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MOTTO 

(٩٤َخَلْقَنا َزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن)َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء   
Artinya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan 

kebesaran Allah. (QS. Adz Dzariyat:49)
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ABSTRAK 

Nafi’ah, Farida Ummahatun. 2020. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi 

Nyuwito Ngawulo Pada Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan Kradenan 

Kabupaten Blora Jawa Tengah. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.  

Kata Kunci: Fiqih Munakahat, Nyuwita-Ngawula, Peminangan 

Fiqih Munakahat adalah suatu ilmu yang membahas secara mendalam tentang 

perkawinan dalam Islam, termasuk didalamnya mengatur syarat rukun dan juga hak 

kewajiban seorang suami istri. Hal lain yang dibahas didalamnya adalah tentang 

peminangan. Peminangan sendiri biasa dilakukan pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan dengan mempertimbangan beberapa hal. Dalam adat Nyuwito-Ngawulo 

masyarakat Suku Samin ini dilakukan menyerupai komsep peminangan yang ada 

dalam Islam, namun mereka masih menganut beberapa ajaran yang diajarkan nenek 

moyang mereka.salah satu ketentuan yang dilakukan dalam tradisi ini adalah 

menyatukan kedua calon mempelai dalam satu rumah untuk mengabdi atau 

mengerjakan pekerjaan rumah pada salah satu orang tua mempelai.  

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai 

berikut : 1) Bagaimana bentuk tradisi Nyuwita-Ngawula yang dilakukan masyarakat 

Suku Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora saat ini, 2) Bagaimana 

tinjauan Fiqih Munakahat terhadap akibat hukum dari tradisi Nyuwita-Ngawula 

masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan analisis Fiqih 

Munakahat terhadap tradisi Nyuwita-Ngawula masyarakat Suku Samin di Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Blora, bahwa tradisi tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan 

dalam Islam mengingat tradisi yang dilakukan mereka sama halnya dengan zina 

sebelum melakukan perkawinan, namun seiring berkembangnya zaman ini mereka 

mulai meninggalkan ajaran yang dianggap tidak pantas dilakukan kemudian 

menjalankan ajaran nenek moyang mereka yang masih dalam naungan keislaman. 

Sedangkan akibat hukum yang terjadi setelah dilakukannya adat Nyuwita-Ngawula 

ini jika adanya kecocokan dapat dilanjutkan perkawinan dan akibat hukum sama 

dalam Islam, namun jika tidak ada kecocokan satu sama lain, maka tidak ada akibat 

hukum yang pasti, hanya saja tidak tejadinya perkawinan dan secara otomatis 

pembatalan perjodohan ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai 

berikut: 

Arab Ind. Arab. Ind. Arab Ind. Arab. Ind. 

 k ك }d ض d د ’ ء

 i ل }t ط dh ذ b ب

 m م }z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ s س j ج

 w و F ف sh ش }h ح

 y ي q ق s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horisontal di atas huruf a>, i> dan u>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabunjgkan dua 

huruf “ay” dan “aw”. 

Contoh: 

Bayna, ‘layhim, qawl, mawd{u>’ah 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa 

baku Indonesia harus dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, 

transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh: 

a. Ibn Taymi>yahbukan Ibnu Taymi>yah. 

b. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukanInna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. 

c. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu danbukanpula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) 

dan id{a>fah ditransliterasikan dengan ‚ah‛. Sedangkan mud{a>f ditransliterasikan 

dengan ‚at‛. 

Contoh: 

a. Na’atdanmud{a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Mis{riyah. 

b. Mud{a>f : mat{ba’at al-‘A>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’ ber-tashdid) ditransliterasikan 

dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’marbu>t{ah maka transliterasinya dengan i>yah. 

Jika ya>’ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi> 

b. Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah 

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia terdiri dari berbagi macam suku yang tersebar di seluruh 

daerah di nusantara. Jumlahnya yang sangat banyak menjadikan 

keanekaragaman budaya dan corak adat kebiasaan khususnya dalam 

bidang perkawinan. Salah satu suku yang masih ada dan kental dengan 

budaya adalah suku samin. Suku samin sudah masuk di kecamatan 

Kradenan ini dibawa oleh nenek moyang mereka yang berasal dari Ploso, 

Kediren Randublatung Blora. Suku Samin menganut ajaran adam, dengan 

prinsip gunem pisan kanggo selawase dan gelem dieleng-eleng dinggo 

selawase (menikah hanya satu kali dalam seumur hidup) yang menjadikan 

suku samin sebagai pelopor ajaran monogami dan tidak menyetujui adanya 

poligami dalam perkawinan.
1
 

Peminangan dalam islam ditujukan utuk mengikat antar kedua 

calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Ditandai dengan 

kedatangan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 

perempuan yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. 

Menurut Wahbah zuhailiy (1997), khitbah atau peminangan adalah 

pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan seorang 

wanita, kemudian pihak wanita memberitakan hal tersebut kepada 

walinya. Hal ini dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui 

                                                             
1 Bapak Ramin, Hasil Wawancara, Blora, 1 Desember 2019. 
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keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di khitbah dan keluarganya 

sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan 

implikasi hukum dari adanya khitbah yang telah terjadi.
2
 

Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang 

perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umm berlaku 

di tengah-tengah masyarakat.
3
 dalam hukum islam, tidak dijelaskan cara-

cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk 

melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran 

agama islam. Upacara peminangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan 

cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki 

mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan 

meminang.
4
 

Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan masyarakat suku 

Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang melakukan tradisi 

peminangan ini dengan tradisi nyuwita-ngawula. Tradisi yang dilakukan 

ini ada beberapa langkah yang berbeda dalam islam, dalam adat mereka 

masih banyak yang mengikuti ajaran dari nenek moyang yang sudah 

secara turun temurun dilakukan sebagai adat kebiasaan. Dalam prakteknya 

tujuan antara tradisi ini dengan peminangan dalam islam sama yaitu 

sebagai pengikat antara kedua calon mempelai agar tidak terjadi suatu hal 

yang tidak diinginkan sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut. 

                                                             
2
 Jurnal Abdul Bari Awang, Imam Mahdie dengan judul “Peminangan atau Melamar, dan 

Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia” jurnal Fikiran 

Masyarakat, Vol. 6, No. 2, 2018. 78. 
3
 Slamet abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 41. 

4
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 147. 
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Adapun hal yang membedakan antara tradisi Nyuwita-Ngawula 

dengan Fiqih Munakahat adalah terletak pada syarat dan rukun 

pernikahan. Dalam Islam ada beberapa syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi saat akan melangsungkan pernikahan. Diantaranya harus adanya 

kedua calon mempelai, mahar, saksi dan juga seorang wali.
5
 Dalam 

pelaksanaannya seorang mempelai juga harus memperhatikan calon 

pasangan yang dalam islam disebut sebagai sekufu. Sekufu yang 

dimaksudkan adalah harus mempertimbangkan empat hal diantaranya : 

agama, nasab, harta, dan ketampanan atau kecantikan. Sedangkan syarat-

syarat lain seperti seorang saksi dan wali juga mempunyai ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Jika dalam masalah mahar kedua mempelai dapat 

membahas dengan persetujuan masing-masing.  

Dalam tradisi Nyuwita-Ngawula kedua calon mempelai yang 

saling menyukai diharuskan tinggal di rumah salah satu pihak yang disebut 

ngawula. Adapun syarat dan rukun lain tidak jauh berbeda dengan 

pernikahan dalam islam, seperti halnya calon mempelai, wali dan saksi. 

Namun mereka mempunyai ukuran bagi calon suami atau istri untuk 

anaknya, atau dalam islam disebut sekufu. Namun dalam tradisi 

masyarakat Suku Samin ini, mereka diharuskan menikah dengan sesame 

Samin juga, atau jika ada yang menyukai atau ingin menikah dengan orang 

                                                             
5 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (Jogjakarta,Laksana,2018), 63. 
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Samin, maka mereka harus mau masuk dan ikut dalam ajaran Suku Samin 

ini.
6
 

Dasar dari tradisi nyuwita-ngawula ini adalah melakukan hubungan 

intim yang bertujuan untuk memperoleh kecocokan antara calon 

mempelai, saat sudah ada kata sepakat maka pernikahan dapat dilanjutkan. 

Namun, jika setelah dilakukan tradisi ini kedua mempelai atau salah satu 

dari mereka merasa tidak ada kecocokan, maka pernikahan dapat 

dibatalkan dengan begitu saja. Dari sini, peneliti tertarik pada 

pengembangan model perkawinan yang dilakukan masyarakat suku Samin 

ini, yang mana saat ini sudah dengan masuknya agama islam dikalangan 

mereka. Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ” TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP 

TRADISI NYUWITA-NGAWULA PADA MASYARAKAT SUKU 

SAMIN DI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA 

JAWA TENGAH” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat peneliti 

kemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk tradisi Nyuwita-Ngawula yang dilakukan 

masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora saat 

ini? 

                                                             
6
 Bapak Rasi, Hasil wawancara, Blora 1 Desember 2019. 
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2. Bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap akibat hukum dari 

tradisi Nyuwita-Ngawula masyarakat Suku Samin di Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Blora? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna 

mendapatkan suatu tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek adat tradisi Nyuwita-

Ngawula masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan 

Kabupaten Blora saat ini. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap 

akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi Nyuwita-Ngawula 

yang dilakukan masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan 

Kabupaten Blora. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai 

berikut: 

1. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, 

baik penulis maupun mahasiswa fakultas syariah. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

dan bahan acuan penelitian selanjutnya. 

3. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat sebagai penyalur 

keilmuan yang ada dalam masyarakat sekaligus sebagai 

pembanding antara teori yang ada dan realitas di masyarakat. 
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E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambarang tentang hubungan permasalahan antara yang 

penulis teliti dan yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga 

tidak menimbulkan plagiasi. 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan adat 

masyarakat suku Samin diantaranya sebagai berikut : 

Pertama, skripsi Lailly Wahyuningrum Putri dengan judul 

“Perkawinan Masyarakat Samin  Dalam Perspektif Hukum Islam  (Studi 

Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati Jawa Tengah)” dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “Nyuwito” atau 

“Ngawulo” dalam proses menuju perkawinan adat masyarakat Samin di 

Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tenga dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan 

masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian 

kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Penelitian tersebut membahas tentang 

bagaimana akad yang dilakukan masyarakat suku Samin yang dianalisis 

sebagai berikut, bahwa menurut analisis hukum Islam, perkawinan 

dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul 
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antara wali ataupun wakil dari pihak perempuan, mereka dianggap tidak 

sah karena hanya didasari kecocokan atau suka sama suka tanpa adanya 

akad yang jelas. Karena salah satu syarat akad yaitu ijab dan qabul mesti 

menggunakan lafadz yang jelas dan terang. Menggunakan kata-kata nikah 

atau tazwij.
7
 Skripsi ini memliki persamaan yaitu tentang bagaimana 

ajaran yang dianut dan dikerjakan oleh masyarakat suku Samin, namun 

perbedaannya dilihat dari apa yang akan dibahas tentang akad pernikahan 

yang dilakukan masyarakat suku Samin dan peneliti ingin membahas 

tentanng syarat rukun dan juga hak kewajiban suami istri setelah 

dilakukannya adat tersebut.  

Kedua, Jurnal Moh Rosyid  dengan judul “Perkawinan  

Masyarakat  Samin Dalam Pandangan Hukum Negara” rumusan masalah 

pada jurnal ini adalah sebagai berikut Bagaimana perkawinan  masyarakat  

samin dalam pandangan hukum negara. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif, bertujuan memahami makna yang disimbolkan dalam perilaku 

masyarakat dan datanya bersifat naturalistik dengan metode induktif 

dengan model pelaporan deskriptif dan naratif.  Penelitian ini berkategori 

penelitian terapan, karena yang dituju adalah   memahami praktik 

perkawinan masyarakat Samin Kudus. Adapun hasil analisis dari 

penelitian ini yaitu Berpijak pada UU No.1/1974 tentang Perkawinan, 

terdapat hal „krusial‟ yang perlu diklarifikasi, karena dalam perkawinan 

                                                             
7
 Lailly Wahyuningrum Putri, “Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum 

Islam” (Studi kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah), Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019) 68. 
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adat suku samin tidak adanya pencatatan nikah yang dilakukan di KUA 

setempat.
8
 Jurnal ini memiliki persamaan dengan peneliti yakni ajaran dan 

tatacara dalam pelaksanaan yang dilakukan masyarakat suku Samin 

sebelum dilakukannya pernikahan dan perbedaannya dilihat dari focus 

penelitian yang dibahas dalam jurnal ini dilihat dari sudut pandang hukum 

negara sedangkan peneliti melihat dari sudut pandang hukum islam yaitu 

Fiqih Munakahat yang didalamnya akan membahas tentang syarat rukun 

dan juga hak kewajiban suami istri yang telah melakukan adat tersebut. 

Ketiga, Jurnal Muhammad Taufiq & Anis Tyas Kuncoro dengan 

judul “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam 

terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati” dengan rumusan 

masalah sebagai berikut bagaimana pasuwitan sebagai legalitas 

perkawinan: telaah hukum islam terhadap perkawinan suku samin di 

kabupaten pati. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualtatif dan 

data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Pasuwitan tidak sesuai dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam 

Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, 

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri, karena dalam pasuwitan pihak pria dan pihak 

wanita sedang menjalani proses pencocokan, dan belum ada ikatan lahir 

bathin, barulah ketika mereka sudah berhubungan intim ikatan suami-isteri 

                                                             
8
 Moh Rosyid  “Perkawinan  Masyarakat  Samin Dalam Pandangan Hukum Negara”, 

Jurnal Analisa  Vol XVII, 01, 32. 
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melekat pada kedua pasangan.
9
 Jurnal ini memiliki persamaan dengan 

peneliti yaitu dalam hal pembahasan utama yang dilihat dari pasuwitan 

(Nyuwito-Ngawulo) dengan menggunakan hukum islam, sedangkan 

peneliti melakukan penelitian yang fokus membahas pada syarat dan rukun 

perkawinan yang dilakukan masyarakat suku Samin, juga membahas 

bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang telah melakukan adat 

perkawinan tersebut. 

Keempat,  Skripsi Sarjono dengan judul ”Adat Perkawinan 

Masyarakat Samin di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten 

Bojonegoro”, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana 

perkawinan yang dilakukan masyarakat suku Samin di Desa Tapelan 

Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Adapun metode yang 

digunakan adalah dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dari skripsi ini 

adalah : Bahan adat Perkawinan masyarakat Samin yang disertai oleh tata 

cara adat masih dipakai, hal itu merupakan tradisi masyarakat Samin 

dalam melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksanaan perkawinan yang 

dilakukan masyarakat Samin masih dipertahankan, namun banyak 

mengalami kemajuan yaitu dengan mencatat perkawinan di KUA sesuai 

dengan peraturan perundang undangan. Hal itu disebabkan sifat 

masyarakat Samin yang terbuka sehingga mudah menerima pengaruh dari 

                                                             
9 Jurnal Muhammad Taufiq & Anis Tyas Kuncoro dengan judul “Pasuwitan Sebagai 

Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati”, 

Jurnal Ulul Albab Vol 1, 67. 
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luar yang bersifat positif. Lebih lanjut tentang pengesahan perkawinan 

khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU No. 1 

tahun 1974, bahwa perkawinan dimasyarakat Samin sudah mengikuti 

peraturan yang ada yaitu dihadapan pegawai pencatat sipil. Apabila ada 

lingkungan Samin tedapat beberapa orang yang dalam melaksanakan 

perkawinan tidak sesuai dengan adat yang semestinya, maka mereka akan 

menjadi bahan pembicaraan dan dikucilkan dari kalangan mereka. Hal itu 

dilakukan karena mereka melakukan hal yang bertentangan dengan wong 

Sikep atau tiyang Sikep ( sebutan orang Samin) yang artinya orang Samin 

atau masyarakat Samin yang mempunyai sikap atau sikap hidup tersendiri 

yang dapat dijadikan sebagai cara atau adat istiadat.”
10

 Skripsi ini memiliki 

persamaan dengan peneliti yakni adat perkawinan yang masih digunakan 

dalam masyarakat suku Samin dan perbedaan yang terdapat adalah hukum 

atau fokus yang digunakan adalah dengan hukum negara dan hukum islam 

yaitu fiqih munakahat. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini 

adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-

                                                             
10

 Sarjono (IKIP PGRI Bojonegoro) dengan judul ”Adat Perkawinan Masyarakat Samin 

di Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro”, Skripsi (Bojonegoro : IKIP PGRI 

Bojonegoro, t.th.),53. 
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kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.
11

 Dimana 

dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan dengan langsung 

melihat kelapangan, melakukan wawancara, kemudian menganalisis 

dan menarik kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi di 

masyarakat. 

2. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai sentral pengumpul data 

sedangkan instrument lainnya sebagai pendukung. Kehadiran 

penyusun disini sangat penting karena merupakan pengamat penuh 

dalam rangka observasi yang dilakukan dan juga sebagai pelaku 

dalam melakukan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti bertempat di Dusun 

Tambak Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa 

Tengah. Peneliti mengambil tempat ini sebagai penelitian 

dikarenakan penduduk yang menganut ajaran suku Samin menjadi 

minoritas di Kecamatan Kradenan, namun dalam perkembangannya 

masyarakat ini masih berkembang dan menunjukkan eksistensinya 

dalam bidang kepercayaan. Di Kecamatan Kradenan sendiri 

khususnya di dusun Tambak, terdapat 30 pasangan suami istri yang 

melakukan pernikahan dengan menggunakan tradisi Nyuwito-

Ngawulo. 

                                                             

11
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 11. 
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4. Data dan Sumber Data 

a) Data  

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkatian 

dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
12

  

Dari berbagai masalah yang muncul, peneliti telah 

memperoleh beberapa permasalahan yang khusus akan dibahas 

dipenelitian ini, yang pertama tetang bagaimana status anak yang 

lahir setelah dilakukannya tradisi Nyuwito-Ngawulo ini, yang 

didalamnya meliputi kewarisan, nasab, dan perwalian anak 

tersebut. Dan juga akan mengutarakan bagaimana keabsahan 

pernikahan mayarakat suku Samin yang didalamnya meliputi 

tentang rukun dan syarat pernikahan. 

b) Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 

lingkungan masyarakat suku Samin di Kecamatan Kradenan 

Kabupaten Blora Jawa Tengah. Sedangkan dalam teknik 

pengumpulan data peneliti membagi sumber data menjadi dua 

bagian yaitu : 

                                                             
12

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 

157. 
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(1) Sumber data primer, yaitu mencakup segala informasi, 

bahan materi yang menyangkut perkawinan masyarakat 

Samin. Peneliti mendatangi langsung pelaku pernikakan 

adat Samin kemudian melakukan tanya jawab. 

(2) Sumber data sekunder, yaitu dengan kajian pustaka berupa 

telaah dokumen penelusuran naskah dan buku-buku yang 

berkaitan dengan perkawinan masyarakat suku Samin.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan 

maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara 

(yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).
13

 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti guna untuk 

mengumpulkan data berupa pemahaman tentang pernikahan suku 

Samin yang ada di kecamatan Kradenan kabupaten Blora ini. Dalam 

proses ini, peneliti langsung melakukan wawancara kepada tokoh 

masyarakat dan pelaku perkawinan suku Samin.  

6. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka data akan diolah dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Data Reduction (Reduksi Data)  

                                                             
13

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 

186. 
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Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan dan juga kedalaman 

wawasan yang tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengambil atau mencari pada hal-hal yang dianggap pentinng 

kemudian membuang hal-hak yang tidak penting kemudian 

meyajikannya dalam bentuk pola.
14

 

b) Data Display (Penyajian Data)  

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) 

menyatakan bahwa “yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.
15

  

c) Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukunng 

pada tahap pengumpulan data pada berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

                                                             
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013),  248. 
15

 Ibid., 249. 
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lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang sehinga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

16
 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data. Pengecekan 

keabsahan data ini diperlukan untuk menunjukan bagaimana 

kebenaran data yang diperoleh yaitu meliputi kepastian, kebenaran 

keadaan dan bagaimana kondisi di lapangan.  

