaya dari beberapa etnis tersebut disamping ada unsur-unsur 

keagamaan. 
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Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terletak dari adanya 

kebudayaan dan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup, 

tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga 

akan tetap lestari, seperti perkawinan menurut agama Islam.  

Upacara adat perkawinan di Pondidaha merupakan salah satu kebudayaan 

masyarakat yang sekarang ini masih belum juga usang untuk dibicarakan 

dikalangan para sejarawan. Secara teoritis upacara adat perkawinan masyarakat di 

Kecamatan Pondidaha adalah pranata yang dilaksanakan atas dasar budaya dan 

aturan-aturan adat setempat. 

Berbagai macam tradisi yang ada pada setiap suku bangsa Indonesia tidak 

telepas dari budaya dan tradisi para leluhurnya yang masih senantiasa dilestarikan 

secara turun temurun. Sejatinya manusia bukan hanya sebagai makhluk religius 

(H. Ajiep Padindan 2003: 14), tetapi juga makhluk budaya (Rohiman 

Notowigdagno 2000: 20), artinya bahwa kebudayaan juga menjadi tolak ukur 

kreatifitas dan produktifitas manusia dalam kehidupanya. Kebudayaan tidak 

pernah dilepaskan dari manusia, sebab manusia dan kebudayaan merupakan suatu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahakan.  

Ada manusia, ada kebudayaan. Tidak ada kebudayaan jika tidak ada 

pendukungnya yaitu manusia. Akan tetapi, karena manusia hidup tidak lama 

kemudian mati, maka itu melangsungkan kebudayaan, pendukungnya harus lebih 

dari satu orang. Dengan kata lain harus diteruskan kepada orang-orang 

disekitarnya maupun keturunan selanjutnya, tentunya budaya dan tradisi yang 

mengandung unsur kebaikan, tidak bertentangan dengan syari’at Islam, sehingga 
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akan menjadi modal bagi pengembangan budaya yang ada. (Abdurrahman Fathoni 

2006: 37). 

Indonesia dengan masyarakat yang majemuk mempunyai tradisi yang 

secara turun temurun dilakukan, meskipun kadang-kadang tidak semua 

masyarakat mengerti tentang apa yang dilakukan nenek moyangnya, dan tidak 

semua nilai-nilai tradisi yang turun-temurun pada masyarakat sejalan dengan 

kehidupan beragama. Nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut jika dilihat dari ajaran 

Islam maka akan didapati sebagian dari amal atau praktenya bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syari’at Islam, disisi lain juga terdapat sebagai ritual ibadah 

maupun praktek sosial masyarakat yang dibenarkan oleh Syari’at Islam (Ira M. 

Lapidus 2003: 728). 

Islam tidak serta merta menghapus atau mematikan tradisi yang sudah ada 

maupun tradisi dari luar melainkan kehadirannya adalah untuk melengkapi, 

menyempurnakan maupun dilakukan Islamisasi terhadap tradisi tersebut, selama 

tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Berkaitan dengan ini 

terdapat kaidah yang cukup populer yang digunakan oleh Nahdatul Ulama dalam 

menjadikan warganya sebagai kaum tradisional, yaitu: 

اِلِح َوا	�ْ�ُذ ِ�جلَِدیِْد ا	�ْصلَحِ   املَُ�افََظُة �ََىل القَِدْميِ الص�

Artinya: 

Memelihara nilai-nilai (Tradisi) terdahulu yang sudah baik dan 

mengambil nilai-nilai (Tradisi) baru yang lebih baik (Ira M. Lapidus 2003: 

728) 

 

Dapat dipahami dari kaidah tersebut, bahwa kebiasaan yang dianggap baik 

(al-‘Urf Shalih) itu sayogyanya tetap harus dipelihara kelestariannya dan 

dipertahankan,  sedanfkan kebiasaan yang baru tetap harus menjaga nilai-nilai 



6 

 

baiknya selama mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan tidak bertentangan 

dengan nash yakni Al-Qur’an maupun As-Sunnah. 

Ad-Diba’i oleh mayoritas ulama diyakini sebagai karya seorang ulama 

besar dan merupakan ahli hadis, yaitu Imam Wajihuddin ‘Abdurrohman bin ‘Ali 

bin Muhammad bin ‘Umar  bin ‘Ali bin Yusuf bin Ahmad bin ‘Umar ad-Diba’I 

asy-Syibani al-Yamani az-Zabdy as-Syafi’iy, yang sudah ratusan tahun dipakai, 

namun belum ada yang menggeser lewat keindahan kalimat-kalimat yang 

disususunnya sampai sekarang.  

