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Mayasari , Deni, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan 

Melamar Laki-laki (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Rif‟ah Roihanah S.,H. M,Kn, 

 

Kata kunci/keyword:, Lamaran perempuan, syarat lamaran 

 

 Lamaran merupakan langkah awal menuju pernikahan. Bisa dikatakan 

lamaran merupakan perkenalan antara keduabelah pihak yang kan menikah, dan 

juga perkenalan keluarga.  Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu 

tradisi lamaran perempuan, yang merupakan tradisi yang berlangsung lama dan 

dilaukan secara turun temurun. Namun terdapat beberapa pelanggaran yang 

dilakukan oleh mereka yang telah melaukan lamaran, karena menganggap mereka 

telah lamran dan pasti akan menikah, sehingga kadang terjadi hal yang menyalahi 

aturan agama.Dalam tradisi lamran perempuan juga terdapat syarat yang menjadi 

tanda sudah diadakanya lamaran antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, 

yakni syarat jadah yang menjadi simbol dari lamaran bagi masyarakat Desa 

Sidomulyo, Kecamatan Pule Kabupaten Tenggalek. 

 Dari latar belakang di atas penlis menarik rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tijauan Hukum Islam terhadap status lamarn 

perempuan di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek? (2) 

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap syarat lamaran perempuan Di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang 

diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat 

umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status lamaran perempuan 

belum berakibat hukum, dan tidak ada jaminan bagi keduanya untuk manikah, 

sehingga apa yang mereka anggap dan lakukan setelah lamaran adalah melanggar 

aturan agama. Telah dijelaskan dalam KHI Pasal 13 ayat 2 bahwa lamaran dapat 

diputuskan sesuai dengan tuntunan agama dan juga kebiasaan setempat.. Syarat 

adanya makanan jadah dan sajen dalam lamaran di perbolekan dalam hukum 

Islam, karna tidak melanggar aturan yang ada dalam agama, dan diperbolehkan, 

serta  merupakan ikhtiyar secara tidak langsung bagi manusia, karna mereka 

mengharapkan pernikahan tidak hanya sesaat tapi juga selamanya dan sesuai 

dengan tujuan pernikahan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang 

laki-laki dan  seorang perempuan karena ikatan suami, istri dan membatasi 

hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

bukan muhrim. Pernikahan  adalah suatu akad antara seorang calon mempelai 

pria dan memelai perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 

pihak. Yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang 

telaah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara 

keduanya,sehingga satu samalain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai 

teman hidup dalam rumah tangga.
1
Melalui proses inilah sebuah keluarga dapat 

terbentuk dan melestarikan kehidupan keluarga sebagaimana tujuan 

pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan secara umum yang diinginkan oleh 

semua orang adalah untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan lahir 

dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.
2
 

Sebelum dilakukanya pernikahan biasanya akan dilaksanakan proses 

lamaran, ataupun meminang dari pihak laki-laki kepada pikah 

perempuan.Lamaran  atau meminang yang dalam bahasa arabya disebut 

sebagai khitbah merupakan pernyataan permintaan seorang laki-laki kepada 

seorang permpuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum 

                                                             
1
 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12. 

2
 Ibid., 12. 



 

 

berlaku ditengah-tengah masyarakat.
3
Melamar merupakan usaha pendahukuan 

sebelum pernikahan agar kedua belah pihak saling mengenal, sehingga 

pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. 

Kata “Peminangan” berasal dari kata pinang , meminang (kata kerja). 

Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut 

“khitbah” .menurut etimoligi, meminang atau melamar adalah, meminta 

wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut 

terminology peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Atau seorang laki-

laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang 

umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. 
4
 

Melamar atau meminang merupakan pernyataan permintaan seorang 

laki-laki kepada seorang permpuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang 

sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.
5
 Meminang merupakan 

usaha pendahukuan sebelum pernikahan agar kedua belah pihak saling 

mengenal, sehingga pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan 

penilaian yang jelas.  

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Tidak dalam pinangan orang lain.  

b. Pada saat dipinang tidak ada penghalang syar‟i yang melarang 

dilangsungkanya pernikahan.  

                                                             
3
Ibid., 41. 

4
Abd, Rahman Ghazaly , Fiqh Munakahat, (Bogor: Prenada Media), 2003, 74. 

5
Drs, Selamat Abidin, Fikih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, 41. 



 

 

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj‟i. 

d. Apabila perempuan dalam masa iddah talak bai, hendaknya meminang 

dengan cara sirri.
6
 

Menurut Rahmat Hakimmeminang atau khitbah artinya mengandung 

permintaan, yang menurut adat merupakan bentuk pernyataan dari satupihk 

kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan perkawinan.
7
 Khitbah 

ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau 

sebaliknya tapi ini jarang terjadi dan tidak lazim. Oleh karena itu jarang 

terjadi, kecuali pada system kekeluargaan dari pihak ibu, seperti pada adat 

Minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak perempuan. Dalam 

suatu hadith dikatakan, 

وَء ِمِن َفاَل َيَُِل لَُو اَْن يَ ْبَتاَع َعَلئ بَ ْيِغ َاِحْيِو َواَل ََيُْطَب َعَلي ِخْطَبِت 
َ
اَ ْلُموْء ِمُن َاُخْوامل

 َحََت َيَذَز  )رواه امحد و مسلم(  َاِحْيوِ 

” orang mukmin adalah saudara orang mukmin, oleh karenanya itu tidak 

halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang telah 

dipinang oleh saudaranya”  (HR Ahmad dan Muslim) 

 

Perempuan yang tidak boleh dipinang selain diatas adalah perempuan 

yang sedang raji‟ah karena statusnya masih dapat dirujuk oleh mantan 

suaminya, jika masa iddahnya belum selesai dikhawatirkan dia hamil. Imam 

Nawawi dan jumhur ulama mengatakan hadith di atas menunjukan keharaman 

                                                             
6
Ibid, 42  

7
Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, ( Bandung: CV Pustaka Setia), 2011, 69. 



 

 

atas pinangan orang lain. Mereka sepakat keharamanya apabila jelas 

pinangannya diterima.
8
 

Dalam hukum islam tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal ini 

merupakan peluang bagi kita untuk mengikuti tata cara sesuai adat yang 

berlaku disuatu daerah tersebut. Cara yang paling umum yang dilakukan pada 

proses meminang adalah pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan dan 

mengutarak maksudnya, biasanya di lakukan juga dengan adat tukar cincin, 

yang menjadi simbolik telah terjadinya peminangan. 

Seperti diuraikan di atas bahwa lamaran atau khitbah tidak wajib 

dilakukan namun berlaku sesuai dengan adat suatu daerah. Begitu juga yang 

terjadi pada masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten 

Trenggalek yang mempunyai tradisi perempuan melamar laki-laki.. Dalam 

proses khitbah ini biasanya masyarakat disini menyebutknya sisetan. 

Tidak ada pertemuan antara calon suami ataupun istri hanya kedua 

belak pihak keluarga  yang hadir. Biasanya ayah dari pihak perempuan 

mendatangi keluarga pihak laki-laki, beserta kerabat dekat, tokoh masyarakat 

RT, RW, para sesepuh desa yang dituakan oleh masyarakat desa, hal ini 

dilakukan untuk menghormati dan juga sebagai sarana pemberitahuan kepada 

masyarakat bahwa si perempuan dan si laki-laki ini nantinya akan 

melaksanakan perkawinan. Jadi dalam proses ini tidak ada tukar cincin seperti 

lamaran  pada umumnya.  

                                                             
8
 Drs Beni Ahmad Saebeni, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2011),75 



 

 

Selanjutnya seserahan yang dibawa berupa makan dari pihak 

perempuan, dan yang  wajib untuk dibawa berupa makanan yang bernama 

jadah, yang merupakan makanan simbolik dalam proses khitbah yang 

dilakukan ini. Proses yang dilakukan seperti biasanya berdiskusi mengenai 

hari pernikahan, dan juga tanggal pernikahan. Dari hari lamaran sampai pada 

ditentukanyan hari pernikahan biasanya berselang satu sampai tiga bulan. 

Tergantung ditemukanya hari baik bagikedua calon mempelai. 

Dari selang waktu antara satu sampai tiga bulan tersebut ada dari 

beberapa calon mempelai yang menganggap setelah proses lamaran berarti 

telah terjad kesepakatan bahwa laki-laki ataupun perempuan yang telah 

dilamar tersebut telah resmi sah menjadi calon suami ataupun istrinya, 

sehingga tidak jarang terjadi hamil diluar nikah. Sehingga saat dilaksanakanya 

akad nikah sesuai dengan waktu yang telah disepakati saat lamaran, calon 

mempelai perempuan telah mengandung. Dan tentu ini menyalahi aturan dan 

juga norma sosial yang ada dalam masyarakat. 

Dan sebelum tradisisi ini terjadi biasanya ada tradisi berdoa kemakam 

leluhur atau mereka menyebutnya  jaluk dongo nyang mbah, atau meminta 

doa sama mbah, yang dilakukan di makam dengan membawa makanan 

ataupun kemenyan untuk dibakar. 

Dari fenomena masyarakat ini, bagaimana  islam memandang tadisi ini 

dan apa implikasi pada perkawianan yang akan dilakukan. . Untuk itu penulis 

akan mengkaji lebih lanjut dalamsebuah karya yang berbentuk skripsi degan 



 

 

judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Melamar 

Laki-Laki Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status lamaran perempuan di 

Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap syarat lamaran perempuan di 

Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?  

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan 

diatasmaka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan tinjuan Hukum Islam terhadap status  lamaran 

perempuan di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek 

2. Untuk menjelaskan tinjuan Hukum Islam terhadap syarat lamaran 

perempuan di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan teoritis mengenai 

tradisi perempuan melamar laki-laki di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya selanjutnya tentang khitbah. 

2. Praktis  



 

 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi 

masyarakat tentang perempuan melamar laki-laki, serta bagaimana 

akibat hukum di lamran ini. Dan juga bagaimana perbaikan 

pelaksanaan kedepanya terhadap tradisi ini. 

b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. Dan juga menjadi pengalaman serta 

pegangan nantinya jika terjun dalam masyarakat secara langsung. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan 

kejelasan dan batasan informasi yang digunakan. Ini digunakan untuk 

membandingan dan juga mencari persamaan tema atau judul yang akan di 

bahas. Antara lain: 

Skripsi yang ditulis oleh Elmi Nuriyana Hidayati,  yang berjudul 

”Pinangan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 

Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)‟‟.
9
 Dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: Bagaimana proses pelaksanaan pinangan atau 

khitbah perempuan yang dilakukan masyarakat Desa Rembang Kecamatan 

Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi 

proses pelaksanaan pinangan atau khitbah perempuan yang terjadi pada 

masyarakat Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 

Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap pinangan yang dilakukan oleh 

perempuan yang ada pada masyarakat Desa Rembang Kecamatan 

                                                             
9
Elmi Nuryana Hidayat, Pinangan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam ( Study 

Kasus Desa Rembang Kecamatan Ngadi Ruwih Kabupaten Kediri), IAIN Tulungagung. 7. 