8. Metode Analisa  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa dengan metode 

analisis deskriptif yaitu dengan menceritakan bagaimana tatacara dan 

akibat hukum yang ada dalam praktek pernikahan pada masyarakat 

Suku Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Peneliti 

mencari informasi dengan melakukan wawancara kepada pelaku dan 

anggota masyarakat yang ada kemudian menganalisis hasil yang 

diperoleh dengan menceritakan kembali. 

                                                             

16
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 253. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dipaparkan agar mempermudah 

pembahasan masalah dalam penelitian ini. Serta agar memperoleh 

gambaran secara utuh yang juga akan mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini. Maka dari itu penulis menguraikan dalam lima bab 

pembahasan, sebagai berikut : 

Bab Pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan yang memuat 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisi data, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan 

rancangan daftar isi.  

Bab Kedua, pada bab ini berisi landasan teori yang memuat teori-

teori penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. Pada 

bab ini peneliti membahas tentang ketentuan apa saja yang ada dalam 

peminangan Islam dan juga ketentuan yang ada didalamnya. 

Bab Ketiga, pada bab ini berisikan hasil penelitian. Didalamnya 

akan membahas tentang bagaimana praktek atau tatacara yang dilakukan 

masyarakat suku Samin di Kecamatan Kradenan. Kemudian peneliti akan 

membahas bagaimana prosesi dalam adat pernikahan dalam tradisi 

Nyuwita-Ngawula pada masyarakat Suku Samin dan juga membahas 

tentang akibat hukum dari perkawinan mereka. 

Bab Keempat, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yaitu 

hasil analisis terhadap bagaimana tatacara pernikahan mereka yang 
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kemudian membahas tentang bagaimana akibat hukum yang timbul dari 

perkawinan yang dilakukan dengan tradisi Nyuwita-Ngawula tersebut 

yang keduanya ditinjau dari fiqih munakahat. 

Bab Kelima, pada bab ini berisi penutup yang memuat 

kesimpulan untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran 

yang berisi pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan 

dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.
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BAB II 

MEMINANG DALAM FIQIH MUNAKAHAT 

A. Pengertian Meminang 

Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. 

Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut 

dengan khitbah. Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan 

untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fiqih mendefinisikannya  

dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita 

tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita 

peminangan.
1
 

Pengertian di atas hampir serupa dengan definisi yang 

dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, bahwa khitbah adalah pernyataan 

keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu 

pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini 

bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. 

Apabila wanita yang di khitbah atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki 

dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya 

khitbah berlaku diantara mereka.
2
 

Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa syarat yang 

harus dilakukan diantaranya ialah meminang, atau melamar, dalam Bahasa 

                                                             
1
 Abdul Aziz Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 

928. 
2
 Wahbah al Zuhaily, al-Fih al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al Fikr, 

1984), 10. 



19 
 

 

Arab, peminangan disebut juga khitbah. Khitbah atau meminang adalah 

seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi 

istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. 

 Ikatan dalam pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meminang 

pihak wanita, dan peminangan tersebut diterima oleh pihak perempuan. 

Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan 

disebut masa pertunangan.  Menurut jumhur ulama, peminangan bukan 

termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu 

perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peminangan, maka 

hukumnya perkawinan tersebut tetap sah. Akan tetapi sering kita temui, 

peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinnya nikah 

dengan keyakinan mereka masing-masing sehingga banyak proses atau 

tata acara peminangan sedikit berbeda dengan apa yang telah disyariatkan 

oleh agama.
3
 

Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai suatu upaya untuk 

menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. 

Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah 

mensyari‟atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling 

mengenal. Menurut Imam Asy-Syarbiniy, khitbah adalah permintaan 

seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.
4
 

                                                             
3
 Wakhid Tulus Putra Ariyanto, Adat “Nyuwito” dalam Pernikahan Suku Samin 

Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo 

Kabupaten Bojonegoro), SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Issue 4 2019, 3 
4
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, hukum perdata islam di Indonesia:studi 

kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2006), 82. 
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Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang 

perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umm berlaku 

di tengah-tengah masyarakat.
5
 Dalam hukum islam, tidak dijelaskan cara-

cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk 

melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran 

agama islam. Upacara peminangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan 

cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki 

mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan 

meminang.
6
 

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk 

melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran 

budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan 

berarti masalah fisik tidak penting, ajaran Islam ternyata menganjurkan 

untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti kecantikan 

wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Bahkan ada hadith 

Rasul yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur (al-

walud).
7
 

Fikih islam telah menetapkan bahwa wanita yang akan dipinang 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang. 

2. wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain. 

                                                             
5
 Slamet abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 41. 

6
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 147. 

7
 Ibid.,84. 
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Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab 

berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, 

memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. 

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah 

SAW bersabda:  

وال خيطب الرجل على خطبة اخيو حىت يرتك اخلا طب قبلو او ياءذ نلو 
 خلاطب )متفق عليو( ا

 Artinya:  

“Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan 

saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau 

mengizinkannya.” (Muttafaqun „alaihi).
8
 

 
Dhahir hadits ini dilarang meminang pinangan orang lain 

sehingga peminangnya meninggalkannya dengan mencakup keadaan 

dimana sang perempuan yang dilamar tersebut menolak atau tidak 

menolaknya. Namun Imam Syafi‟i tidak mengamalkan mutlaq dari 

dhahir hadits tersebut dengan memposisikan larangan pada hadit 

tersebut apabila perempuan yang dilamar tidak menolaknya. 

Imam An-Nawawi berkata: “Hadits ini mengharamkan secara 

tegas meminang pinangan orang lain. Para ulama juga sepakat, bahwa 

jika jawaban telah diberikan kepada si peminang, sementara si 

peminang belum memastikan menikah atau meninggalkan 

pinangannya, orang tak boleh maju meminang wanita yang sama. 

                                                             
8
 Imam Al-Hafids Ibnu Hajar AlAsqalany, 2012 
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3. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj’i. 

Jika perempuan sedang idah karena talak raj‟i, ia haram 

dipinang, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan 

suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia 

suka.
9
 

4. Wanita dalam masa iddah wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran. 

5. Apabila perempuan dalam masa idah karena talak ba‟in, hendaklah 

meminang dengan cara sirri (tidak terang-terangan). 

Jika perempuan sedang idah karena talak ba‟in maka ia haram 

dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap 

mempunyai hak terhadap dirinya juga, masih mempunyai hak untuk 

menikahinya dengan akad baru. Perempuan yang belum kawin atau 

yang telah habis masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan 

sindiran atau secara tidak langsung. 

Jika seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya maka 

seorang laki-laki tidak boleh melamarnya secara terang-terangan, 

karena ia masih dalam keadaan sedihatas    kematian orang yang 

dicintainya, Namun seseorang bisa melamarnya secara kinayah selama 

masa iddahnya, jika masa iddahnya telah berlalu maka ia boleh 

melamarnya secara terang-terangan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad saw ketika melamar ummu salamah r.a, yang ketika itu 
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masih dalam keadaan iddah atas kematian suaminya, abu salamah. 

Beliau mengatakan kepada ummu salamah, engkau mengetahui bahwa 

saya adalah seorang Rasulallah Saw., dan sebaik-baik rasul, dan 

engkau juga mengetahui kedudukanku diantara kaumku, ini merupakan 

ucapan kinayah bahwa beliau ingin melamarnya. 

6. Wanita dalam masa iddah ba’in sugra dapat dipinang oleh bekas 

suaminya. 

7. Wanita dalam masa iddah ba’in kubra boleh dipinang oleh bekas 

suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, di dukhul dan telah 

bercerai. 

B. Dasar Hukum Meminang 

Dalam Al-Quran dan hadith telah mengatur khitbah  serta hal-hal 

yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan 

dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam 

melakukan peminangan. khitbah bukanlah syarat sah nikah, andaipun 

nikah dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. 

Akan tetapi biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. 

Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama 

yang mewajibkanya.
10

 

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari 

seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan 

perantara seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut 

                                                             
10

 Syaikh Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 297 
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diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah 

habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam masa iddah 

ba‟in sebaiknya dengan jalan sindiran saja.
11

 

Jumhur Ulama‟ mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, 

sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, 

sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para 

ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, 

dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.
12

 

Sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang 

lain dari Madhab Shafi‟i bahwa hukumnya adalah Mustahabah 

(dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukanya, yaitu saat beliau 

meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar R.A. 

Mayoritas ulama‟ berpendapat bahwa dalam Islam peminangan 

disyari‟atkan bagi orang yang hendak menikah. Allah SWT. berfirman 

dalam surat al-Baqarah ayat 235, yaitu: 

ال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِو ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء أَْو َأْكنَ ْنُتْم ِِف و 
أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ َوَلِكْن ال تُ َواِعُدوُىنَّ ِسرًّا ِإال َأْن أَنْ ُفِسُكْم َعِلَم اللَُّو 

 (٥٣٢)تَ ُقوُلوا قَ ْوال َمْعُروفًا 
Artinya:  

”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 

mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-
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nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 

mereka) perkataan yang makruf.”
13

 

 

Peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam al-Qur‟an dan 

hadits Rasulullah saw., akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah 

ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karena itu, tidak ada 

ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata 

lain hukum khitbah adalah mubah.
14

 

Islam juga mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai 

laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini 

maksudnya bukan sekedar mengetahui tapi juga memahami dan mengerti 

akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua 

mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan 

membentuk keluarga yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya 

perceraian. Realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali 

terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami, dan saling 

menghargai masing-masing pihak.  

Atas dasar inilah mengapa Rasulullah saw dalam sebuah hadith 

yang menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. 