Bagi yang paham bahasa Arab tentu untaian kata-katanya sangat indah dan 

memukau. Umumnya mereka terkesima dengan perilaku ataupun akhlak 

Rasulullah yang sulit ditiru, indah dan mengharukan (Munawir Abdul Fattah 

2008: 237). Kitab ini mencakup syair maupun prosa yang isinya memuat biografi, 

sejarah hidup dan kehidupan Nabi Muhammad saw. Selain itu, kitab ini juga 

menceritakan riwayat kehidupan Nabi Muhammad saw., silsilah keturunannya, 

masa kecilnya, remaja, hingga diangkat menjadi Rasul serta perjuangannya dalam 

menyiarkan Islam (Ahmad Ta’rifin 2010: 4). 

 Selain Ad-Diba’i, terdapat pula beberapa kitab yang populer dikalangan 

masyarakat indonesia yang menceritakan riwayat Nabi saw. Karya ini nampaknya 

sangat membekas turun temurun, sehinga terbentuk menjadi sebuah tradisi 

keagamaan dan pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia. kitab ini juga 

dikenal dikalangan pecintanya dengan sebutan “Maulid”, semisal Maulid           

ad-Diba’i, Maulid al-Barzanji, Diantaranya yaitu:  

1. Maulid Barzanji 

 Barzanji diambil dari nama yang penyusunnya, beliau  Syaikh Ja’far  bin  
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Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al Barzanji. Maulid ini sudah sangat 

populer di kalangan umat Muslim di Indonesia dan telah dibaca sejak dulu. 

Syaikh Al Barzanji berasal dari Barjanza, sebuah kota di Kurdistan, Irak. Beliau 

adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad dari keluarga Sadah Al 

Barzanji yang termasyhur. Syaikh Al Barzanji Lahir di Madinah tahun 1126 H 

(1714 M). (Amir, Adriyeti, dkk (2006). Pemetaan Sastra Lisan Minangkabau: 78) 

2. Maulid Simtud Duror  

 Maulid simtudduror atau biasa dikenal dengan sebutan maulid habsyi yang 

mengacu pada nama pengarangnya yaitu Al Imam Al Habib Ali bin Muhammad 

bin Husein Al-Habsyi. Maulid ini diperkenalkan ke Tanah Air oleh Habib Ali 

Kwitang Jakarta. Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al-Habsyi adalah kakek 

dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Ketika menyusun Simthud Durar, usia 

Habib Ali saat itu 68 tahun. Menurut catatan sejarah, maulid ini dibacakan 

pertama kali di rumah beliau kemudian di rumah muridnya Habib Umar bin 

Hamid. Sebelum menyusun dan memopulerkan maulid karyanya, Habib Ali selalu 

membaca Maulid Al-Hafidz ad-Diba’i. (Forum Silaturrohmi mahasiswa 

attarmasie indonesia (formasi) mesir, 2016). 

3. Al-Burdah 

 Maulid Burdah, atau dikenal dengan Qasidah Burdah dikarang oleh Imam 

Al-Bushiri (610-695H) dan terdiri dari 160 bait syair. Latar belakang 

pengkarangan kitab ini adalah rasa empati beliau terhadap kemerosotan ahlak 

manusia pada masa itu, yaitu pada masa dinasti Ayyubiah. Beliau mengajak 

manusia untuk mengikuti ahlak Rasulullah Saw dengan mengarang Qasidah ini. 

Maulid burdah biasanya dibaca bersama sama atau dibaca bergantian oleh yang 
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hadir. Maulid ini terbilang cukup tua dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat 

Nusantara. Kasidah ini lebih cenderung mengarah pada pujian, sanjungan, dan 

tawasul kepada Nabi Muhammad Saw, dan tidak mengisahkan perjalanan hidup 

Nabi. Sehingga tidak tergolong sebagai kitab maulid. Tetapi pembacaanya juga 

sering mengiringi pembacaan maulid. 

Bacaan kitab maulid pada umumnya berisi kisah kelahiran Nabi 

Muhammad saw., Budi pekerti, gambaran fisik, perkembangan masa kenabian, 

hingga bagaimana Nabi saw. berhubungan dengan kerabat sekitar dikupas habis. 

Akan tetapi dari ketiga karya diatas, menurut penulis bahwa maulid ad-Diba’i 

lebih senior dibandingkan maulid lainnya, karena didalamnya bercerita tentang 

nur Muhammad saw. Sebagaimana diuraikan dalam dalam kalam natsar ad-

Diba’i; 

َ ِمْن نُْوِرِه قَْ!لَ  ٍد َصىل� ُهللا �َلَْیِه َوَسمل� ِه ُمَحم� ْبَ�انَُه َوتََعاَىل ِمْن َم6ٍِ �5ْو4ََد نُْوَر ن23َِِّ لَُق 5َٔدمَ  فَس;ُ ْنيِ الال�ِزِب.  �5ْن َخيْ ِمَن الط�

ُد اْ	�ن23َِْاِء َو4َ�5لQ اْ	�ْصِف2َاِء َو�5ْكَرُم الَْحَبLٓئِِب  یِّ َیاِء َوقَاَل َهَذا س;َ  َوَعَرَض فَْخَرُه �ََىل اْ	�ش;ْ

Artinya: 

Mahasuci dan Mahaluhurlah Allah, yang telah menciptakan nur 

Muhammad SAW dari cahaya-Nya sebelum menciptakan Adam dari tanah 

liat. Dan Allah memperlihatkan keagungan nur Muhammad  kepada  

penghuni  surga  seraya berfirman, “Inilah pemimpin para nabi yang 

paling agung di antara orang-orang pilihan serta lebih mulia di antara 

para kekasih Allah. (Majmu’ Mawalid: 6). 

 

Kitab berzanji lebih lengkap menjawab keraguan orang-orang yahudi yang 

menentang akan diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad, bukan 

Ahmad. hal ini juga dijelaskan Allah swt. dalam surat ash-Shaf/61: 6; 
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øŒ Î) uρ  tΑ$s%   |¤Š Ïã  ß ø⌠ $#  zΝ tƒó� tΒ  û Í_t6≈ tƒ  Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î)  ’ ÎoΤ Î)  ãΑθß™u‘  «! $#  /ä3ø‹s9 Î)  $]% Ïd‰|Á•Β  $yϑ Ïj9  t ÷t/  £“ y‰tƒ  zÏΒ  

Ïπ1u‘ öθ−G9 $#  # M� Åe³ t6ãΒ uρ  5Αθß™t� Î/  ’ ÎA ù' tƒ  .ÏΒ  “ Ï‰ ÷èt/  ÿ…çµèÿ ôœ$#  ß‰ uΗ÷qr&  (  $¬Η s>sù  Ν èδ u!% ỳ  ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/  (#θä9$s%  # x‹≈yδ  Ö� ósÅ™ 

×Î7 •Β ∩∉∪     

Terjemahannya: 

dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, 

Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab 

sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan 

(datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya 

Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah 

sihir yang nyata. (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: 

551). 

 

Kata Ahmad dalam bahasa arab adalah isim musytak dari kata   َد َمُد    -َمحِ ًدا  –َحيْ َمحْ  

yang artinya memuji atau menyanjung. Kemudian dijadikan isim tafdil menjadi 

Ahmad (yang banyak mendapat pujian).  

 

Dalam buku Riwayat Para Rasul, Ibn Hisyam mengutip ucapan 

Muhammad ibn Ishak, yang merupakan sumber paling terpercaya dalam 

kehidupan Nabi saw. Beliau mengatakan, ketika Isa as. berbicara dengan 

menggunakan bahasa ibunya, yaitu bahasa Syiria, yang ia gunakan untuk 

menyebut Rasul yang akan datang itu adalah kata muhammad yang artinya “yang 

terpuji”. Panggilan tradisional yang diterima Nabi Saw ini mungkin sampai pada 

beliau melalui umat Kristen Palestina yang dikuasai Islam. Ketika Injil dialih 

bahasakan ke bahasa Mesir, sebutan itu menjadi “paraelete”. (Maulana 

Wahiduddin 2005: 13). 

Kitab-kitab maulid tersebut dilengkapi dengan kasidah yang bermuatan 

sanjungan, shalawat dan tawassul. Cara pembacaannya juga berbeda-beda antar 

daerah, tergantung bagaimana mereka mempelajari pembacaan kitab maulid.  
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Pada mulanya masyarakat di Kecamatan Pondidaha hanya menggunakan 

Ad-Diba’i hanya pada acara maulid Nabi, namun dengan berkembangnya waktu 

kini ad-Diba’i digunakan juga dalam upacara pernikahan. 

Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa orang atau sekelompok 

tertentu menganggap pembacaan Kitab ad-Diba’i dalam upacara pernikahan ini 

melenceng dari ajaran agama Islam dengan alasan bahwa hal tersebut tidak pernah 

dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. semasa hidupnya, sehingga muncul istilah-

istilah seperti takhayul, bid’ah, haram dan lain sebagainya, yang semuanya 

mengarah pada pembasmian dan menafikan keyakinan yang berbeda dan tak 

rasional, sehingga keberadaan tradisi ini masih mejadi perdebatan ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat di Kecamatan Pondidaha. Oleh 

karena itu, untuk meluruskan semua persepsi tersebut agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan perdebatan dalam kehidupan masyarakat yang pro dan 

kontra terhadap ritual baca ad-Diba’i. Menarik untuk dilakukan penelitian 

sehingga dapat diketahui status hukum tradisi itu sendiri apakah kebenarannya 

menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sehingga, pemahaman dan 

niat masyarakat dalam melaksanakan hajatnya yang dirangkai dalam upacara 

pernikahan tidak disalah artikan atau memadukan keyakinan terhadap apa yang 

dikerjakan dan bagi orang yang tidak melaksanakan pembacaan ad-Diba’i dalam 

suatu pernikahan tidak serta merta menggiring orang lain bahwa ritual baca       

ad-Diba’i merupakan suatu perbuatan bid’ah, yang tidak baik, yang tidak pantas 

dilakukan oleh umat Islam.  