 

 

Ngadiluwih Kabupaten Kediri.  Dalam penelitian yang ditulis oleh Elmi 

Nuriyana Hidayati menggunakan metode penelitian lapangan, atau penelitian 

kualitatif yang mengedepakan data yang diambil langsung dari lokasi 

penelitian. Hasil dari penelitian ini proses pinangan yang di lakukan di Desa 

Rembang Kecamatan Ngadiruwih Kabupaten Kediri, pelaksanaan pinangan 

yang melibatkan semua keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki ada 2 

kali pertemuan. Dalam prespektif hukum islam tidak ada larangan bagi 

permpuan untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki yang dianggap shalih 

dan baik untuk dinikahi.  

Perbedaan yang di tulis oleh Elmi Nuriyana Hidayati dan yang akan 

penulis teliti adalah, terletak pada penelitian yang dilakukan dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Elmi Nuriyana Hidayati berfokus pada 

pelaksanaan, faktor dan pandangan hukum islam terhadap lamaran sorang 

perempua. Sedang yang akan peneliti tulis adalah proses tradisi dalam 

pelaksanan proses perempuan melamar laki-laki, dan tinjauan hukum islam 

terhadap tradisi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti 

ulis yaitu sama-sama menaliti atas pinangan seorang perempuan terhadap 

laki-laki. 

Selanjutnya skripsi yang ditulis Ahmad Syaifullah Wardianto, yang 

berjudul ” Tradisi Wanita Melamar Pria Pada Masyarakat Jawa dalam 

Prespektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Blajo Kecamatan Kali Tengah 



 

 

Kabupaten Malang)”.
10

 Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pelaksanan tradisi waniata melamar pria di Desa Blajo 

Kecamatan Kali Tengah Kabupaten Lamongan. Bagaimana prespektif 

hukum Islam terhadap tradisi Pria melamar Pria di Desa Blajo Kecamatan 

Kali Tengah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan lapangan, 

atau penelitian kualitatif yang mengedepakan data yang diambil langsung 

dari lokasi penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakuakan tradisi ini boleh 

dilakuan oleh masyarakat karna tidak melanggar aturan agama. Karna telah 

disampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa pinangan boleh dilakuakn 

selama wanita itu tidak dalam pinagan orang lain. Dalam tradisi masyarakat 

Blajo ini sebagian menggangaap ini sebagai penghinaan terhadap perempuan 

dan merendahkan martabat permpuan. Karna seharusnya laki-laki yang 

melamar  perempuan. Sehingga biasanya orang tua perempuan menyakan 

terlebih dahulu keseriusan laki-laki tersebut untuk memperistri anak 

perempuanya.  

Perbedaan Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Syaifullah Wardianto 

dengan yang akan dituli oleh peneliti adalah sudut pandang pembahasan, 

karna sama-sama membahas tentang tradisi perempuan melamar laki-laki.  

karna setiap daerah memiliki tradisi masing-masing, dan tentu memiliki 

makna dan maksud dalam setiap tradisi yang dilakukan. Dalam penelitian ini 

lebih pada tradisi yang dianggap sebagian msyarakat desa Blajo sendiri 

sebagai penghinaan terhapa permpuan karna menganggap rendah martabat 

                                                             
10

Ahmad Syaifullah Wardianto\, Tradisi Wanita Melamar Pria Pada Masyarakat Jawa 

dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Blajo Kecamatan Kali Tengah Kabupaten 

Malang) .  



 

 

perempuan. Tradisi ini boleh menurut islam dan tidak melanggar aturan 

agama. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti tulis yaitu sam-

sama membahas tradisi jawa permpuan melamar laki-laki. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research). 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan 

data-data deskripstif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang diwawancarai dan perilaku yang diiamati.
11

 Data-data deskriptif 

tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka.
12

Data-data deskriptif tersebut merupakan data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.
13

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran  peneliti mutlak diperlukan, karena haanya manusia 

sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek 

lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-

kenyataan dilapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan 

data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek 

penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.
14

 Dalam penelitian ini, 

peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan 

pengamata saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. 

                                                             
11

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 

3. 
12

 Ibid., 6. 
13

 Ibid., 6. 
14

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 9. 



 

 

Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan 

penelitian. Dimana peneliti akan meneliti proses tradisi perempuan 

melamar laki-laki. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.Pemilihan lokasi ini dikarenakan 

di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule perempuan melamar laki-laki sudah 

menjadi tradisi, yang tidak sesuai dengan Pasal 13 KHI tentang 

peminangan, yang disebutkan bahwa laki-laki yang seharusnya melamar 

perempuan dan juga hadith Nabi  yang menyebutkan laki-laki yang 

melamar perempuan. Yang secara tidak langsung menyatakan bahwa 

peminangan dilakukan oleh laki-laki. 

4. Data Dan Sumber Data 

a. Data 

Data  didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu obyek, data dapat berupa 

angla dan dapat pula merupakan lambing atau sifat.
15

 Data-data yang 

peneliti butuhkan dalam menganalisi masalah menjadi pokok 

pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.  Adapun data-data 

utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini meliputi status 

                                                             
15

 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 

2010), 1. 



 

 

lamaran seorang perempuan, dan akibat hukumnya, serta tradisi 

jadahan yang dilakukan dalam proses lamaran. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.
16

 Peneliti memperoleh data langsung 

dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan 

catatatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data 

primer diperooleh dari hasil wawancara langsung dengan para 

tokoh masyarakat yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek. 

2) Sumber Data Skunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.  Data yang dihasilkan dari sumber data ini 

adalah data sekunder.
17

 Sumber data sekunder yang mendukung 

penelitian ini adalah informan lain seperti masyarakat sekitar, 

buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, 

artikel dan sebagainya  yang berkaitan dengan permaslahan yang 

diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini. 
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5. Teknik pengumpulan Data 

Pengumpulan pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang 

dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan
18

. Dalam 

penelitin kualitatif, proses penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan 

yang saling terkait, yaiitu: 

a. Observasi 

Yaitu melihat, mengamati, mencermati serta merekan sesuatu 

secara sistematis.
19

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke 

lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 

pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan 

perasaan.
20

 Dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan 

merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ilmiah, pengamatan berati pencatatan sistematik terhadap 

fenomena-fenomena yang diselidiki.
21

 Pengumpulan data dengan 

observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan 

data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut.
22

 Dengan cara pengamatan langsung terdapat 

kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan 

sebagainya, selaku kejadian tersebut berlaku atau sewaktu terjadi. 
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Dengan cara pemngamatan, data yang langsung mengenai perilaku 

yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan 

data dari ingatan seseorang.
23

 Observasi ini dilakukan melalui 

pengamatan langsung di lapangan yaitu di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Pule Kabupaten Trenggalek, terutama pada tradisi Perempuan melamar 

laki-laki. 

b. Wawancara 

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dapat 

juga diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara. Dalam 

hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden 

atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Yang 

dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap 

muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara).
24

Wawancara dimaksudkan untuk lebih 

mendalami suatu kejadian atau kegiatan subyek penelitian.Wawancara 

amat sangat diperlukan karena banyak hal yang dpat diobservasi 

langsung, seperti perasaan, pikiran, serta pengalaman informan. Oleh 

karena itu wawancara dapat dipandang sebagai cara untul memahami 

atau memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan 
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sosial mereka.
25

Metode wawancara merupakan metode tanya jawab 

langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan secara terbuka 

sehingga informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai 

peneliti yang bertugas melakukan wawancara di lokasi 

penelitian.
26

Peneliti akan menggunakan wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang 

digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik 

pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
27

 Dari pengertian tersebut dapat dkatakan bahwa 

dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa gabar, film, sumber tertulis, dan karya 

momental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian.
28

 Seacara ringkas, dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya momental dari seseorang.
29

 Dokumen yang 

digunakan peneliti dalam peelitian ini berupa data sejarah desa 
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Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, denah wilayah 

Desa Sidomulyo serta dokumen lain yang dibutuhkan peneliti dalam 

mendukung penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

iilmiah, karena dengan analisalah, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah 

yang dikumpulkan perlu dipeahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga 

data tersebut mempunyai makna untuk menjawaab masalah dan 

bermanfaat untuk menguji hipotesa.
30

 Analisa data kualitatif, menurut 

Bogdan & Biklen dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasaikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
31

 Miles & 

Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisa data penelotian kualitatif, yaitu reduksi data, paparan data, 

dan penakrikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying).
32
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a. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema 

dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran lebih 

jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
33

 

b. Paparan data 

Pemaparan data atau penyajian data sebagai sekumpulan 

informasi tersususn, dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengamblan tindakan. Penyajian data yang digunakan 

untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisa sajian data.
34

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan unttuk mencari 

hubungan, persamaan atau perbedaan.
35

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data daklam 

penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria 

untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus 

mengandung nilai kebenaran, yang berarti penelitian kualitatif dapat 

dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik pengecekan data yang digunakan 
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peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalahh teknik 

pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori.
36

Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat 

kepercayaan (kredibelotas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat 

juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.
37

Triangulasi bukan 

bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaan peneliti 

terhadap data dan fakta yang dimiliki. Hal iini dipertegas oleh Wiersma 

yang mengemukakan triangulasi daam pengujian kredibelitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi sebagai teknik 

pemerikasaan keabsahan data dengan cara pengecekan data atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut.
38

 Triangulasi sebagai upaya mengecek 

data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggnakan 

pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali penelitian. 

Untuk emnarik kesimpulan diperlukan diperlukan beberapa sudut pandang 

yang bias dipertimbangkan dalam dalam beragam fenomena yang muncul 

dan selanjutnya diitaris kesimpulan yang bias diterima kebenarannya. 
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G. Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari 

skripsi yang hendak disAjikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi 

latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti 

meneliti fenomena yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan 

Pule Kabupaten Trenggalek tentang Tradisi Perempuan 

Melamar Laki-laki.. Rumusan masalah yang memaparkan 

tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk 

membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian 

yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara 

teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti 

memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini 

peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika 

pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan 

dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk 

mempermudah pembaca dalam membaca penelitian. 

BAB II  : KHITBAH DALAM  HUKUM ISLAM  

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang 

teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk 



 

 

penkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya 

akan dipergunakan dalam menganalisa setiap Permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. Adapaun teori yang peneliti 

gunakan dalam penelitian yaitu konsep khitbah dalam islam. 