Rasulullah saw menyatakan: 
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اذا خطب احدكم املراة، فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه اىل نكحها، 
 )رواه امحد و ابو داود (عل فليف

Artinya: 

”Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang perempuan, 

jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk 

menikahinya, maka laksanakanlah” (HR Ahmad dan Abu Daud).
15

 

Sampai disini terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan 

sebuah perintah (sunnah) dari Rasul untuk melihat wanita yang akan 

dinikahi tersebut. Mengenai apa yang perlu dillihat, telah dijelaskan 

Rasulullah saw dalam hadith yang lain.
16

 

Riwayat dari Mughurah bin Syu‟bah r.a menerangkan, sewaktu ia 

akan menikah, Rasulullah saw menasehatinya: 

انظر اليها فاءنو احرى ان يؤد م بينكما )رواه النساءىي وابن ماجو 
 والرتمذي(

Artinya:  

“Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk 

melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.” (HR An Nasai, Ibn 

Majah dan Tirmidzi).
17

 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang boleh dilihat. 

Kebayakan ulama hanya memperbolehkan melihat muka dan telapak 
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tangan saja. Ulama lainnya memperbolehkan melihat seluruh anggota 

tubuhnya. Kami condong pada kalimat yang dapat mendorong untuk 

mengawininya yaitu tanpa ragu lagi seluruh anggota tubuhnya. Tetapi 

tidak berarti si perempuan harus bertelanjang bulat di hadapan 

peminangnya, melainkan dengan berpakaian sehari-hari menurut adat 

setempat. Melihat muka dan telapak tangannya tidaklah cukup, karena 

mungkin akan menimbulkan penyesalan.
18

 

Namun demikian khitbah bukanlah syarat sah nikah, dengan atau 

tanpa khitbah nikah tetap sah. Mazhab syafi‟i berpendapat bahwa khitbah 

hukumnya mustahab (dianjurkan) karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah 

Saw terhadap Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar r.a. Hukum 

peminangan dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Mubah/boleh : Khitbah wanita yang belum ada niat kuat (positif) 

bagi laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. 

2) Sunnah  : Khitbah wanita yang sudah ada niat kuat untuk 

dilangsungkan pernikahan, karena untuk menjaga agar jangan timbul 

penyesalan dibelakang hari. 

3) Haram  : Khitbah wanita yang sudah di khitbah oleh laki-

laki lain, atau masih dalam idah raj‟i.
19
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C. Syarat dan Rukun Meminang 

Syarat dan rukun dalam peminangan tidak secara detail dijelaskan 

dalam hukum Islam, tidak seperti halnya dalam perkawinan yang harus 

mencukupi beberapa syarat seperti nasab, kecantikan atau ketampanan, 

harta, dan agamanya.  

Seperti telah dijelaskan dalam KHI Pasal 12 ayat (1) bahwa 

peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan 

atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Ini dapat difahami 

sebagai syarat peminangan. Selain itu wanita yang dipinang haruslah tidak 

terdapat halangan sebagai berikut yang telah dijelaskan dalam KHI 

pasal12 ayat (2),(3),dan(4). 

2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah 

raj‟iah,     haram dan dilarang untuk dipinang. 

3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria 

lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada 

penolakan dan pihak wanita. 

4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang 

putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang 

meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.  
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Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa wanita yang 

statusnya kebalikan dari yang dijelaskan tersebut diatas, maka tidak 

terhalang untuk dipinang.
20

 

D. Tujuan Meminang 

Adapun salah satu tujuan di syariatkannya khitbah ialah agar 

masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya, dan 

juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam 

dan mendapat hidayah. Selain itu, peminangan juga bertujuan agar calon 

temanten dapat mengenal satu sama lain dengan tanpa adanya unsur yang 

dilaran oleh agama, sebab didalamnya terdapat batasan-batasan yang 

dianjurkan dalam Islam. 

Dalam bukunya al-ahwal al-sakhsiyyah, abu zahrah menyatakan 

bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang bahwasanya 

pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat 

antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu 

penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk 

mengetahui akan suatu hal. 

Yang penting dari tujuan peminangan ditinjau secara umum 

adalah: Pertama, lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa 

perkenalan antara pihak meminang dan yang dipinang beserta dengan 

keluarga masing-masing. Hal ini  dikarenakan tak jarang bagi pihak 
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peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam 

menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya. Kedua, supaya 

diantara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh. Ketiga, 

menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang 

akan menikahi atau yang akan dinikahi dan tanpa adanya pihak-pihak yang 

mendahului.
21

 

E. Jenis-jenis Peminangan 

Dari kejadian proses khitbah atau peminangan yang terjadi di 

zaman Nabi maupun dalam perkembangannya di saat sekarang ini, dapat 

dilihat bahwa khitbah terdiri dari dua jenis yaitu: 

1) Secara langsung; pinangan dilakukan dengan permintaan yang lugas 

dan tanpa perantara. seperti ucapan,”saya berkeingininan untuk 

menikahimu”. 

2) Secara tak langsung; pinangan dilakukan dengan permintaan dengan 

bahasa kiasan atau sindiran, baik diucapkan sendiri maupun dengan 

perantaraan orang lain. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat 

dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan ”tidak ada orang yang 

tidak sepertimu”, adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh 

wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya,  

maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk 

menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. 
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F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Peminangan 

Karena khitbah merupakan bagian dari syari‟at agama, dan juga 

hukumnya dianjurkan dan diperbolehkan maka perlu diperhatikan 

beberapa hal agar pelaksanaan khitbah tidak melanggar ketentuan syari‟at 

agama. Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan disaat melakukan khitbah 

adalah: 

1) Diperbolehkan melihat wanita yang di pinang 

Anjuran melihat wanita yang akan dipinang terdapat dalam 

sebuah hadits Nabi Saw: 

بن  حدثنا امحد بن منيع حدثنا ابن ايب زائداة قال حدثين عاصم
ىو االحوال عن بكر عبد اهلل املزاين عن املغرية ابن شعبة  سليمان

انو حطب امراءة فقال النيب صل اهلل عليو وسلم انظر اليها فاءنو 
 بينكما. )رواه الرتمذي(احرى ان يؤدم 

Artinya : 

”Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za`idah berkata; Telah 

menceritakan kepadaku 'Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr 

bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia 

meminang seorang wanita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan 

perkawinan kalian berdua." (HR. At-Tirmidzi).
22

 

Jumhur ulama berpendapat bagian yang boleh dilihat 

hanyalah bagian yang bisa diperbolehkan untuk diperlihatkan oleh 

seorang wanita, yaitu wajah dan telapak tangan.  

 

                                                             
22

 Shahih Tirmidzi No 1298 



32 
 

 

2) Jangan menolak pinangan Lelaki Shaleh 

Dalil yang telah menjelaskan tentang larangan menolak 

pinangan lelaki shaleh adalah sebagai berikut : 

حدثنا حممد بن عمرى السواق الباخي حدثنا حامت بن امسعيل عن 
عبداهلل ابن مسلم بن ىرمز عن حممد وسعيد ابين عبيد عن ايب حامت 

يو وسلم اذا جاءكم من ترضون املزاين قال قال رسول اهلل صل اهلل عل
ىف االرض وفساد قالو يا دينو وخلقو فانكحوه اال تقطو تكن فتنة 

رسول اهلل وان كان فيو قال اذا جاءكم من ترضون دينو وخلقو 
 فاءنكحو ثالث مرات )رواه الرتمذي( 

Artinya : 

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin 

As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin 

Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan 

Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang 

datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang 

kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. 

Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi 

dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak 

kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak 

perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka 

nikahkanlah dia. Beliau mengatakannya tiga kali" (HR. At 

Tirmidzi)
23

 

 

3) Wanita berhak menerima atau menolak pinangan seseorang 

Jika seseorang telah dilamar maka dirinyalah yang berhak 

untuk menerima atau menolak calon suaminya, izin dari wanita 
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yang dilamar mutlak diperlukan supaya tidak terjadi pernikahan 

yang tidak disukai.
24

 

Dalam memberikan persetujuan antara seorang gadis 

dengan seorang yang pernah menikah (janda) sedikit berbeda, 

untuk seorang gadis persetujuannya adalah diam, sementara 

seorang janda bisa menentukan dirinya sendiri tanpa diminta.  

G. Akibat Hukum Meminang 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah 

perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan 

dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum 

mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan 

pihak yang lain. Namun, wahbah zuhailiy  (1997) menyatakan bahwa 

akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.
25

 Apalagi 

yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. sebagaimana Allah swt berfirman 

dalam surat Al Imran ayat 76: 

بُّ اْلُمتَِّقنَي)بَ َلى  (٦٧َمْن أَْوىَف ِبَعْهِدِه َوات ََّقى فَِإنَّ اللََّو ُيُِ  
Artinya: 

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertakwa.” (QS Al Imran)
26 
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Kita memahami bahwa meminang hanyalah janji untuk 

mengadakan perkawinan tetapi bukan akad nikah yang mempunyai 

kekuatan hukum. Memnuhi janji untuk nikah adalah kewajiban bagi kedua 

belah pihak yang telah berjanji. Agama tidak menetapkan hukuman 

tertentu bagi pelanggarnya, tetapi melanggar janji adalah tercela, 

pelanggaran janji juga termasuk kedalam salah satu sifat munafik.
27

 

Dalam konteks perkawinan, pelanggaran nilai-nilai moral bisa saja 

terjadi. Seorang wanita yang telah dipinang dan menyatakan 

persetujuannya, bisa saja lari dengan mengatakan bahwa belum ada ikatan 

apa-apa. Peminangan yang terjadi memang tidak menimbulkan hak dan 

kewajiban. Akan tetapi, dari sudut moral wanita itu dipandang telah 

berkhianat dan menyalahi janji yang telah diikrarkan. 

Jadi memang tegas dijelaskan dalam KHI bahwa peminangan itu 

tidak ada akibat hukum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa 

pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan peminangan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa 

kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara 

yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, 

sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
28

 

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun 

peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan 
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membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan 

agama, tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang 

berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, 

tetapi ia harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang 

perkawinan. 