Sehubungan adanya pro-kontra tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Resistensi Masyarakat Pondidaha Tentang Ritual Baca 
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ad-Diba’i dalam Upacara Pernikahan Perspektif Hukum Islam al-‘Urf”.  

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti mengemukakan batasan  

masalah yaitu: Resistensi Masyarakat Pondidaha Tentang Ritual Baca ad-Diba’i 

dalam Upacara Pernikahan perspektif Hukum Islam al-‘Urf. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fokus penelitian, maka yang 

menjadi permasalahan, dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana resistensi baca Ad-Diba’i dalam upacara pernikahan pada 

masyarakat di Kecamatan Pondidaha menurut masyarakat yang pro. 

2. Bagaimana perspektif hukum islam tentang ritual baca ad-Diba’i dalam 

upacara pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Pondidaha menurut 

masyarakat yang kontra. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terjadinya resistensi baca 

ad-Diba’i dalam upacara pernikahan pada masyarakat baik yang pro maupun yang  

Kontra di Kecamatan Pondidaha. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara toeritis, penelitian ini dapat membawa wawasan atau khazanah 

keilmuan bagi penulis, sekaligus bisa memberikan kontribusi bagi akademik 

dan dijadikan referensi, literatur maupun bahan perbandingan untuk 

penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan pembacaan Ad-Diba’i 

pada upacara pernikahan. 
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2. Secara praktis, dapat memberi sumbangsih nyata dalam upaya pelestarian 

budaya atau tradisi, sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat status hukum dari pada pelaksana baca Ad-Diba’i dalam Upacara 

Pernikahan khususnya masyarakat di Kecematan Pondidaha sehingga niat 

masyarakat dalam melaksanakan hajatnya dirangkaikan dengan Ad-Diba’i 

tidak disalah artikan atau menduakan keyakinannya terhadap apa yang di 

kerjakan itu. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul 

penelitian ini, peneliti perlu meguraikan pengertian kalimat tersebut yang di 

anggap perlu.Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman. 

1. Resistensi adalah penolakan atau merupakan sikap kontroversi terhadap 

pembacaan kitab Ad-Diba’i pada upacara pernikahan, dua kelompok 

masyarakat yang berbeda pendapatnya  (pro-kontra) di kalangan masyarakat  

dalam wilayah Kecamatan Pondidaha. 

2. Ad-Diba’i adalah Kitab Maulid Ad-Diba’i. Istilah ini diambil dari nama 

pengarangnya yaitu Al-Imam Wajihuddin Abdur Rahman bin Muhammad bin 

Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar ad-Diba`i Asy-Syaibani          

Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi`i. Di antara kitab – kitab karangan beliau 

ialah: Dalam bidang fiqih, beliau bermadzhab Syafi’i. oleh sebab itu, beliau 

termasuk golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, karena masih mengakui dan 

mengikuti salah satu madzhab empat. Banyak hal yang bisa dijadikan bukti 

bahwa beliau termasuk golongan Sunni. Antara lain, di dalam shalawat yang 

dikarang, beliau mengatakan: “Ya Rabbi, ridhailah para sahabat Nabi 
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Shallaullahu ‘Alaihi wa Sallam, Ya Rabbi ridlailah keturunan Nabi 

Shallaullahu ‘Alaihi wa Sallam.” (Majmu’ Mawalid wa Ad’iyah, hal 66). Ibn 

Diba` termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Hal ini terbukti beliau 

mempunyai banyak karangan baik dibidang hadis ataupun sejarah. Karyanya 

yang paling dikenal adalah syair-syair sanjungan (madah) atas Nabi 

Muhammad Shallaullahu ‘Alaihi wa Sallam. yang terkenal dengan sebutan 

Maulid Diba`i, Diantara buah karyanya yang lain: Qurrotul `Uyun yang 

membahas tentang seputar Yaman, kitab Mi`roj, Taisiirul Usul, Bughyatul 

Mustafid dan beberapa bait syair. Beliau mengabdikan dirinya hinga akhir 

hayatnya sebagai pengajar dan pengarang kitab (Muh. Hamka, 2016). 

3. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang yang 

bukam mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama 

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna(Muh. Hamka, 2016: 55). 

4. Upacara pernikahan yang dimaksud adalah upacara adat yang diselenggarakan 

dalam rangkah menyambut pertiwa pernikahan sebagai pertiwa penting bagi 

manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacara 

(Sayyid Sabiq 1998: 20). 

 