BAB III  :  TRADISI PEREMPUAN MELAMAR LAKI-LAKI DI 

DESA SIDOMULYO KECAMATAN PULE 

KABUPATEN TRENGGALEK 

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang 

diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan 

sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data 

yang diperoleh di lapangan dengan mengurakan gambaran 

objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum 

wilayah penelitian yang meliputi sejarah Desa Sidomulyo 

Kecamatan Pule KabupatenTenggalek, keadaan geografis Desa 

Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, keadaan 

penduduk Desa Sidomulyo Kecamatan  Pule Kabupaten 

Trenggalek, dan keadaan pendidikan di Desa Sidomulyo 

Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek 

 

 

 



 

 

BAB IV  :  ANALISIS TRADISI PEREMPUAN MELAMAR LAKI-

LAKI DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN PULE 

KABUPATEN TRENGGALEK 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab 

ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik 

melalai data primer maupun data sekunder untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan 

dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian 

diantaranya mengenai analisa tentang status lamaran 

perempuan dan syarat lamaran perempuan. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban 

singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan 

berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh 

peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang 

ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan Permasalahan 

penelitian. 
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BAB II 

KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Khitbah 

Khitbah dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan 

al-khithab dan alkhathab. Kata al-khathab berarti “pembicaraan”. Apabila 

dikaitkan dengan dikaitkan dengan tatkhathaba maksudnya “dua orang yang 

sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan khatbahu fi amr “ia 

memperbincangankan sesuatu pada seseorang” jika khitbah (pembicaraan) ini 

berkaitan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap 

pembicaraan yang berhubungan dengan pernikahan. 
1
 

Dan dalam penyebutan orang Indonesia, khitbah disebut juga dengan 

melamar. Melamar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminta 

wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Kata lain dari 

melamar yaitu adalah meminang. Peminangan merupakan langkah 

pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dengan seorang 

wanita.
2
 Kata “Peminangan” berasal dari kata pinang  meminag (kata kerja). 

Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut 

“khitbah” .menurut etimoligi, meminang atau melamar adalah, meminta 

wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut 

terminology peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Atau seorang laki-
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laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang 

umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. 
3
 

Melamar atau meminang merupakan pernyataan permintaan seorang 

laki-laki kepada seorang permpuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang 

sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.
4
Meminang merupakan 

usaha pendahukuan sebelum pernikahan , agar kedua belah pihak saling 

mengenal, sehingga pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan 

penilaian yang jelas 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11, peminangan dapat 

langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasanagan jodoh, 

tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapatdipercaya.
5
 

Jumhur ulama mengatakan bahwa pinangan atau khitbah itu tidak 

wajib, sedangkan Daud Az-Zahiri mengtakan bahwa pinangan itu wajib sebab 

pinangan adalah suatu menuju kebaikan. Walaupun khitbah dikatakan tidak 

wajib namun dapat dipastikan khitbah dilakukan dalam proses menuju 

perkawinan. 
6
 

Sebelum peminangan biasanya sudah ada pemilihan calon pasangan. 

Ada ketentuan hukum mengenaimemilih calon pasangan. Pernikahan diawali 

dengan pemilihan calon pasangan hidup, seorang lelaki menentukan pilihan 

siapa wanita yang akan dijadikan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Dalam 
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hadith Nabi Saw, telah menjelaskan bagaimana memilih calon istri ataupun 

suami, yaitu: ه   

لَِلْرَبِع:  تُ ْنَكُح اَْلَمْراَُة  هلُل َعَلْيِو َوَسَلَم َقَل :َعْن َاِب ُىرَيْ رَة َرِذاهلُل َعْنُو َعََن َنِب َصَلي اَ 

 مسلم(  خبر وِلَماِِلَا َوحِلَسِبَها َوََجَِلَها َوِلِذيِنَها َفْطَفْر ِبَذاِت اْلَذْيِن تَرَِبْت َيَذاَك )رواه 

 

”Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda: Wanita itu 

dikikahi karena empat hal, yaitu karna hartanya, karena nasabnya, karena 

kecantikanya, dan karna agamanya, maka pilihlah karena agamnay niscaya 

kamu akan berntung”(H.R Bukhori danMuslim)
7
 

 

Ada empat kepentingan dalam memilih calon istri ataupun suami, yaitu 

untuk kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan kemanusiaan 

fitrah menusia itu sendiri, dan juga karena kebaikan agamnya yang menjadi 

jaminan kebaikan kepribadian dan juga urusan keluarga nantinya. Dengan 

kepentingan agama ini seorang lelaki telah meletakan pondasi yang kukuh 

bagi keluarganya.  

B. Dasar Hukum Khitbah 

Dalam al-Quran dan dalam banyak hadith Nabi yang membicarakan 

hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya 

perintah dan larangan melakukan peminangan. 
8
 dalam al-Quran Surat Al-

Baqarah,  
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َواَل ْجَناَح َعَلْيُكْم ٍفيَما َعرَّْضُتْم بِِو ِمْن ِحطَْبِة الِنَساِء اَْوَاْحَنُتُكْم ِف اَنْ ُفِسُكْم َعِلَم اَالَلُو 

 اََنُكْم َسَتْذُكُرو َونَ ُهَن َوَلِكَن الَّ تُ َوِعُدوُىَن ِسرًا ِاالَّ اَنتَ ُقوُلواقَ ْوالً َمْعرُفًا

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, 

atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mreka) dalam hatimu. 

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada 

itu janganlah kamu mengadakan janji kain dengan mereka secara rahasia. 

Kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma‟ruf. (Q.S 

Al-Baqaroh, 233). 

 

Dalam hukum islam hukum melamar itu diperbolehkan selama dalam 

batas-batas tertentu. Seperti sabda Rasulullah dalam Haditsnya.  

  :َعِن اْلُمِغريَِة اِْبِن ُشعبَة اَنَُو َخَطَب ِاْمرَاًَة فَ َقَل لَُو َرُسوَل لَلِو َصَلّى ا لَلُو َعَلْيِو َوَسَلَم 

َهاقَالَ  َها فَِانَُّو  اَْن يُْع ِدَم بِيَنَكمَ :قَاَل  , الَ   :اََنظََرَت اِلي ْ رواه النسائ وابن   (.اُنظُْر اِلَي ْ

 )ما جو والرتمذى

Dari Mugirah bin Syu‟bah ia pernah meminang seorang permpuan lalu 

Rasulullah Tanya kepadanya “ sudahkan kau melihat dia?”  ia menjawab 

“Belum”. Sabda Nabi “Lihatlah dahulu agar nantinya agar kamu bias 

bersama lebih lenggang(H.R. Nasa‟i, Ibnu Majah, dan Tirmizi). 
9
 

 

Dan hukumya menjadi haram apabila meminang perempuan yang telah 

dipinang orang lain. Berdasarkan hadits Raulullah Saw, Yaitu: 
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وْء ِمُن َفال َيَُِل لَُو اَْن يَ ْبَتاَع َعَلئ يَ ْبِغ َاِحيِو َولََيْخُتَب َعَلي ِحْطَبِت َاِحيِو 
َ
ْوءِمُن َاُحوامل

ُ
اَ مل

 َحََت َيَذَز )رواه امحد و مسلم( 

 

”orang mukmin adalah saudara orang mukmin, oleh karenanya itu tidak halal 

bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh 

saudaranya” 
10

(HR Ahmad dan Muslim) 

 

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun 

praktek kebiasaan dalam masyarakat bahwa peminangan dalam masyarakat 

merupakan sebuah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan, yang 

didalamnya memiliki pesan moral untuk mengawali rencana rumah tangga 

yang sakinah, mawadah, dan rahmah, yang sesuai dengan pendapat Dawud 

al-Dhahiry, yang menyatakan meminang hukumnya wajib. 

C. Akibat Hukum Khitbah 

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-

laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Dalam Pasal 13 KHI  

akibat hukum yang ditimbulakan dari pinangan dalam sebagai berikut: 

a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas me 

b. mutuskan pinangan.  

c. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara 

yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, 

sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.  
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Sebelum terjadinya perkawinan, seorang laki-laki dapat meminang 

seorang perempuan dengan tujuan yang mulia, yaitu lebih mengenal secara 

mendalam calon suami atau istrinya secara mendalam. Dengan demikian 

apabila terjadi ketidak cocokan mereka dapat membatalkan dengan 

memutuskan  pertunangan. 
11

 

Karena peminangan pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka 

diantara mereka yang telahh bertunangan, tetap dilarang untuk berkhalwat 

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

perkawinan. Kecuali apabila disertai dengan mahrom, maka bersepi-sepi tadi 

dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka untuk bermaksiat. 

Seperti hadis Rasulullah Saw:  

ُهَما اََن َرُسْوالَلو صل اهللِ َعَلْيِو َوَسَلمَاََيُْلونََاَحذُُكْم بِاِاْمرَاَِة  وَعْن اِبُن َعَباَس َرِضَي اَاهللُ َعن ْ

 )عليو متفق (ِااَلَمَعِدى ََمَْرَم 

Dari „Abbas r.a, Bahwasanya Rasulullah Saw, bersabda: Janganlah sekali-

kali salah eorang diantara kamu sekalian bersepi-sepi dengan seorang 

perempuan, kecuali bersama dengan makhramnya. (Mutafaqun „alaihi)
12

 

 

Dalam penjelasan Pasal 13 KHI dan hadith nabi di atas lamaran ataupun 

pertunangan belum menimbulkan akibat hukum kepada kedua belah pihak. 

Sehingga jika keduanya menggap sudah ada jaminan untuk menikah atau 

melakukan hubungan yang diluar ketentuan syariat,  karena pada prinsipnya 

peminangan belum minimbulkan akibat hukum. 
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D. Syarat-Syarat Yang Boleh Dikhitbah 

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu 

perkawina. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara‟ 

boleh dilamar oleh seorang laki-laki.
13

 

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Tidak dalam pinangan orang lain. Rasulullah Saw, Menegaskan:  

َلهَاْوبَا َذن َ  َاِخْيوِ اَل ََتُْطُب َاَحدُُكْم َعَلى ِحْطَبِة  متفق (َلوُ َحَتَّ يَ ت ُْرَك اْْلَا ِطُب قَ ب ْ

 )عليو

Janganlah seorang kamu meminang seorang wanita yang telah dipinang 

saudara/kawanya, kecuali peminang sebelumnya membatalkanya atau 

telah mengizinkanya.(Mutafaqun „alaih, Lafadnya Bukhori) 
14

 

  

b. Pada saat dipinang tidak ada penghalang syar‟i yang melarang 

dilangsungkanya pernikahan . 

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj‟i 

d. Apabila perempuan dalam masa iddah talak bai, hendaknya di pinang 

dengan cara sirri
15
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Dalam Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat 

dilakukan terhadap wanita yang masih perawan, atau terhadap janda yang 

telah habis masa iddahnya.  

a. Peminangan dapat dilakukan dilakukan terhadap seorang wanita yang 

masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya. 

b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj‟iah 

haram dan dilarang untuk dipinang.  

c. Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama 

pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak 

wanita.  

d. Putusnya pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya 

hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah 

meninggalkan wanita yang dipinang 

E. Melihat Yang Akan Dikhitbah 

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan 

dilamar itu boleh saja mereka beralasan pada hadith Rasulullah Saw berikut :  

 ةْ بَ طَ ا اْلِ هَ ي ْ لَ اِ  رَ ظُ نْ ي َ ا نَ اِ  نَ اَ اكذَ اِ  هاَ نْ مِ  رَ ظُ نْ ي َ  نْ اَ  وَ يْ لَ عَ  حَ ناَ جُ  الَ فَ  ةَ اَ رَ مْ اِ  مْ كُ دً حَ اَ  بَ طَ خَ  اذَ اِ 

 )رواه امحد( م  لَ عْ ت َ اَل  َنتْ نكَ اِ وَ 

“Apabila salah seorang kamu meminang seorang perempuan, boleh saja 

melihat permpuan itu asal saja semata-mata untuk mecari perjodoha baik 

diketahui permpuan itu ataupn tidak” ( H.R. Ahmad dan Abu Dawud) 

 



 

 

Bagian badan yang boleh dilihat menurut jumhur ulama bagian muka 

dan telapak tangan. Dengan melihat muka maka  dapat ditentukan cantik atau 

tidaknya perempuan yang akan dilamar.  Dan dengan melihat telapak tangan 

dapat diketahui subur atau tidaknya permpuan itu.
16

 

Sebagian faqoha seperti Abu Dawud Mengatakan bahwa seluruh badan 

perempuan itu boleh dilihat kecuali kemaluanya. Sementara itu ada fuqoha 

yang melarangnya.
17

 

Perbedaan pendapat ini karena suruhan untuk melihat perempuan secar 

mutlak. Juga terdapat larangan secara mutlak pula. Ada pula suruhan yang 

bersifat terbatas yakni hanya muka dan telapak tangan, berdasarkan beberapa 

pendapat ulama berkenaan dengan firman Allah Swt  yang berbunyi:  

َها  .…َواَل يُ ْبِد ْيَن زِيْ نَتُهَن ِاالََما َظَهَر ِمن ْ
  

“dan janganlah mereka menampakan perhiasanya kecuali (biasanya) apa 

yang nampak darinya”.
18

 

 

Maksud dari perhiasan darinya adalah muka dan telapak tangan. 