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka 

diantara mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk berkhalwat 

(bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad 

perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi 

diperbolehkan, sebab dengan adanya mahram dapat menghindarkan 

mereka terjadinya maksiat. Riwayat jabir, menyatakan bahwa Nabi 

Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa beriman kepada allah dan hari 

akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak 

disertai dengan mahramnya, karena pihak ketiga adalah syaitan”.
29

 

H. Hikmah Dilakukan Peminangan 

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai 

tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari 

adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 

perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu 

kedua belah pihak saling mengenal.
30

 Dengan dilakukaknya peminangan 

diharapkan kedua calon mempelai dapat mengenal satu sama lain namun 
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juga harus dibatasi dengan adanya syariat Islam. Mereka juga diharuskan 

tetap menjaga pandangan dan mengikuti aturan yang berlaku. Dalam hal 

ini atau saat melakukan peminangan diperbolehkan untuk melihat wanita 

yang akan dipinang namun hal ini dilakukan oleh seorang utusan 

(perempuan) yang dipercaya oleh pihak pria untuk melihat dan 

menerangkan sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinang tersebut.
31

 

Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin 

dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk maju ke jenjang 

pernikahan, biasanya hal ini akan dapat melestarikan hubungan dan 

mempersatukan dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang kokoh. 

Peminangan memang merupakan sarana untuk dapat saling 

mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang ma‟ruf. Dan tidak 

boleh melakukan yang lebih dari itu, karena akan jatuh pada perbuatan 

yang dilarang agama. Bahkan untuk bertemu berdua pun sangat dilarang 

oleh agama karena akan menjerumuskan pada perbuatan yang haram. 

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk 

sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak 

mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali 

setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman 

hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat 

meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, 
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dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak 

mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah 

satu pihak. Inilah diantara hikmah disyariatkan khitbah dalam islam untuk 

mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.
32
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BAB III 

TRADISI NYUWITA-NGAWULA MASYARAKAT SUKU SAMIN  

DI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Kradenan  

Gambaran secara umum Desa Sumber, Kecamatan Kradenan 

terletak kurang-lebih 40 km dari Kota Blora. Sepanjang jalan daerah ini 

dipenuhi dengan hutan jati dan areal persawahan, luas wilayahnya kurang 

lebih 1369,40 ha. Terdapat 13 dukuh yang ada dalam satu Kecamatan 

tersebut, dimana salah satu di antaranya sering dijadikan objek penelitian 

mahasiswa ataupun organisasi tertentu yang akan melakukan penelitian 

tentang Suku Samin yang terletak di dukuh Tambak. Dukuh ini memiliki 

jumlah penduduk berstruktur muda usia ada 11.457 jiwa, sedangkan untuk 

keberadaan Suku Samin sendiri terdapat 115 jiwa yang mengelompok di 

RT 01, RT 02, dan RT 03.
1
 

Kepemilikan lahan persawahan yang ada pada masyarakat selain 

Suku Samin sekitar 0,4 ha, sedangkan kepemilikan areal persawahan 

masyarakat Suku Samin sekitar 0,5 ha-2,0 ha. Orang Samin adalah petani 

yang ulet, namun mereka miskin budaya, baik yang menyangkut sejarah 

masyarakatnya, kesenian, kesusasteraan, dan adat-istiadat (upacara ritual). 

Selama lebih dari satu dasawarsa, keluarga Samin menyebar sampai ke 
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luar wilayah Blora, antara lain: Kabupaten Kudus, Pati, Grobogan, 

Rembang, Bojonegoro, dan Ngawi. 

Masyarakat Samin adalah pewaris budaya tani yang tinggal 

mengelompok di suatu daerah tertentu di luar masyarakat umum. Di 

wilayah itu, mereka membentuk suatu komunitas. Demikian halnya 

dengan komunitas Samin yang menjadi obyek penelitian ini, mereka 

tinggal mengelompok di Dusun Tambak, Desa Sumber, Kecamatan 

Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. 

Sebagai masyarakat yang memiliki sejarah perlawanan dengan 

tokohnya bernama Samin Surontika yang menetap di desa Bapangan 

Kecamatan Menden Kabupaten Blora Jawa Tengah, masyarakat Samin 

sangat dikenal sebagai karakter masyarakat yang sangat tertutup. 

Masyarakat Samin merupakan potret kehidupan masyarakat Jawa yang 

secara historis memiliki semangat hidup yang jauh kedepan. Masyarakat 

Samin merupakan sekelompok orang yang mengikuti dan 

mempertahankan ajaran Samin Surosentiko yang muncul pada masa 

kolonial Belanda pada tahun 1890. 

Letak Kecamatan Kradenan yang berdekatan dengan daerah Jawa 

Timur ini juga menjadikan hubungan antar sesama penganut ajaran Samin 

ini semakin meluas, pernikahan yang dilakukan hanya dengan sesama 

Suku Samin juga menjadikan banyaknya persebaran di daerah-daerah 

tertentu. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Islam pada umunya, 

dalam hal beribadah pun mereka juga menghargai apa yang dilakukan 
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umat Islam, bahkan saat salah seorang dari Suku Samin meninggal dunia 

mereka tidak menolak jika ada umat Islam yang akan mendo‟akan, karena 

semua do‟a dianggap baik meskipun tidak berasal dari ajaran yang sama.
2
 

B. Sejarah Masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan  

Nama Samin berasal dari nama seorang penduduk Ki Samin 

Surosentiko yang dilahirkan pada tahun 1859 di Desa Ploso, Kecamatan 

Diren, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Nama asli Ki Samin 

Surosentiko adalah Raden Kohar, keturunan Kanjeng Pangeran Arya 

Kusumaningayu. Sedang ayahnya bernama Surowijoyo (Samin Sepuh). 

Nama Samin tersebut dipilih karena dirasa lebih bernafaskan kerakyatan. 

Dikatakan oleh Hutomo (1996: 18), oleh pemerintah Belanda di kala itu, 

Samin dianggap sebagai seorang residivis (bromocorah), penjahat 

kambuhan yang keluar-masuk penjara. Namun sebaliknya, bagi wong cilik 

di pedesaan Bojonegoro, ia justru punya predikat sebagai maling budiman, 

pencuri berhati mulia, yakni mirip kisah Robin Hood di hutan Sherwood 

Inggris. 

Ajaran Samin (disebut juga Pergerakan Samin atau Saminisme) 

adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat ini adalah 

keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur 

sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap 

Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan.Bentuk yang dilakukan 

adalah menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat 
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pemerintah kolonial. Masyarakat ini acap memusingkan pemerintah 

Belanda maupun penjajahan Jepang karena sikap itu, sikap yang hingga 

sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok di luarnya.
3
 

Di dalam komunitas adat, orang (wong) Samin seringkali disebut 

juga orang (wong) sikep atau sedulur sikep. Sebagai penganut ajaran Ki 

Samin Surosentiko atau Raden Kohar (1859 - 1914) yang dikenal sebagai 

Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam, 

mereka lebih suka disebut wong sikep. Hal ini dikarenakan menurut 

mereka istilah atau sebutan tersebut lebih berkonotasi positif, yakni orang 

yang baik dan jujur. Agaknya predikat itu sekaligus diharapkan dapat 

menghapus citra buruk orang Samin di mata masyarakat Jawa (abad ke-

18) yang menganggap mereka itu sebagai gerakan pembangkang terhadap 

tatanan yang ada, bromocorah, kelompok orang yang tidak 

bertanggungjawab. 

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan 

ajarannya di Desa Klopodhuwur, Blora. Orang-orang desa yang menganut 

ajaran Samin Surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam 

pergualan seharihari di desanya. Mereka tidak mau lagi menyetor padi ke 

lumbung desa, membayar pajak, dan mengandangkan sapi dan kerbau di 

kandang umum bersama warga desa lainnya yang bukan orang Samin. 

Pada tahun 1907 Ki Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya 
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ditangkap Pemerintah Kolonial Belanda, selanjutnya dibuang ke luar Jawa 

dan tahun 1914 Ki Samin Surosentiko meninggal di Padang.
4
 

Suku Samin yang dikenal banyak orang ini dalam penyebutannya 

disebut Orang Sikep, ajaran mereka yang mengajarkan berbuat baik 

kepada sesama dan juga menghargai satu sama lain inilah yang 

menjadikan Suku Samin dapat hidup berdampingan dengan masyarakat 

lain.
5
 

Tidak diketahui pasti bagaimana masuknya ajaran Samin ini di 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora ini, namun menurut penganut Suku 

Samin setempat, ajaran yang mengajarkan untuk hidup saling 

menghormati dan menghargai ini sudah diajarkan secara turun temurun 

oleh nenek moyang mereka, tepatnya pada tahun berapa ajaran ini masuk 

tidak diketahui secara pasti.
6
 

C. Pernikahan Adat Suku Samin di Kecamatan Kradenan  

Pernikahan yang dilakukan masyarakat Suku Samin hanya 

diberlakukan dengan sesama penganut ajaran ini, dilakukan dengan ajaran 

adat yang ada dan juga mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua 

sebelum mereka. Pernikahan yang dilakukan dengan orang selain Suku 

Samin ini, maka orang tersebut harus menerima konsekuensi untuk masuk 

kedalam ajaran Saminisme, dengan mengikuti segala ketentuan yang ada 

didalamnya.  
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Dalam hal pernikahan masyarakat Suku Samin di Kecamatan 

Kradenan  mempunyai beberapa aturan adat yang masih dilakukan, yaitu 

dengan urutan sebagai berikut : 

a) Nyumuk 

Nyumuk adalah kedatangan keluarga (calon) kemanten 

putra ke keluarga (calon) temanten putri untuk menanyakan 

keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami 

atau masih gadis (legan). Jika belum memiliki calon suami, 

diharapkan menjadi calon menantunya. Selanjutnya, pihak 

keluarga calon temanten putra menentukan hari untuk ngendek. 