Dengan hadidt di atas maka batasan anggota badan yang boleh dilihat adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika yang melihatnya perempuan, seluruh anggota badanya boleh dilihat. 

Perempuan yang diutus pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya 

tentang keadaan permpuan yang dimaksud, sehingga jangan sampai pihak 

laki-laki tidak tertipu. 
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2. Jika yang melihatnya pihak laki-laki yang diperbolehkan hanya muka dan 

telapa tangan, karena selain itu adalah aurat yang haram untuk dilihat. 

Perempuan yang telah dipinang harus lebih menjaga dirinya, 

kehormatanya, dan auratnya karna dia telah dipilih laki-laki yang akan 

menikahinya untuk dijadikan pasangan hidup. 

F. Ketentuan-Ketentuan Hukum Islam Mengenai Khitbah 

1. Memilh Calon Suami 

Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. 

Seorang laki-laki menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar 

dan dinikahinya, demikian juga sorang perempuan menentukan  calon 

suami yang akan menjadi pendamping hidupnya.  

Seorang perempuan memilih calon suami hendaklah menentukan 

criteria terlebih dahulu. Sah bagi perempuan untuk memilih calon suami 

yang kaya, memiliki status social, dari keluarga yang baik, tampan, tetapi 

landasan agama harus dinomor satukan.  

Tatkala Rasulullah Saw menyebutkan empat alas an mengapa 

perempuan dinikahi, maka bias pula dinisbahkan sebaliknya, kepada kaum 

wanita. Tiga hal pertama disebutkan bersifat fitri, artinya sesuai dengan 

kecenderungan rata-rata manusia. Wanita juga menyukai laki-laki yang 

tampan dan memiliki kedudukan social.
19

 

Meminang atau khitbah merupakan langkah awal pendahuluan 

perkawinan, dengam maksud agar jedua belah pihak saling memgenal 
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terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh 

didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.
20

 

2. Memilih Calon Istri  

Pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup, 

seorang lelaki menentukan pilihan siapa wanita yang akan dijadikan 

istrinya. Begitu juga sebaliknya. Dalam hadith Nabi Saw, telah 

menjelaskan bagaimana memilih calon istri ataupun suam, yaitu,  

لَِلْرَبِع:  تُ ْنَكُح اَْلَمْراَُة  َرِذاهلُل َعْنُو َعََن َنِب َصَلي َاهلُل َعَلْيِو َوَسَلَم َقَل : ُىرَيْ رَةَعْن َاِب 

 مسلم(  خبر وِلَماِِلَا َوحِلَسِبَها َوََجَِلَها َوِلِذيِنَها َفْطَفْر ِبَذاِت اْلَذْيِن تَرَِبْت َيَذاَك )رواه 

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda: Wanita itu 

dikikahi karena empat hal, yaitu karna hartanya, karena nasabnya, 

karena kecantikanya, dan karna agamanya, maka pilihlah karena 

agamnay niscaya kamu akan berntung(H.R Bukhori danMuslim)
21

 

 

Ada empat kepentingan dalam memilih calon istri, yaitu untuk 

kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan kemanusiaan fitrah 

menusia itu sendiri, dan juga karena kebaikan agamnya yang menjadi 

jaminan kebaikan kepribadian dan juga urusan keluarga nantinya. Dengan 

kepentingan agama ini seorang lelaki telah meletakan pondasi yang kukuh 

bagi keluarganya.  

Kriteria utama dalam memilih istri bagi calon suami adalah, 

memilih calon istri karena agamanya.  Yaitu seorang peempuan muslimah 
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yang sholihah, taat kepada Allah dan Rasull, serta berakhlak mulia, harus 

berlandaskan agama, bukan yang lain. 

3. Hantaran Khitbah 

Hantaran dalam istilah jawa disebut juga dengan ”paningset” atau 

dalam bahasa indonesia disebut ”pengikat”, Hantaran atau yang disebut 

barang bawaan merupakan oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan 

pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga atau sebaliknya, yang 

digunakan untuk syarat pernikahan.
22

  

Hantaran dalam pernikahan biasanya berupa macam-macam makan 

dan sembako yang dikemas menarik, namun untuk sekarang hantran lebih 

beravariasi seperti barang-barang yang umum digunakan sehari-hari 

seperti pakaian, alat rias, sepatu dan masih banyak lainya, dan 

menyesuikan dengan adat daerah setempat. Pemberian hantaran ini 

tergolong sebagai tradisi dan kebiasaan yang umum dilaksanakan oleh 

masyarakat dan menjadi ciri khas pernikahan yang ada di Indonesia.
23

 

Dalam hukum islam tidak dijelaskan tentang tata cara lamaran. Hal 

ini memberikan peluang bagi kita untuk mengkiuti adat istiadat yang 

berlaku.
24

 Upacra lamaran dilakukan  dengan beberapa variasi. Cara yang 

paling sederhana adalah pihak ora ng tua laki-laki mengutarkan 

maksudnya kepada pihak mempelai perempuan. Dan biasanya dilakukan 
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tukar cincin.
25

 Biasanya pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak 

perempuan, hadiah ini juga sebagai hantaran atau  umum disebut sebagai 

seserahan.  

Pemberian hantaran ataupun barang bawaan selain sebagai tradisi 

yang harus dilakukan setiap acara lamaran juga memiliki tujuan yakni 

meringankan beban pihak tuan rumah pihak, agar nantinya mereka tidak 

merasa terbebani dengan adanya rombongan yang dibawa pihak yang akan 

melamar. Pemberian hantaran juga sebagai rasa sopan santun dan tata 

krama bertamu.  

4. Ketentuan Khitbah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Peminangan di Indonesia diatu dalam pasal-pasal Kompilasi 

Hukun Islam (KHI). Pasal 11 bahwa “Peminangan dapat dilangsungkan 

oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula 

dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.
26

  

Dan ketentuan-ketentuanya di atur dalam Pasal 12 dan 13. Bahwa 

disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) peminangan apat dilakukan kepada 

wanita yang masih perawan atau habis masa iddahnya, (2) Wanita yang 

ditalak suami yang berda dalam raji‟ah haram dan dilaranguntuk dipinang, 

(3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria 

lain, selam pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan 

dari pihak wanita, (4) putusnya pinangan pihak pria karena adanya 

pernyataan tentan putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam 
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pria an meminan telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang 

dipinang.
27

 

Dalam Pasal 13 ayat (1)  pinangan belum mngakibatkan akibat 

hukum dab para pihakbebas memutuskan pinangan, (2) kebebasan 

memutuskan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai 

dengan tuntunan agama  dan kebiasaan setempat sehinga terbina 

kerukunan dan saling menghargai.
28

  

Dalam Pasal-Pasal ini pelaksanaan peminangan tidak ada tuntutan. 

Pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasar moral 

yuridis. Kompilasi Hukum Islam menjabarkanya sebi berikut: 

1. Pada prinsipnya secara utuh diambil denan ajaran al-Qu‟ran setelah 

dimodifikasi kearah ketentuan yang rasional, praktis dan aktual. 

2. Selain itu nilai-nilai etika dan yuridis adat diabun didalamnya, sehinga 

tata tertib peminanan yang hidup menurut adat tidak dihalani 

penerapanya.
29

 

G. Hikmah Khitbah 

Setiap hukum yang disyariatkan meskipun hukumnya tidak sampai 

pada tinkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari 

adanya lamaran sebelum pernikahan yaitu, untuk lebih menguatkan ikatan 

perkawinan yang diadakan setelah itu, karena adanya lamaran ini kedua belah 
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pihak saling mengenal.
30

 Akad nikah untuk selamnya dan sepanjang masa 

bukan untuk sementara salah satu calon pasangan hendaknya tidak 

mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain keuali setelah 

diseleksi secara benar dan mengetahui tradisi calon pasangannya, perilau, 

karakter, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakan hidup mulia 

dan tentran diliputi suasana cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan dan 

ketenangan, ketergesaan  dalam ikatan perkawinan tidak mendatangkan akibat 

kecuali keburukan bagi keduanya , inilaah antara hikmah disyariaatkanya 

lamaran dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan  impian yang 

agung.
31
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BAB III 

TRADISI PEREMPUAN MELAMAR LAKI-LAKI DI DESA SIDOMULYO 

KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK 

 

A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten 

Trenggalek 

1. Sejarah Desa  

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa 

terbentuknya desa Sidomulyo berasal  dari riwayat penggabungan dari dua 

Desa, yaitu Desa Karangrejo dan Desa Ngepring, yang akhirnya disebut 

sebagai Sidomulyo yang artinya menjadi mulya (masyarakat yang hidup 

mulya, makmur dan sejahtera), yang dikenal sampai sekarang Desa 

Sidomulyo dengan Kepala Desa pertamanya bernama Djemani.
1
 

Berdasarkan riwayat tersebut maka dikenal daerah ini denganDesa 

Sidomulyo sampai dengan sekarang. Adapun pemimpin Desa Sidomulyo 

dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut . Masa kepemimpinan 

Djemanitahun 1918 sampai dengan tahun 1959. Masa kepemimpinan  

Gimin Wirjoadmodjo tahun 1959 sampai dengan tahun 1992. Masa 

kepemimpinan Paryadi Wahyu Aji tahun 1992 sampai dengan tahun 1998. 

Masa kepemimpinan Sudarman Ba tahun 1998 sampai dengan tahun 2013. 

Masa kepemimpinan Wahyonotahun 2013 sampai dengan sekarang.
2
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2. Keadaan Geografis 
3
 

Desa Sidomulyo merupakan  salah satu dari 152 (seratus lima 

puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi 

wilayah Desa Sidomulyo adalah merupakan daerah daratan dengan 

ketinggian 825 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah 

pegunungan. Desa sidomulyo tidak seperti daerah peggunungan yang lain 

yang memiliki akses jalan yang sulit dan terjal. Namun memiliki akses 

yangmudah dengan jalan raya yang bagus karna berbatasan antar 

kabupaten yaitu dengan Kabupaten Ponorogo, dan merupakan jalan antar 

kabupaten.Batas wilayah Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :  

a. Sebelah utara    : Desa Selur Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.  

b. Sebelah barat    : Desa Wonodadi Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.  

c. Sebelah selatan : Desa Tangkil Kec. Panggul Kab.Trenggalek.  

d. Sebelah timur    : Desa Puyung Kec. Pule Kab. Trenggalek 

Luas wilayah Desa Sidomulyo 2.021 Ha. 

 

3. Keadaan penduduk 

Desa  Sidomulyo merupakan daerah pegunungan. Mayoritas 

penduduk di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Treggalek 

bekerja sebagai petani, karena keadaan geografis yang sangat mendukung 

serta memilikitanah yang subur.  sebagian pekerja swasta yaitu sebagai 
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pedagang. dan beberapa PNS, untuk tenaga kesehatan dan juga tenaga 

pendidik. 

Tabel 3.1  

Data Kependudukan Menurut Pekerjaan 

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan 

1.  Petani / Pekebun 3.874 2.242 1.632 

2. Mengurus RT 1.003 0 1.003 

3. Pelajar / Mahasiswa 953 521 432 

4. Wiraswasta  336 231 55 

5. Karyawan Swasta 174 112 62 

6. PNS 23 22 11 

 TOTAL  6.360 3.128 3.195 

Sumber: Sidomulyo-Pule.Trenggalekkab.go.id
4
 

 

4. Keadaan pendidikan di Desa Sidomulyo 

Keadaan pendidikan di desa sidomulyo, ada empat SD Negri. Ada 

sepuluh Taman kanak-kanak, yang setiap dusunnya ada 2-3 taman kanak-

kanak. Untuk Sekolah Menengah Pertama ada di Desa Puyung. Dan 

Sekolah menengah atas ada di  Desa Selur Kecamatan Ngrayun Ponorogo, 

dan Di Kecamatan Pule. 
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Tabel 3.2 

Data Kependudukan Menurut Pendidikan 

No Kelompok Jumlah  Laki-laki  Perempuan  

1.  Tamat SD/Sederajat 3.491 1.734 1.748 

2. SMP / Sederajat  1.804 905 899 

3. SMA / Sederajat  371 214 157 

4. Diploma IV  / Strata I  47 30 17 

5. Diploma I / Strata II 11 9 2 

6. Akademi/ Diploma 

III/ S. Muda  

9 4 5 

 TOTAL  5.733 2.896 2.828 

Sumber: Sidomulyo-Pule.Trenggalekkab.go.id 

 

5. Kondisi Sosial Keagamaan 

Masyarakat Desa Sidomulyo keseluruhan beragama Islam. oleh 

karena itutidak ada tempat ibadah selain muasjid dan mushola. Menurut 

Bapak Mino SelakuPerangkat Desa Sidomulyo, Kegiatan keagamaan 

biasanya dilakukan oleh masyarakat yang membentukm jamaah tahlil 

putra dan juga putri disetiap RT, dan  juga gabungan beberapa RT. 

Biasanya dilakukan satu minggu sekali pada malam jumat untuk jamaah 

putra dan putri pada jumat siang ba‟da sholat jumat. 
5
 

Selain itu juga adanya kegiatan tasyakuran hari besar islam seperti 

hari raya idul fitri dan juga hari raya idul adha, serta maulid nabi, kegiatan 
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ini untuk medekatkan antar warga dan menjaga silaturahmi. Ada juga 

kegiatan  ibu-ibu muslimat antar kecamatan setiap satu bulan sekali.  

 

B. Status Lamaran Perempuan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek.  

Lamaran merupakan pernyataan permintaan seorang laki-laki kepada 

seorang permpuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum 

berlaku ditengah-tengah masyarakat. Lamaran dilakukan sebelum menikah 

dengan maksud untuk lebih mengenal dan perwujudan menenuju ke jenjang 

pernikahan. Lamaran yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek berbeda dengan lamaran yang seperti pada umumnya. 

Dimana pihak laki-laki yang melamar perempuan. Tapi perempuan yang 

melamar laki-laki. Meski tidak ada ketentuan dalam aturan bahwa harus laki-

laki yang melamar. 

 Namun tradisi ini seperti tidak umum dilakukan dan berbeda  dengan 

kebiasaan masyarakat lainya.  Di mana sebagian masyarakat  pelaksanaan 

khitbah biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Dan juga dilaksanakan 

dengan kebiasaan adat yang berlaku dalam suatu masyarakat.  Adapun 

mengenai pelaksanaan lamaran peneliti bertanya kepada Bapak Mawan selaku 

tokoh masyarakat Desa Sidomulyo: “Ya, lamaran disini seperti yang telah ada 

dan terjadi sebelum-sebelumnya mbak, nggih tiyang putri melamar tiyang 

putra mbak”.
6
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Dalam praktik lamaran yang ada di Desa Sidomulyo benar adanya jika 

yang melamar adalah pihak perempuan bukan pihak laki-laki seperti pada 

umumnya atau daerah lainya. Pelaksanaan lamaran di Desa Sidomulyo wajib 

dilakukan oleh pihak perempuan, tidak diketahui pasti sejarah tentang lamaran 

perempuan yang terjadi di Desa Sidomulyo, namun lamaran perempuan telah 

menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Sidomulyo, dan menjadi sebuah 

kewajiban apabila akan melangsungkan lamaran. 

  Mengenai latar belakang pelaksanaan lamaran perempuan peneliti 

bertanya kepada Bapak Tarno selaku sesepuh Desa Sidomulyo:   “untuk 

sejarahnya kurang tahu yo  mbak, tradisi iki wes enek  sebelum saya lahir 

mbak, dan dilakukan secara turun temurun”.
7
 

Kemudian beliau juga menambahkan: “ tradisi tiyang setri ngalamar 

dateng tiyang jaler iki mbak ya juga untuk menghormati mbah-mbah e biyen, 

yang sudah melaksanakan dan dijadika tradisi lamran sebelum pernikahan”.  

Tradisi lamaran perempuan di Desa Sidomulyo merupakan tradisi 

turun temurun, dari para orang tua dulu, walaupun tidak diketahui bagaimana 

awal mula tradisi ini ada, namun masyarakat Desa Sidomulyo menjadikan 

lamaran perempuan sebagai tradisi dan dilakukan sampai sekarang.  

Dalam pelaksanaan lamran perempuan masyarakat Sidomulyo tidak 

mempermasalahkan tradisi yang mereka lakukan, dan tidak menganggap 

tradisi ini seperti terkesan menganggap rendah laki-laki karna dilamar oleh 

perempuan, namun sebaliknya lamaran perempuan menjadi tradisi yang 
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sanggat dihormati oleh masyarakat Desa Sidomulyo.  Berikut yang 

disampaikan oleh Bapak Mawan: “ Tradisi lamaran perempuan ini tidak 

merendahkan laki-laki, namun jusru lebih memuliakn perempuan, karna 

memperjelas posisi perempuan”. 
8
 

Dalam pelaksanaan perempuan melamar laki-laki adanya beberapa 

pihak keluarga dan tokoh masyarakat yang hadir. Kehadiran keluarga dan juga 

tokoh masyarakat dalam acara lamaran juga menjadi sarana pemberitahuan 

bahwa antara laki-laki dan perempuan ini sudah melakukan lamaran dan akan 

menuju pada jenjang pernikahan.  Disampaikan oleh Bapak Pajar: 

yang hadir dalam acara lamaran ini adalah keluarga kedua belah pihak, 

saudara dan kerabat, tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan juga tokoh 

adat, biasane naming tiyang kakung sing nderek mbak, mbak-mbak e 

ibu-ibune tidak ikut.
9
 

 

Dalam tata cara pelaksanaan lamaran perempuan di Desa 

Sidomulyo,yaitu pihak dari keluarga perempuan datang ke rumah pihak laki-

laki dan mengutarakan maksud dan tujuannya Setelah diutarakan  maksud dan 

tujuanya biasanya akan dilakukan rembuk dinten atau biasa disebut mencari 

hari untuk pernikahan. Hari pernikahan yang sudah ditentukan  biasanya 

sesuai dengan permintaan keluarga, dan hari baik yang ditentukan.  

Rembuk dinten ini dalam pelaksanaan lamaran prempuan dilakukan oleh 

pujonggo atau berjonggo, yaitu sebutan terhadap sesepuh yang paling 

dituakan oleh masyarakat, tokoh adat yang mempunyai pengetahuan tentang 

hukum adat jawa, dan yang dipercaya untuk menangani hal-hal yang penting.  
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Terkait pujonggo tersebut dijelaskan oleh Bapak Narimo:  

pujonggo utowo berjonggo tersebut merupakan orang yang dipercaya 

untuk menangani hal-hal penting seperti ini mbak, seperti contohnya 

lamaran. Dalam acara lamaran keberadaan pujonggo juga sanagat 

penting mbak, karna merupakan kunci dari acara lamaran ini, selain 

kedua belah pihak yang melakukan lamaran. Karna pujonggo ini nanti 

yang mencari hari yang tepat untuk pernikahan kedua pihak. 
10

 
 

Pujonggo atau berjonggo bertugas memcari hari pernikahan, dalam 

pelaksnaan lamaran perempuan, ini disebut jejer jarak, yaitu jarak antara hari 

lamaran samapai hari pernikahan. Dalam pelaksanaan jejer jarak ini tidak ada 

batasan  berapa lama antara waktu lamran sampai pada hari pernikahan.  

 Seperti yang disampaikan  narasumber  Bapak Mawan  selaku tokoh 

masyarat Desa Sidomulyo: 

 “Tidak ada batasan mbak,tergantung pihak keluargane gimana 

mintanya mbak, nanti kan dicari harinya sesuai weton mbak, kalih dinone sing 

apik kapan”.
11

 

Jejer jarak yang dilakukan oleh pujonggo atau berjonggo biasanya 

tergantung dari permintaan keluarga, tapi tetap ditentukan oleh pujonggo. 

Untuk mencari hari pernikahan dalam pelaksanaan jejer jarak ini pujonggo 

menggunakan uang logam lama, atau disebut duwit gobok.  
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Didasarkan oleh perhitungan weton dari kedua pihak yang akan 

melakukan lamran.  

Seperti disampaikan oleh Bapak Tarno:  

jejer jarak itu mbak dilakukan oleh bejonggo dengan uang logam lama 

utowo duwit gobok , dibuat perhitungan weton keduanya, dan yang 

tahu bagaimana caranya hanya pujonggo itu sendiri mbak.
12

 

 

Dalam pelaksanaan lamran perempuan masyarakat Sidomulyo tidak 

mempermasalahkan tradisi yang mereka lakukan, dan tidak menganggap 

tradisi ini seperti terkesan menganggap rendah laki-laki karna dilamar oleh 

perempuan, namun sebaliknya lamaran perempuan menjadi tradisi yang 

sanggat dihormati oleh masyarakat Desa Sidomulyo.  Berikut yang 

disampaikan oleh Bapak Mawan: 

Tradisi lamaran perempuan ini tidak merendahkan laki-laki, karna 

sudah dilakukan turun temurun, mau tidak mau kan harus dilakukan, 

dan sudah menjadi kebiasaan dan sudah dianggap wajar. Bagi kami 

masyarakat Sidomulyo, tidak merasa merendahkan pihak laki-laki atau 

menganggap direndahkan, sebaliknya kami sangat menghormati tradisi 

ini.
13

 

 

Penentuan hari pernikahan sejak lamaran dilakukan berselang antara 

tiga bulan sampai enam bulan. Selama menunggu hari pernikahan yang telah 

ditentukan ikatan lamaran mereka belum mengikat, lamaran tersebut hanya 

sebatas lamaran yang telah dilakukan. 