Proses nyumuk tidak disertai calon temanten putra. Biasanya, 

kedatangan mereka tidak menyertakan banyak saudara atau teman, 

tidak sebagaimana ketika acara ngendek. 

b) Ngendek 

Ngendek adalah pernyataan calon besan dari keluarga 

temanten putra kepada bapak-ibu (calon) temanten putri, 

menindaklanjuti forum nyumuk. Pelaksanaan ngendek diawali 

pernyataan calon temanten putra kepada bapak ibunya (di 

rumahnya calon temanten putri) bahwa dirinya berkeinginan 

mempersunting seorang putri. Sedangkan ibu temanten putra 

(biasanya) memberi mahar kepada calon temanten putri (calon 

menantu) sebagai tanda telah diendek (diwatesi atau disetujui). 
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Ngendek dihadiri tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangganya 

yang berajaran Samin dan nonsamin. 

Dalam prosesi ngendek, besan (keluarga dari calon 

temanten putra) kedatangannya membawa „buah tangan‟ yang 

biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang biasanya 

dihidangkan bagi tamu. Prosesi ngendek, diungkapkan dengan 

penyataan berikut: 

“Kang, anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, pingin 

merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo sehat 

kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kahanane wilujeng-

sehat, nomer loro, aku duwe karep, minongko nggenepi karepe 

anak ku lanang kang aran … (menyebut nama) nekok ake, opo 

turunmu wong jeneng wedok pengaran ….(menyebut nama), wes 

duwe calon? Yen durung, bakal dikarepake turunku.” (“Kang 

Mas, kedatangan ku kesini bersama rombongan punya niat, satu, 

ingin mengetahui keadaan saudaraku disini, apa pada sehat 

sentosa, demikian juga aku dengan rombongan dalam keadaan 

selamat dan sehat, nomer dua, aku punya keinginan, untuk 

menyampaikan atas keinginan anakku pria yang bernama … 

(menyebut nama) menanyakan, apa anak mu gadis bernama … 

(menyebut nama), apa sudah punya calon? Kalau belum, akan 

diinginkan keturunanku.”)
7
 

 

Pernyataan tersebut dijawab oleh calon besan (bapak 

temanten putri): 

“Turunku ….. legan (Turunanku atau Anakku … masih gadis). 

Pernyataan dilanjutkan tokoh Samin bahwa prosesi ngendek 

sudah disaksikan oleh forum, sekaligus memberikan pesan 

(sesorah) agar kedua calon besan sabar menunggu menuju proses 

perkawinan atau nyuwito. Setelah prosesi ngendek berakhir, tuan 
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rumah mempersilahkan tamu menikmati hidangan yang 

disediakan.
8
 

c) Nyuwita-Ngawula (Pengabdian) 

Hari dilangsungkan perkawinan dilaksanakan dengan 

didasari niat temanten putra untuk meneruskan keturunan (wiji 

sejati, titine anak Adam). Setelah pasuwitan, biasanya temanten 

putra hidup bersama keluarga kemanten putri dalam satu rumah 

(ngawulo), atau kemanten putri hidup bersama keluarga temanten 

putra.  

Penempatan tersebut berdasarkan kesepakatan antar besan. 

Jika (besan) hanya memiliki seorang anak putra, biasanya 

temanten putri nyuwito di rumah temanten putra, begitu pula 

sebaliknya. Selama proses ngawulo, temanten membantu 

melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. 

Dikarenakan daerah Kecamatan Kradenan yang mayoritas sebagai 

petani maka pekerjaan yang dilakukan selama nyuwito ini 

membantu pekerjaan yang ada disawah mereka. 

Rentang waktu nyuwito, tidak dibatasi waktu dan 

ditentukan oleh kedua temanten jika sudah cocok ditandai 

keduanya telah berhubungan intim. Proses nyuwito, pada dasarnya 

adalah masa menuju kecocokan kedua belah pihak, sehingga 
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apabila kedua pihak tidak menemui kecocokan, maka tidak 

melanjutkan tahapan menuju paseksen. 

d) Paseksen (Persaksian) 

Paseksen adalah forum ungkapan temanten putra di 

hadapan mertua yang dihadiri temanten putri, keluarga, dan tamu 

undangan warga Samin dan nonsamin di rumah temanten putri. 

Pertama, pernyataan tuan rumah (besan atau bapak temanten putri) 

sebagai berikut: 

“Dumateng sedulur kulo sedoyo, poro mbah, poro bapak, 

ibu, kadang kulo seng pernah nem, jaler miwah estri sing wonten 

mondoane kulo mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko 

sekseni. Kulo duwe turun wong jeneng wedok pengaran… 

(menyebutkan nama), empun dijawab wong jeneng lanang 

pengaran …(menyebut nama). Kulo empon ngelegaake, yen 

miturut kandane wong jeneng lanang pengaran … turune tatanane 

wong sikep rabi pun dilakoni.” (“Kepada saudaraku semuanya, 

poro eyang, poro bapak, ibu, saudaraku yang pernah bujang, 

putra atau putri yang ada di rumah saya ini. Saya ini punya 

omongan (ucapan) nanti anda semua menjadi saksi. Saya 

mempunyai turunan putri bernama …. (menyebutkan nama), 

sudah dijawab seorang putra bernama … (menyebutkan nama). 

Saya sudah ikhlas, bila menurut ucapan seorang putra bernama 

… turunannya Sistem Sikep telah dilaksanakan pernikahan.”)
9
 

 

Selanjutnya dijawab tamu yang hadir atau forum: “Nggih.” 

(“Ya”) 

 

Lalu ditegaskan lagi: “Niku kondo kulo do ndiko sekseni 

piyambak.” (“Itu ucapan saya, kalian saksikan bersama.”) 

 

Dijawab kembali oleh forum: “Nggih.” (“Ya”) 

Kedua, pernyataan temanten putra, berupa syahadat, yakni:  
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“Kulo duwe kondo ndiko sekseni. Kulo ajeng ngandaake 

syahadat kulo” (“Saya punya omongan atau ucapan kalian 

saksikan. Saya akan mengucapkan syahadat atau janji saya”) 

 

kulo wong jeneng lanang pengaran …, toto-toto noto wong 

jeneng wedok pengaran …(menyebut nama). Kulo sampun kukuh 

jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, inggih niku 

kondo kulo ndiko sekseni.”  (saya seorang pria bernama …, 

bersiap mengatur seorang wanita bernama … (menyebut nama). 

Saya sudah mantap mengucapkan janji, janji pertama untuk 

selamanya, ini ucapan saya kalian saksikan.”) 

 

Dijawab forum: “Yo, Le..” (“Ya nak…”) 

Ketiga, doa tokoh Samin (nyintreni) untuk keselamatan 

bagi kedua mempelai.
10

 

D. Tradisi Nyuwita-Ngawula Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan 

Kradenan  

Dalam ajaran Samin khususnya dalam hal perkawinan terdapat satu 

runtutan yang disebut Nyuwita-Ngawula yaitu dimana mempelai laki-laki 

dan mempelai wanita dijadikan dalam satu rumah yang disana mereka 

diharuskan membantu pekerjaan kedua orangtua mereka.  

Urutan yang dilakukan sebelum nyuwito-ngawulo ini adalah 

ngarep due atau yang dikenal dengan nyumuk (dari pihak lelaki) dan jawab 

yang dikenal dengan ngendek (dari pihak perempuan), jawaban dari pihak 

perempuan ini kemudian menjadikan dasar dilakukannya urutan 

selanjutnya dan juga menentukan dimana akan dilakukan nyuwita-ngawula 

tersebut, akan dilakukan dirumah temanten lelaki atau temanten 

perempuan.  
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Setelah dilakukan kedua tahapan berikut, kemudian dilakukan 

tahap selanjutnya yaitu Nyuwita-Ngawula (mengabdi pada orangtua) 

dimana mereka diharuskan melakukan pekerjaan yang dilakukan kedua 

orangtua mereka. Dalam hal ini masyarakat Samin di Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Blora yang sebagian besar pekerjaan mereka bertani, 

maka yang dilakukan temanten lelaki dan wanita juga membantu dalam 

hal pertanian.
11

 

Inti dari prosesi pasuwitan adalah ikrar laki-laki dihadapan kedua 

orang tua temanten wanita tentang kesungguhan hatinya untuk menjalani 

hidup sebagai suami istri. Dalam prosesi ini, bahasa Jawa yang 

dipergunakan adalah ngoko dan kromo. Hal ini berbeda dari kebiasaan 

sehari-hari yang menggunakan bahasa Jawa ngoko.  

Kalimat yang dipergunakan sederhana dan lugas, tidak 

mempergunakan metafora sebagaimana dalam prosesi perkawinan Jawa 

lainnya yang cenderung mempergunakan metafora dalam 

pengungkapannya. Selain itu, temanten laki-laki juga mengucapkan sendiri 

kehendaknya, tanpa diwakili oleh orang lain, yang kemudian dijawab 

langsung oleh bapak dan ibu temanten wanita. Ikrar dan jawaban tersebut 

berfungsi sebagaimana akad nikah dalam tradisi perkawinan umat Islam.  

Berikut petikannya ikrar dan jawab antara temanten laki-laki 

dengan bapak temanten wanita:  
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“Pak kulo dateng mriki pingin sumerep seger kuwarasane 

Pak……, kulo ajeng takon kaleh panjenengan, jenengan gadah turun 

wong jeneng wedok pengaran (nama)…. nopo taseh legan?” 

 “yo le, ijeh legan”  

“niku ajeng kulo rukun tatanane wong sikep rabi, enjeng nek 

pun podo seneng, jenengan pripon pak? nopo lego?”  

” yo le... opo kuwe sabar, opo nrimo?”  

” ajeng kulo tunggu minongko nyuwito, nyiwita-ake partikel, 

artikel, pengucap lan kelakuan seng kados ndiko lakoni” 

” yo nek karepmu koyok ngono le, rembukmu titenono dewe, 

rembukku tak titenane dewe kanggo selawase”  

 Selanjutnya ibu temanten wanita juga memberi jawaban: 

” le aku wong jeneng wedok, sak dermo ngrukunake, tak jak 

nyandang pangan sak wujude, kuwe yo opo sabar?opo yo nrimo?” 