Penjelasanya disampaikan oleh bapak Tarno selaku sesepuh Desa 

Sidomulyo:  
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Ya belum mengikat mbak masih biasa dibatalkan, ya seperti 

perkenalan mbak lamaran itu, kalau cocok lanjut kalau tidak ya 

berhenti. Tapi disini kita berharap berdoa supaya lamaran bisa sampai 

pernikahan, karna niat kita kan baik mbak untuk beribadah, menikah 

kan ibadah .
14

 

Lamaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak masih belum 

mengikat bagi keduanya, masih bisa membatalkan lamaran apabila sudah 

tidak ada kecocokan di antara keduanya, atau ada hal lain yang menyebabkan 

putusnya lamran. Penjelasanya disampaikan oleh bapak Mino selaku 

perangkat Desa Sidomulyo: „‟ 

Lamaran atau sisetan belum ada akibat hukumnya, tidak mengikat satu 

sama lain, bisa batal dan diputuskan seperti , tidak cocok, sudah tidak 

ada kecocokan diantara keduanya, ada hal-hal yang mengakibatkan 

lamaran itu putus, ya masalah anak-anak muda sekarang mbak.
15

 

 

Antara selang waktu dan hari  pernikahan ini antara calon suami dan 

istri ada yang mengangap bahwa mereka pasti akan menikah. Dan terjadi hal-

hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti menginap di rumah calon 

suami atau istri, dan jika menginap mereka tidur dalam satu tempat,  pergi 

kemana-mana berdua dan sudah selayaknya suami istri, dan ada kemungkinan 

nanti sebelum hari pernikahan calon istri sudah mengandung. Tentu saja hal 

ini sudah menyalahi aturan agama dan melanggar norma yang ada di dalam 

masyarakat. Disampaikan oleh bapak Pajar selaku pelaku lamaran  dari pihak 

perempuan :  

Sebenarnya yo tidak boleh mbak hal-hal yang demikian dilakukan, 

menginap itu boleh saja mbak ya asal mereka tidak bersama, tidur di 

tempat terpisah, karena kembali pada status e lamaran iku mbak sing 

durung mesti bakal mantenan, lamaran belum tentu nikahan. Lamaran 
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durung mesti mantenan. Jadi tidak ada jaminan setelah lamaran pasti 

akan meningkah.
16

 

 

Namun  sepertinya banyak dari mereka para orang tua dan juga  para 

calon suami istri ini menganggap kalau mereka telah memiliki ikatan. Dan 

beranggapan bahwa mereka akan menikah. Mereka beralasan untuk lebih 

saling mengenal satu sama lain, mengenal keluarganya, tidak pernah terjadi  

pembatalan pernikahan setelah lamaran. Karna lamaran merupakan hal yang 

serius jadi tidak mungkin untuk dibatalkan bagi keduanya.  Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Mino: “ lamaran kalau disini sudah dianggap serius 

mbak, jadi mereka mengganggap lamaran sudah pasti akan ke jenjang 

pernikahan. Walau sebenarnya tidak ada ikatan bagi keduanya, selain status 

telah melakukan lamaran utowo sisetan‟‟. 

Karena alasan-alasan itulah terjadi anggapan bagi kedua belah pihak 

menganggap telah ada ikatan lamaran, sehingga hal-hal yang seharusnya 

belum boleh kadang mereka lakukan. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Mawan:  

Hal-hal seperti yang sampean utarakan tadi tidak boleh dilakukan 

mbak, hanya saja di masyarakat sini telah  berkembang anggapan 

lamaran yang telah mengikat keduanya, sehingga mereka melakukan 

hal yang seharusnya tidak boleh atau belum boleh dilakukan  kedua 

belah pihak.
17

 

 

Beliau juga menambahkan anggapan-anggapan yang berkembang 

dalam masyarakat seharusnya dirubah, karna lamaran yang dilakukan 

perempuan di Desa Sidomulyo tidak ada ikatan bagi keduanya apa lagi punya 
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akibat hukum dan menjamin mereka akan menikah setelah lamaran, dan bebas 

malakukan apapun. Lamaran yag dilakukan hanya sebatas lamaran pada 

umumnya, disampaikan oleh Bapak Mawan:  ”Lamaran yang dilakukan belum 

menimbulkan ikatan bagi keduanya mbak, hanya sebatas lamaran, langkah 

awal pernikahan, mboten enten akibat hukumnya sehingga mereka boleh-

boleh saja melakukan hal-hal selayaknya suami istri”. 

Seperti yang disampaikan  oleh bapak Mawan, bahwa kepercayaan 

orang tua, kurangnya pemahaman keagaamaan yang menjadi faktor 

penyimpangan ini. Berikut penjelasanya:  

Ya itu tadi mbak kepercayaan kedua orang tua terhadap anak-anak 

mereka. Padahal mereka harusnya melarang hal-hal seperti itu. 

Pengetahuan agama yang kurang, sehingga mereka membiarkan anak-

anak mereka. juga anak-anak muda sendiri yang sekarang kurang 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma agama. 

Dan yang ada dimasyarakat. 
18

 

 

Dari wawancara yang peneliti lakukan, berkembangnya  anggapan status lamaran 

yang  terjad di Desa Sidomulyo ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

diantaranya kepercayaan kedua orang tua terhadap anak-anaknya, bahwa mereka 

telah dewasa, serta pengetahuan agama yang kurang sehingga anggapan-anggapan 

yang sekiranya salah tetap dilaksanakan,  

C.  Syarat Lamaran Perempuan di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule 

Kabupaten Trenggalek. 

Membicarakan syarat lamaran  tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan 

tentang halanganya. Berkaitan dengan siapa saja yang boleh di lamar ataupun 
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tentang syarat-syarat yang menyertai lamaran tersebut. Syarat-syarat tersebut 

juga berlaku dalam lamaran perempuan di Desa Sidomulyo.  

Adapun mengenai syarat-syarat lamaran perempuan di Desa 

Sidomulyo peneliti bertanya kepada Bapak Mawan selaku tokoh masyarakat: 

 Syarat-syarat lamaran perempuan disini yang pertama sesuai dengan 

ketentuan agama, tidak ada hubungan dengan orang lain (dilamar), 

bukan suami atau istri orang lain, kalau perempuan tidak dalam masa 

iddah, mbak. biasane le ngarani masa tunggu ya mbak. 
19

 

 

Kemudian peneliti bertanya kepada tokoh masyarakat lain Bapak 

Narimo:  

Mriki adate begini mbak perempuan nglamar laki-laki, kalau syaratnya 

secara agama, tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam masa 

iddah, kalih tidak ada halangan lainya mbak, seperti masih saudara 

sendiri.  
20

 

 

Kemudian Bapak Narimo menyampaikan kembali tentang syarat 

lamran yang harus ada menurut masyarakat Desa Sidomulyo, beliau 

menyampaikan: ”syarate lamaran selain yang saya jelaskan tadi, di desa 

Sidomulyo, adate kalau lamaran harus ada jadah  ”. 

Jadah yang merupakan makanan khas yang ada di dalam proses 

lamaran, makanan yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan kelapa 

dan ditumbuk, yang merupakan makanan wajib yang menjadi simbol dari 

lamaran. Jadah menjadi menjadi syarat yang harus disediakan dalam acara 

lamaran. Mengenai syarat lamaran berupa makanan jadah ini  Bapak Narimo 

melanjutkan penjelasanya: “ Jadah ini menjadi syarat dan  menjadi simbol 

lamaran  kalau di Desa Sidomulyo mbak, karna jadah itu kan lengket mbak, 
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filosofinya mbah-mbahnya dulu  biar nanti ketika mereka  dalam berumah 

tangga mereka awet sampai tua.
21

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Pajar, sebagi berikut: 

Iya  mbak harus ada, Karena jadah ini menjadi simbol dari lamaran , 

disini kan menyebutnya sisetan atau jadahan. Kenapa to kok jadah 

harus ada, karna maknane jadah itu panganan soko ketan mbak dan 

miturut mbah-mbah  e dulu, jadah itu lengket supaya nanti ketika 

mereka omah-omah utowo berumah tangga  itu awet sampek mbah-

mbah.
22

 

 

     Kemudian peneliti menanyakan syarat lamran lainya kepada sesepuh 

Desa Sidomulyo selain  jadah. Serta barang-barang dan makanan-makanan 

apa yang wajib dalam proses lamaran.  Disampaikan oleh bapak Tarno selaku 

sesepuh Desa Sidomulyo:  

Sakliyone jadah ada lagi syarat lamaran di sini, yaiku jadah jenang, 

gedang sakbokor, beras ketan utowo beras pari, kambil gundil, gulo 

abang.  Iku kabeh untuk iring-iringan lamaran mbak”, selain itu juga 

adanya pujonggo utowo berjonggo. 
23

 

 

 Kemudian beliau menlanjutkan penjelasanya terkait barang-barang-

barang tersebut. Bapak Tarno: 

 jadah jenang merupakan makanan wajib didalam lamaran. Gedang 

sakbokor, beras pari dan beras ketan, kambil gundil dan gula merah 

digunakan untuk sajen yang dalam acara lamaran. sajen atau sesaji ini 

digunakan oleh berjonggo untuk mencari hari pernikahan yang 

melakukan lmaran, berdasarkan weton dari keduanya.
24

  

 

 Selain barang-barang dan makanan wajib yang menjadi syarat lamran, 

juga ada barang bawaan, atau masyarakat Desa Sidomulyo menyebutnya 

gawan. Mengenai barang bawaan saat lamaran bapak Mino menjelaskan 
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barang bawaan hanya sebagai buah tangan, tidak bisa menggantikan jadah dan 

sajen sebagai syarat dalam lamaran, walupun nilainya bisa lebih tinggi berikut 

penjelasan bapak Mino mengenai barang bawaan:  

 yang dibawa selain jadah sebagai syarat lamran, wonten ingkung, 

beras, jajanan pasar, buah-buahan, kalih kebutuhan pokok lainya 

mbak, pokonya berupa pangganan entah karo mateng. Makanan 

mateng yang dibawa ini juga nanti menjadi hidangan para tamu 

undangan yang ada mbak, ben ora ngrepotne tuan rumahnya sing due 

hajat mbak, sing pangganan entah yo iso ge gawan (bawaan) calon 

besan.
25

 

 

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak Tarno sesepuh desa 

Sidomulyo mengenai barang bawaan, apakah juga menjadi sebuah syarat 

dalam lamaran dan adanya barang bawaan seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Mino, menjadi sebuah keharusan seperti jadah dan sajen  kemudian 

beliau menyampaikan, Bapak Tarno:  

mboten mbak, gawan sing rupo mateng karo entah kuwi mau, tidak 

wajib ada, hanya sebatas gawan, ada yo Alhamdulillah tidak ada ya 

tidak apa-apa, dan juga tidak bisa menggantikan sing jenenge jadah 

kalih sajen itu tadi.
26

 

 

Keharusan adanya jadah  dan barang-barang lainya seperti kambil 

gundil, gedang sakbokor, gulo abang, beras pari dan beras ketan, yang 

menjadi syarat lamran tidak dapat diganti oleh makanan lain, jika tidak ada 

pihak keluarga yang akan mengadakan lamran harus berusaha untuk 

memperolehnya.  

Seperti yang disampaikan oleh bapak Mawan:  
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jadah dan sesaji  itu harus ada mbak harus diusahakan dan wajib 

ada dalam lamaran, kalau tidak ada itu bukan lamran mbak 

melainkan betamu seperti biasa,
27

 

 

Keharusan adanya jadah yang menjadi syarat lamran tidak dapat 

diganti oleh makanan lain, jika tidak ada pihak keluarga yang akan 

mengadakan lamran harus berusaha untuk memperolehnya. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Mawan:  

Jadah itu harus ada mbak harus diusahakan dan wajib ada dalam 

lamran, kalau tidak ada tidak bisa lamaran ini dilajutkan, walaupun 

ada makanan lain yang dibawa, karena syarat lamran di sini adanya 

jadah itu mbak selain syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 

agama.
28

 

  Jadah dalam acara lamran merupakan hal penting yang tidak boleh 

digantikan.  Adapun makanan lain yang dibawa berupa Ingkung, beras, 

jajanan, buah-buahan, bahan pokok makanan yang mentah, itu tidak dapat 

menggantikan jadah  sebagi syarat dan keharusan yang ada dalam  proses 

lamaran perempuan. Masyarakat desa Sidomulyo mengambil jadah sebagi 

simbol lamran karena sifat jadah yang lengket dan terbuat dari beras ketan. 

Dulu ketan merupakan hal yang mewah, dan disandingka dengan kesan 

kesakralan pernikahan.  

Disampaikan oleh bapak Mawan selaku tokoh masyarakat desa 

Sidomulyo: “Jadah tidak bisa diganti oleh makanan atau barang lainya mbak, 

                                                             
27

 Mawan, Hasil Wawancara, Pule 16 September 2020 
28 Mawan, Hasil Wawancara, Pule 16 September 2020. 



 

 

karna sudah menjadi simbolnya lamaran, wajib adanya, kalau tidak ada jadah 

ya bukan lamaran, kesannya bertamu seperti biasa”.
29

 

Dari data di atas yang disampaikan oleh para narasumber, adanya jadah  

merupakan keharusan  menjadi syarat dan wajib ada dalam acara lamran, yang 

telah menjadi simbol lamaran, dan tidak bisa diganti oleh makan  atau barang 

lain. Walau ada barang dan makan lain yang dibawa itu hanya semata untuk 

buah tangan,dan agar tidak merepotkan tuan rumah. 

Kemudian untuk syarat keharusan jadah dan sajen pada saat lamaran 

juga menjadi tradisi dan hukum sendiri bagi masyarakat Desa Sidomulyo, 

karna ini sudah dilakukan berulang-ulang oleh mereka. Bagi masyarakat Desa 

Sidomulyo ini tidak bisa ditinggalkan, tradisi perempuan melamar laki-laki, 

dengan syarat jadah sebagi simbol lamaran harus dijaga, jangan samapi hilang 

tergerus zaman, terlebih menjadi hukum bagi mereka. Berikut penjelasan 

Bapak Mawan : 

  ya mbak tradisi ini harus di jaga mbak di uri-uri, dilestarikan agar 

tetap dilaksanakan masyarakat, walaupun lamaran sakniki pun katah 

model-model,e wonten acara tukar cincin lan liyo-liyone, sing nggae 

dekor barang, boleh saja pakek yang seperti itu asal tetap menjalankan 

tradisi yang ada.
30

 

 

Tradisi prempuan melamar laki-laki dengan syarat Jadah dalam acara 

lamaran merupakan hal penting yang tidak boleh digantikan.  Adapun 

makanan lain yang dibawa berupa Ingkung, beras, jajanan, buah-buahan, 
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bahan pokok makanan yang mentah, itu tidak dapat menggantikan jadah  

sebagi syarat dan keharusan yang ada dalam  proses lamaran perempuan.  

Masyarakat Desa Sidomulyo mengambil jadah sebagi simbol lamran 

karena sifat jadah yang lengket dan terbuat dari beras ketan. Dulu ketan 

merupakan hal yang mewah, dan disandingkan dengan kesan kesakralan 

pernikahan. Disampaikan oleh bapak Mawan selaku tokoh masyarakat Desa 

Sidomulyo:  

Jadah tidak bisa diganti oleh makanan atau barang lainya mbak, karna 

sudah menjadi simbolnya lamaran, wajib adanya, kalau tidak ada jadah 

ya bukan lamaran, kesannya bertamu seperti biasa.
31

 

 

Dari data di atas yang disampaikan oleh para narasumber, adanya 

jadah  merupakan keharusan  menjadi syarat dan wajib ada dalam acara 

lamran, yang telah menjadi simbol lamaran, dan tidak bisa diganti oleh makan  

atau barang lain. Walau ada barang dan makan lain yang dibawa itu hanya 

semata untuk buah tangan,dan agar tidak merepotkan tuan rumah. 
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI 

PEREMPUAN MELAMAR LAKI-LAKI DI DESA SIDOMULYO 

KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap  Status perempuan Melamar Laki-Laki 

di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. 

Melamar atau dalam syariat islam disebut khitbah merupakan sebuah 

sunnah Rasul yang terpuji. Berbagai pandangan telah menyebutkan bahwa 

melamar ataupun meminang merupakan hal yang sangat dianjurkan sebelum 

dilaukannya perkawinan, Agar calon mampelai dapat saling mengenal. 

Pelaksannna lamaran yang ada di Desa Sidomulyo dimana seorang 

perempuanlah yang melamar laki-laki, sedikit berbeda dengan pelaksaan 

lamaran pada umumnya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu 

pendahuluan sebelum adanya pernikahan, untuk mengenal calon pendamping 

hidupnya, bagaimana karakter, kebiasaan, akhlaknya agar nantinya dapat 

memahami satu sama lain dan terciptanya rumah tangga seperti yang 

diharapkan penuh cinta dan kasih sayang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tradisi 

lamran perempuan, merupakan suatu tradisi yang berasal dari leluhurnya, 

unuk menjaga dan tetap menjalankan serta meneruskan tradisinya. 

Peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan tidak menjadi masalah 

bagi pihak laki-laki, pihak laki-laki tidak merasa direndahkan dengan tradisi 



 

 

ini karna merupakan tradisi leluhur yang harus tetap dilaksanakan. Tujuan dari 

adanya khitbah adalah mengikatkan tali suci untuk mencapai tujuan yang 

sama menuju pernikahan, maka dari itu perlu dilaksanakan sesuai dengan 

syariat yang mengaturnya. Pada umumnya khitbah dilaksanakan oleh pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan agar di antara keduanya saling 

memantapkan diri dan saling menghilangkan keraguan.  

   

Dari pemaparan peneliti tentang data penelitian dalam bab sebelumnya 

mengenai tinjuan hukum Islam terhadap status lamaran perempuan yang 

terjadi di  Desa Sidomulyo, bahwa ada beberapa pihak antara calon suami dan 

istri setelah adanya proses lamaran menganggap bahwa mereka telah ada 

ikatan, dan menganggap mereka pasti akan menikah seperti apa yang mereka 

harapkan. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang mengakibatkan adanya 

pelanggaran aturan agama . Tidak sedikit yang terjadi sebelum menikah calon 

istri sudah mengandung beberapa  minggu bahkan bulan.  

Dalam hal ini kasus-kasus yang terjadi seperti pemaparan diatas, tentu 

saja menyalahi peraturan yang ada baik itu sosial masyarakat yang tentu ada 

konsekuensi sendiri bagi para pelaku seperti rasa malu pada lingkungan 

sekitar serta agama yang jelas-jelas tidak membolehkan adanya hubungan 

badan sebelum adanya pernikahan, ataupun hal-hal yang menjerumus kepada 

perizinaan. 

Secara agama Islam sebenarnya tidak ada larangan bagi seorang 

perempuan untuk mengajukan diri kepada seorang yang dianggapnya shalih 



 

 

dan baik untuk dinikahi. Bahkan dahulu Sayyidatina Khadijah ra. Melaukan 

hal tersebut. Beliau yang melamar Nabi Muhammad Saw saat itu yang masih 

berusia 25 tahun, hal itu karena Khadijah tahu persis kebaikan akhlaq calon 

suaminya, sementara saat itu belum turun wahyu.
1
 Selanjunya ada beberapa 

perempuan pada masa tasry‟ menyerahkan diri kepada Rasullulah Saw untuk 

dinikahi beliau. 

Hanya saja apa yang dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo, setelah 

kedua calon suami istri telah melakukan lamran  telah menyalahi aturan 

agama, baik Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun hadith yang ada 

mengenai lamaran. Karena lamran yang dilaukan hanya sebat Dalam 

permasalahan tersebut tentu tidak dibenarkan dalam agama.  

Sudah jelas dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 13 

menjelaskan bahwa lamaran belum mengikat dan belum berakibat hukum 

pada kedua belah pihak.Keduanya masih bisa membatalkan lamaran, 

pembatalan lamaran yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat 

tersebut. Belum ada kepastian bahwa lamaran akan menikah, tidak ada hukum 

bagi keduanya setelah lamaran, masih ada kemungkinan lain yang dapat 

menyebabkan putusnya lamaran tersebut. Dalam Riwayat Sabir, menyatakan 

Nabi Saw. Bersabda :  

ُهَما اََن َرُسْوالَلو صل اهللِ َعَلْيِو َوَسَلمَاََيُْلونََاَحذُُكْم بِاِاْمرَاَِة  وَعْن اِبُن َعَباَس َرِضَي اَاهللُ َعن ْ

 )متفق عليو (ِااَلَمَعِدى ََمَْرَم 
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“Barang siapa beriman kepada Allah, dan hari akhir maka janganlah mereka 

bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai dengan mahramnya, 

karena pihak ketiganya adalah setan”.
2
 

 

Jika tanggapan masyarakat tetap pada anggapan bahwa  apabila 

mereka telah lamaran, sudah ada jaminan mereka menjadi suami istri, hal 

tersebut sangatlah salah.  Berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 

13 ayat (2) tentang peminangan, belum berakibat hukum, peminangan masih 

bisa dibatalkan. Sehingga apa yang dilakukan dan dianggap sah dan juga 

mengikat oleh masyarakat Desa Sidomulyo tentu saja sudah melanggar pasal 

13 KHI, yang jelas-jelas menyebutkan peminangan belum berakibat hukum 

bagi pelaku lamran, masih bbisa diputuskan berdasarkan adat kebiasaan 

setempat.  

Beberapa faktor yang menyebabkan anggapan-anggapan lamaran yang 

berkembang dalam masyarakat juga harus diperhatiakan. Seperti kepercayaan 

orang tua kepada anak-anaknya harus juga dibatasi, pergaulan ankanya dengan 

calon suami maupun istri tetap harus dalam pengawasan orang tua. Walau 

mereka telah dewasa atau bahkan lebih tahu dari para orangtua mereka, tapi 

tetap tanggung jawab anak-anak mereka masih berada ditangan orang tua, 

terlebih orang tua anak perempuan.  