” nrimo mbok” 

” yo gunemu dewe titenono, gunemku tak titenane dewe”
12

 

Ajaran awal yang dibawa dan diajarkan oleh nenek moyang 

mereka mengharuskan mereka (calon suami istri) untuk melakukan 

hubungan intim sebagai tanda bahwa mereka telah menemukan 

kecocokan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu 

perkawinan.  

Rentang waktu tidak disebutkan secara jelas dalam melakukan 

tradisi ini, ketentuan dan hal-hal apa saja yang dilakukan selama 

nyuwito juga tidak dijelaskan secara khusus, mereka diperbolehkan 

membantu pekerjaan calon besan sesuai apa yang mereka ingin 
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kerjakan dan juga dalam tradisi Nyuwita-Ngawula ini calon temanten 

wanita dan temanten laki-laki menjalankan selama mereka siap dan 

bersedia hingga menemukan kecocokan antar pasangan.  

Sejalan berkembangnya agama Islam dengan saat pesat di 

daerah jawa, khususnya di Kecamatan Kradenan ini juga ikut 

menjadikan adanya berbedaan dalam praktek perkawinan masyarakat 

Samin di daerah ini. Mereka mulai menerima dan memahami hal-hal 

yang dilarang dalam ajaran Islam yang diajarkan nenek moyang 

mereka.  

Salah satunya praktek dalam Nyuwita-Ngawula ini, dalam era 

saat ini mereka hanya melakukan Ngawula saja (mengabdi, membantu 

pekerjaan orang tua) dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya 

suami istri. Hal tersebut juga ditegaskan oleh salah satu narasumber 

yang menyatakan : 

 “saya melakukan nyuwita tapi sudah tidak melakukan 

hubungan layaknya suami istri seperti yang diajarkan nenek moyang 

kami”
13

 

Menurut mereka, faktor sosial di masyarakat yang menjadikan 

mereka mulai meninggalkan kebiasaan atau adat dari ajaran nenek 

moyang yang tidak sesuai dengan agama Islam, sebab mereka hidup 

berdampingan secara langsung dengan pemeluk agama Islam, dan 

faktor yang lebih mendasar lagi yaitu faktor agama. Sebab agama 
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Islam yang sudah lama masuk di daerah ini dan pemeluknya mulai 

menjadi kaum mayoritas di Kecamatan Kradenan ini menyebabkan 

mereka mau tidak mau ikut dalam ajaran ini namun tidak 

meninggalkan ajaran nenek moyang yang tidak melanggar dalam 

ajaran Islam.
14

 

E. Akibat Hukum Tradisi Nyuwita-Ngawula 

Dari berbagai runtutan dalam adat pernikahan masyarakat 

Samin di Kecamatan Kradenan ini, setelah dilakukannya Nyuwita-

Nyawulo dengan batas waktu yang tidak dtentukan, maka kedua calon 

mempelai dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan 

perjodohan ini. Dalam pernikahan yang hanya melibatkan pemeluk 

ajaran Samin ini mereka tidak memaksakan kehendak kedua belah 

pihak untuk memutuskan bagaimana pernikahan yang akan dijalani, 

sebab ajaran ini tidak mengharuskan adanya pemaksaan dan 

mengutamakan adanya rasa saling menerima satu sama lain. 

Dengan dilakukannya hubungan layaknya suami istri, maka 

sudah menandakan adanya persetujuan dan adanya kecocokan antara 

kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. 

Sebab, jika kedua calon mempelai merasa kurang cocok dengan 

perjodohan ini, maka mereka dapat menghindari melakukan hubungan 

layaknya suami istri tersebut dan pernikahan dapat dicegah. 
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Setelah dilakukannya hubungan layaknya suami istri yang 

menandakan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melanjutkan 

perkawinan, maka secara otomatis akibat hukum yang ditimbulkan 

adalah seperti akibat hukum yang umum berlaku dalam perkawinan 

masyarakat lain, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban antara suami 

dan istri. 

Sedangkan jika tidak melanjutkan tradisi ini ke tahap 

selanjutnya (perkawinan) tidak ada akibat hukum pasti atau sanksi 

yang diberikan kepada pelaku perjodohan ini, sebab awal dari 

perjodohan ini hanyalah mencari persetujuan kedua belah pihak tanpa 

adanya paksaan. Seperti yang disampaian narasumber berikut :  

“Wong yen arep ngrabi karo wong Samin yen soko liyane wong 

ajaran Samin kudu gelem mlebu Samin, melu opo sing diajarno opo 

sing dilakoni wong Samin biasane, nanging yen ora gelem yo ora opo-

opo. Podo karo perkawinan iki, yen wong lanang utowo wong wadon 

sakbare nglakoni nyuwito-ngawulo gelem nerusake jejodohan iki yo 

bakal dikawinake, nanging yen sakwise nglakoni nyuwito-ngawulo 

kok ora cocok, banjur digoleki pie dalan apike sing ora nglarani 

pihak siji lan liyane”.
15
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BAB IV 

TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP 

 TRADISI NYUWITA-NGAWULA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN  

DI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH 

 

A. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap bentuk Tradisi Nyuwita-

Ngawula Pada Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan Kradenan  

Fiqih munakahat sebagai ilmu yang membahas secara rinci tentang 

bagaimana tatacara ataupun ketentuan dalam perkawinan sudah banyak 

dijelaskan didalamnya, bahkan larangan-larangan yang tidak dilakukan 

saat melakukan peminangan juga sudah dijelaskan secara rinci 

didalamnya. Setelah memahami tentang beberapa pembahasan diatas, 

tentang peminangan, syarat rukun dan juga bagaimana akibat hukumnya, 

maka dapat diketahui bahwa  tradisi Nyuwita-Ngawula yang dilakukan 

masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora ini 

tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan dalam Islam, mulai dari 

bagaimana cara mereka saat menanyakan bagaimana kondisi calon 

pinangan, bagaimana kesanggupan calon pinangan dan juga jawaban dari 

keluarga.  

Islam juga tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana 

ketentuan yang baik dan benar saat dilangsungkannya peminangan 

tersebut. Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah atau peminangan sebagai 
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suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum 

berlaku di masyarakat.
16

 Khitbah atau peminangan merupakan 

pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari‟atkan kepada 

pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Menurut Imam Asy-

Syarbiniy, khitbah adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang 

wanita untuk menikah dengannya.  

Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang 

perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku 

di tengah-tengah masyarakat.
17

 Dalam prakteknya masyarakat Suku Samin 

ini juga melakukan hal serupa seperti yang dicontohkan dalam Islam, 

mereka menyatakan keinginannya untuk melakukan pernikahan yang 

didahului dengan peminangan didepan keluarga besar kedua belah pihak 

yang kemudian diberikan jawaban juga oleh pihak wanita. Adanya prosesi 

Nyumuk dan Ngendek adalah sebagai awal dari peminangan yang 

dilakukan pada masyarakat Suku Samin tersebut, kemudian dilanjutkan 

dengan adanya Nyuwita-Ngawula yang merupakan suatu tradisi dimana 

mereka diharuskan mengabdi kepada salah satu calon mertua mereka. 

Namun, hal yang membedakan dengan agama Islam adalah 

larangan yang tidak dicantumkan dalam ajaran Samin ini, dalam Islam 

peminangan hanya diperbolehkan untuk melihat bagian tertentu terhadap 

wanita yang akan dipinang, dalam prakteknya melihat calon pinangan juga 

                                                             
16 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, hukum perdata islam di Indonesia:studi 

kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2006), 82. 
17 Slamet abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 41. 
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dilakukan dengan orang yang termasuk mahramnya seperti ibu, kakak, 

atau bibi dari calon temanten laki-laki, namun dalam ajaran Suku Samin 

mereka mendapat kebebasan untuk melakukan hubungan intim yang 

menurut mereka dapat dijadikan tolak ukur atau penentuan untuk  

mendapat kecocokan dalam hubungan mereka yang pada akhirnya dapat 

dilanjutkan ke jenjang perkawinan. 

Dalam Islam membolehkan melakukan silaturahmi, namun 

terdapat banyak aspek yang membut adat ini tidak lagi dilakukan oleh 

masyarakat Samin di Kecamatan Kradenan, yaitu terjadinya 

penyelewengan atau penyalah gunaan adat ini dijadikan momen berbuat 

zina, ataupun hal lain yang tidak diperbolehkan seorang laki-laki dan 

perempuan yang belum sah menempati satu ruangan ataupun tinggal 

serumah.  

Adapun hadist yang menerangkannya ialah:   

 

ال خيلون رجل بامراة اال مع دى حمرم فقام رجل فقال يا رسول اهلل امراتى 
ىف غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امراءتك خرجت حاجة واكتبيت 

 )رواه خباري(
  

Artinya:  

 

 “janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan 

perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki 

bangkit seraya berkata, “Wahai Rosulallah, istriku berangkat hendak 

menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini. 

“beliau bersabda” Kalau begitu, kembalilah dan tunaikan haji bersama 

isterimu” (HR Bukhari)
18
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 Dilihat dari hadist diatas menjelaskan bahwa yang pada dasarnya  

adat Nyuwita-Ngawula adalah suatu adat yang menanamkan rasa 

silaturahmi yang baik, menjadi tidak disenangi oleh sebagian kalangan 

karena penyalahgunaan yang dilarang oleh agama yang membuat tradisi 

ini lama kelamaan pudar ditelan perkembangan zaman. 

Namun, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi 

serta masuknya ajaran Islam yang hidup berdampingan dengan masyarakat 

Samin di Kecamatan Kradenan ini, mereka mulai meninggalkan ajaran 

nenek moyang yang di era saat ini sudah dianggap salah dan tabu di 

masyarakat sekitar.  

Mereka menuturkan bahwa ajaran yang dilakukan saat ini hanya 

ajaran yang dianggap baik dalam lingkungan mereka dan juga 

meninggalkan ajaran yang dianggap tidak baik  karena mereka juga hidup 

berdampingan dengan masyarakat agama lain, khususnya masyarakat 

Islam, bahkan untuk saat ini pemakaman ataupun kegiatan masyarakat 

ayng mengharuskan mereka berbaur dengan masyarakat Islam pada 

umumnya mereka lakukan secara bersama tanpa adanya perbedaan 

kepercayaan, karena memang ajaran Suku Samin ini diharuskan saling 

menghargai dan menghormati satu sama lain.
19

 

Ketentuan yang ada saat melakukan tradisi Nyuwita-Ngawula ini, 

apabila selama melakukan tradisi ini kedua calon temanten dapat 

memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan yang akan 
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mereka lakukan, maka saat itu pula dapat dilangsungkan acara perkawinan 

yang digelar pada kediaman salah satu calon temanten.  

Kecocokan yang dinyatakan kedua calon temanten hanya 

diputuskan kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan pihak keluarga 

yang lain, bahkan orangtua mereka. Sebab dalam melakukan Nyuwita-

Ngawula ini, kedua calon tematen diharuskan dapat hidup mengikuti apa 

yang diperintahkan dan ketentuan-ketentuan apasaja yang diberikan 

orangtua salah satu pihak dan mereka harus belajar untuk dapat hidup 

bersama calon pasangan dan juga belajar untuk menerima kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. 

Setelah adanya keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan 

tradisi ini, maka jika ditemukan kecocokan dapat dilangsungkan 

perkawinan yang diikuti seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak, 

namun jika dari calon temanten merasa tidak adanya kecocokan satu sama 

lain, maka dapat membatalkan perkawinan ini. Tidak ada kriteria tertentu 

dalam menemukan kecocokan dalam hal ini, hanya saja jika kedua belah 

pihak merasa cocok maka dapat melanjutkan perkawinan mereka.  

Ajaran Samin juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak 

membedakan satu sama lain, baik dalam hal penampilan, harta, rupa 

bahkan dalam hal kepercayaan. Namun kepercayaan Suku Samin ini tidak 

dapat dikalahkan, jika seseorang dari luar Suku Samin ingin menikahi 

gadis Samin maka dia harus bersedia dan siap ikut dalam ajaran mereka, 

begitupun sebaliknya. Suku Samin juga tidak pernah memaksakan 
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kehendak mereka yang menginginkan untuk hidup bersama masyarakat 

Suku Samin atau tidak sebab menurut ajaran mereka keberagaman itu 

indah dan hidup berdampingan juga dapat dilakukan dengan tidak saling 

membenci dan mencela.
20

 

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa 

menurut fiqih munakahat, bahwa tatacara tradisi Nyuwita-Ngawula yang 

dilakukan masyarakat Suku Samin masih menyimpang dari ajaran agama 

Islam, dikarenakan mereka masih menganut ajaran yang diajarkan nenek 

moyang mereka, yaitu dengan cara berkumpul terlebih dahulu untuk 

mendapat kecocokan dari kedua calon temanten, namun seiring 

perkembangan zaman dan dengan masuknya ajaran Islam inilah mereka 

sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang dianggap 

salah dan tidak pantas dilakukan.  

 

B. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Akibat Hukum Tradisi 

Nyuwita-Ngawula Pada Masyarakat Suku Samin Di Kecamatan 

Kradenan  

Fiqih Munakahat tidak secara rinci menjelaskan tentang bagaimana 

akibat hukum yang terjadi setelah adanya peminangan, hanya saja 

didalamnya membahas tentang bagaimana norma moral dimasyarakat 

yang terjadi. 
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Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah 

perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan 

dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum 

mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan 

pihak yang lain. Namun, wahbah zuhailiy  (1997) menyatakan bahwa 

akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.
21

 

Dalam KHI juga dijelaskan bahwa peminangan itu tidak ada akibat 

hukum. Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa pinangan belum 

menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan 

peminangan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa kebebasan memutuskan 

hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan 

tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan 

dan saling menghargai.
22

 

Berbeda halnya dengan agama Islam, masyarakat Samin yang 

membolehkan mereka tinggal dalam satu rumah sebelum dilakukannya 

perkawinan menjadikan mereka dapat mengenal satu sama lain, selain itu 

dalam hal membantu pekerjaan inilah yang dapat menjadikan kemantapan 

hati dari calon temanten untuk memutuskan pilihannya. 

 Akibat hukum yang terjadi jika ditemukan kecocokan antara kedua 

belah pihak adalah melanjutkan adat ini lebih jauh, yaitu perkawinan. 

                                                             
21 Abdul Arie Awang dan Imam Mahdie, Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya 

Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia, (Jakarta: Fikiran Masyarakat, 

2018), 80 
22 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembagan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2006), 93. 
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Dengan ditandainya melakukan hubungan intim antara kedua calon 

temanten maka secara otomatis dapat melanjutkan perkawinan tersebut 

dan mereka saling menyetujui satu sama lain, hal inilah yang menjadikan 

melencengnya ajaran Islam dalam hal perkawinan yang dilakukan 

masyarakat suku Samin. 

Kebalikan dari dilanjutkannya perkawinan ini, jika tidak adanya 

kecocokan satu sama lain, maka perkawinan ini dapat dibatalkan. Secara 

otomats tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak pun, perkawinan 

ini tidak dapat dilanjutkan. Akibat hukum yang terjadi dari pembatalan ini 

tidak dijelaskan secara pasti, sebab jika tidak dinyatakan kecocokan dari 

calon memepelai, mereka tidak dapat melakukan hubungan layaknya 

suami istri seperti halnya mereka yang menyetujui adanya perkawinan ini. 

Maka tidak ada akibat hukum yang mengikat anatara keduanya bahkan 

kedu belah pihak keluarga tersebut.  

Pada masyarakat Suku Samin di Kecamatan Kradenan ini setelah 

dilakukannya Nyuwita-Ngawula sudah menjadikan suatu akibat hukum 

yang pasti, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

kedua belah pihak, sebab setelah mereka melakukan hubungan layaknya 

suami istri tersebut sudah akan nada calon bayi yang kemungkinan bisa 

saja terjadi, lain halnya dengan peminangan yang dilakukan dalam Islam, 

yang didalamnya hanya dilakukan pengikatan antar dua orang calon 

mempelai yang belum diketahui pasti akibat hukumnya, bahkan dalam 

Islam melarang secara tegas untuk berduaan dalam satu tempat jika tidak 
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ada mahram yang menemani, sedangkan dalam ajaran Samin ini mereka 

membolehkan berduaan bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri 

untuk menyatakan kecocokan dalam perjodohan tersebut. Salah satu 

narasumber menyatakan bahwa :  

“Ora ono ketentuan opo-opo sing iso diarani kui akibat hukum, 

mergo sejatine wong yen gekem ngomah-omah kui bakale dadi jejodohan, 

nanging yen ora cocok yo berarti uduk jodone”.
23

 

 

Mereka juga mempunyai pedoman podo-podo legowo, yang 

artinya sama-sama menerima satu sama lain, tidak boleh memaksakan 

kehendak dan keinginan masing-masing pihak karena mereka memiliki 

kebebasan satu sama lain, masyarakat Samin juga menanamkan ajaran 

perdamaian saat hidup berdampingan dengan masyarakat lain. 

Adapun dalam hal akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi 

Nyuwita-Ngawula yaitu jika melanjutkan perkawinan tersebut maka 

seperti halnya dalam perkawinan yaitu adanya pemenuhan hak dan 

kewajiban anatara suami dan istri, namun jika kedua calon temanten tidak 

menemukan kecocokan dan tidak menginginkan melanjutkan perkawinan 

ini, maka dapat dibatalkan dan tidak ada akibat hukum yang secara pasti 

dijelaskan. Sementara dalam hukum Islam masih belum adanya akibat 

hukum setelah dilakukannya peminangan sebab peminangan hanya ikatan 

yang dilakukan anatar kedua calon mempelai tanpa adanya hukum yang 

mengikat seperti perkawinan. 
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 Bapak Ramin, Hasil Wawancara, Blora 28 Oktober 2020 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk 

selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Menurut Fiqh Munakahat, bahwa tatacara tradisi Nyuwita-Ngawula 

yang dilakukan masyarakat Suku Samin masih menyimpang dari 

ajaran agama Islam, dikarenakan mereka masih menganut ajaran 

yang diajarkan nenek moyang mereka, yaitu dengan cara berkumpul 

terlebih dahulu untuk mendapat kecocokan dari kedua calon 

temanten, namun seiring perkembangan zaman dan dengan masuknya 

ajaran Islam inilah mereka sudah mulai meninggalkan kebiasaan-

kebiasaan mereka yang dianggap salah dan tidak pantas dilakukan.  

2. Adapun dalam hal akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi 

Nyuwita-Ngawula yaitu jika melanjutkan perkawinan tersebut maka 

seperti halnya dalam perkawinan yaitu adanya pemenuhan hak dan 

kewajiban anatara suami dan istri, namun jika kedua calon temanten 

tidak menemukan kecocokan dan tidak menginginkan melanjutkan 

perkawinan ini, maka dapat dibatalkan dan tidak ada akibat hukum 

yang secara pasti dijelaskan. Sementara dalam hukum Islam masih 

belum adanya akibat hukum setelah dilakukannya peminangan sebab 

peminangan hanya ikatan yang dilakukan anatar kedua calon 

mempelai tanpa adanya hukum yang mengikat seperti perkawinan. 
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B. Saran 

1. Kepada seluruh masyarakat Suku Samin khususnya di Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Blora diharapkan untuk terus menjaga ajaran 

nenek moyang yang sudah menjadi tradisi dalam ajaran mereka, 

namun tidak ada salahnya supaya mereka dapat menghilangkan hal-hal 

yang dinilai kurang baik dalam masyarakat sekitar. 

2. Diharapkan juga kepada seluruh warga masyarakat Desa Sumber 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora agar dapat memaklumi hal-hal 

apa saja yang dilakukan masyarakat Suku Samin yang dianggap salah 

oleh ajaran Islam, disebabkan mereka masih menganut ajaran yang 

dibawa nenek moyang mereka. Namun, tak salah juga untuk 

masyarakat sekitar untuk tetap memberikan masukan dan beberapa 

ajaran yang sekiranya menimbulkan akibat baik kepada masyarakat 

Suku Samin yang tidak menyinggung pihak manapun. 
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