Kurangnya wawasan, serta pengetahuan keagamaan, menjadi faktor 

yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat dan agama 

yang terjadi. Jika terjadi hamil diluar nikah orang tua membiarkanya dan tidak 

terlalu khawatir.  karna pasti nanti sebelum anaknya lahir mereka telah 
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menikah, rasa malu  pada masyarakat tidak dirasakan. Namun tetap saja ini 

adalah pelanggaran terhadap ketentuan agama dan juga peraturan dalam 

Kompilasi Hukum Islam  (KHI). 

Meskipun telah terjadi lamaran antara kedunya. Kedua belah pihak 

belum halal bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh 

Allah Swt, apalagi berpelukan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasi. 

Lamaran sejatinya merupakan sarana bagi kedua keluarga dan juga calon 

suami dan istri untuk mengenal satu dengan yang lain, lebih mendekatkan tali 

silaturahmi, juga untuk mengetahui apakah pihak calon istri dan calon suami 

masih ada hubungan keluarga yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya 

pernikahan diantara keduanya danuntuk mendapatkan hikmah dari lamaran itu 

sendiri dan juga pernikahan yang berkah bagi kedua calon suami istri. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat-Syarat Lamaran perempuan Di 

Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. 

 Syarat lamaran tidak bisa dipisahkan dari adanya halangan dalam 

lamaran, dan juga sudah diatur dalam KHI Pasal 12 pada.Pada prinsipnya 

lamaran dapat dilakukan terhadap seorang yang masih perawan, atau terhadap 

janda yang telah habis masa iddahnya. Ini dapat dipahami sebagai syarat 

diperbolehkannya melamar. 

Selain yang telah dijelaskan diatas juga pada bab sebelumnya, syarat 

lamaran yang terjadi pada  masyarakat Desa Sidomulyo  sedikit berbeda 



 

 

memiliki tambahan syarat sendiri dalam pelaksanaan lamaran, yaitu syarat 

adanya jadah menjadi sebuah keharusan dalam lamaran. 

Jika dilihat dari segi pelaksanaan lamaran yang terjadi seperti tidak ada 

persamaan dengan syarat lamaran yang disebutkan di atas. Hanya saja lamran 

perempuan di Desa Sidomulyo memiliki tambahan syarat. Namun perlu 

diketahui syarat yang ada dalam Islam dan KHI juga berlaku untuk lamran 

perempuan di Desa  Sidomulyo, dimana tidak boleh perempuan melamar laki-

laki yang masih memiliki hubungan dengan orang lain, wanita yang melamar 

masih dalam masa iddah baik iddah setelah cerai maupun iddah setelah 

ditinggal mati oleh suaminya.  

َلهَاْوبَا َذن َ  َاِخْيوِ اَل ََتُْطُب َاَحدُُكْم َعَلى ِحْطَبِة  متفق (َلوُ َحَتَّ يَ ت ُْرَك اْْلَا ِطُب قَ ب ْ

 )عليو

Janganlah seorang kamu meminang seorang wanita yang telah dipinang 

saudara/kawanya, kecuali peminang sebelumnya membatalkanya atau 

telah mengizinkanya.(Mutafaqun „alaih, Lafadnya Bukhori) 
3
 

 

Tidak ada pelanggaran aturan agama maupun peraturan perundang-

undangan yang terjadi disini. 

Kemudian untuk ketentuan syarat tambahan dalam lamaran yang 

berlaku di di Desa Sidomulyo, yakni syarat jadah sebagi simbol lamaran 

berdasarkan filosofi jadah sendiri yang bersifat lengket agar pernikahan 

mereka awet sampai tua, apapun permasalahan yang terjadi mereka tetap 
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bersama. Syarat jadah menjadi hal yang penting pada pelaksanaan lamaran, 

karna  jika jadah tidak ada lamran tidak akan terjadi.  Sama halnya dengan 

ketentuan syarat lamaran yang ada dalam peraturan agama jika salah satu tidak 

terpenuhi maka lamaran tidak diperbolehkan, begitu juga syarat jadah, jika 

tidak ada tidak akan terlaksana sebuah lamran yang merupakan awal dari 

pernikahan. Karena pentingnya jadah hingga dijadikan syarat lamaran bagi 

masyarakat Sidomulyo.  

Dalam  hukum Islam adanya syarat jadah yang merupakan syarat  

yang ada di Desa Sidomulyo tidak bertentangan dengan agama, karna tidak 

melanggar syarat lamaran dalam agama, hanya saja memiliki tambahan syarat 

yang menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Sidomulyo. Karna tidak ada 

ketentuan khusus terhadap lamaran dan jua tata cara lamaran , sehinga 

masyarakat melksanakan lamaran sesuain dengan adat kebiasaan yan berlaku 

disana. Dalam hukum islam tidak dijelaskan tentang tata cara lamaran. Hal ini 

memberikan peluang bagi kita untuk mengkiuti adat istiadat yang berlaku.
4
 

Selanjutnya untuk keberadaan  sesaji yang berupa kambil  gundil, gulo 

abang, beras ketan dan beras pari, gedang sakbokor juga tidak bisa 

digantikan keberadaanya dan juga merupakan sesuatu yang wajib ada dalam 

lamaran perempuan. Sama seperti jadah, keberadaanya juga merupakan syarat 

lamaran yang ada di Desa Sidomulyo.  Sifat dari jadah dan sesajen (kambil 

gundil, beras ketan dan beras pari, gedang sakbokor),  yang wajib ada ini 

juga menjadi hukum yang mengikat bagi mayarakat Desa Sidomulyo, karna 
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sudah menjadi keyakinan dan dilakukan berulang-ulang dan menjadi hukum  

bagi mereka, dan tidak boleh ditiggalkan oleh mereka. Hal ini  sesuai dengan 

kaidah ushul fiqh, 

 ما راى املسلمون حسنا فهو عند ا اهلل حسن

 “ Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka 

baik pula bagi Allah “.  Karna lamaran yang dilakukan merupakan langakah 

awal untuk menuju sunnah Nabi yang sangat di anjurkan yakni pernikahan.  

  Adanya jadah sangat penting dan menjadi simbol lamaran, sehingga 

masyarakat Sidomulyo menyamakan syarat jadah tersebut dengan syarat 

lamaran dalam hukum Islam. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka tidak 

dapat dilaksanakanya lamaran tersebut.  Begitu juga sesaji atau sajen  yang 

ada, yang merupakan syarat yang ada selain jadah.  

Adapun hantaran yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti 

beras, buah-buahan, dan makanan sebagai simbol harapan agar saling 

merekatkan hubungan di antara kedua keluarga. Dan juga untuk menjaga 

tradisi dan agar kedua calon mempelai mendapatkan rahmat dan keberkahan 

dalam membangun rumah tangga. 

Dalam Islam Tidak ada aturan syarat bagi mereka yang akan 

melaksanakan lamaran selain aturan agama, namun adanya sebagian syarat 

tambahan menjadi hukum tersendiri bagi mereka yang menjalankanya. Dalam 

ketentuan KHI dan dalam Pasal-Pasal terhadap  pelaksanaan peminangan tidak 

ada tuntutan. Pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasar 



 

 

pada kemudahan dan juga tujuan dari peminangan sendiri yan memiliki tujuan 

mulia yaitu melaksanakan sunnatullah Nabi Saw.  

Dan pada prinsipnya  Kompilasi Hukum Islam (KHI)  secara utuh 

diambil dengan ajaran al-Qu‟ran dan nilai-nilai etika dan yuridis adat 

didalamnya, sehinga tata tertib peminagnan yang hidup menurut adat tidak 

dihalangi penerapanya.  

Bagi masyarakat Desa Sidomulyo ini tidak bisa ditinggalkan, tradisi 

perempuan melamar laki-laki, dengan syarat jadah sebagi simbol lamaran 

harus dijaga, jangan samapi hilang tergerus zaman, terlebih menjadi hukum 

bagi mereka. berikut penjelasan Bapak Mawan : “ ya mbak tradisi ini harus di 

jaga mbak di uri-uri, dilestarikan agar tetap dilaksanakan masyarakat, 

walaupun lamaran sakniki pun katah model-model,e wonten acara tukar cincin 

lan liyo-liyone, sing nggae dekor barang, boleh saja pakek yang seperti itu asal 

tetap menjalankan tradisi yang ada”. 

Syarat yang berlaku pada masyarakat Sidomulyo merupakan sebuah 

iktiyar secara tidak langsung bagi manusia karna mereka mengharapkan 

pernikahan yang sesuai dengan keinginan, penuh kasih sayang, dan diridhoi 

oleh Allah Swt dan menjalankan sunnahtullah Nabi Saw, untuk menjalankan 

pernikahan sebagi ibadah bagi suami istri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Peminangan, atau yang disebut khitbah dalam bahasa Arab, dan umum 

disebut lamaran, merupakan langkah pendahuluan menuju pernikahan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk mengenal lebih dekat, dan 

dan memahami pribadi mereka masing-masing.  

1. Tinjauan Hukum Islam mengenai status lamaran perempuan di Desa 

Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, belum berakibat 

hukum bagi kedua belah pihak. Lamaran yang dilakukan masih bisa 

dibatalkan. Sehingga apa yang menjadi anggapan masyarakat Sidomulyo 

tentang status lamaran yang selama ini dianggap wajar dan boleh 

dilakukan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum 

Islam. Dan untuk pelaksanaan lamaran yang terjadi pada masyarakat Desa 

Sidomulyo  di mana pelaksanaan lamaran  dilakukan oleh perempuan,  

tidak melanggar aturan agama karena tidak ada ketentuan dalam 

pelaksanaan lamaran siapa yang diwajibkan untuk melamar hal ini sesuai 

dengan kebiasaan dan juga adat suatu daerah.  

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai adanya syarat yang sedikit berbeda 

dalam pelaksanan lamaran di Desa Sidomulyo tidak melanggar aturan 

norma dan juga peraturan agama yang berlaku. Syarat jadah dan sajen ini 

menjadi tradisi dan hukum bagi masyarakat Desa Sidomulyo, dilakukan 
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berulang-ulang dan dilakukan oleh orang banyak, tidak bertentangan 

dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Selain itu mereka 

juga tidak meninggalkan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Syarat 

lamaran tersebut merupakan ikhtiyar secara tidak langsung bagi manusia, 

karna mereka mengharapkan pernikahan tidak hanya sesaat tapi juga 

selamanya dan sesuai dengan tujuan pernikahan.  

 

B. Saran  

Adapun saran-saran bagi peneliti setelah melihat langsung yang terjadi 

dilapangan: 

1. Diharapkan bagi masyarakat untuk lebih memahami hal-hal yang 

berkaitan dengan lamaran, terutama hal-hal yang boleh dilakukan setelah 

lamaran dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Menghindari hal-hal 

yang menjerumus pada pelanggaran syariat agama.  Agar terhindar dari 

dampak negatif bagi calon suami istri dan juga keluarga.  

2. Syarat  adanya jadah dan sajen  yang merupakan simbol lamran yang 

berkaitan erat dengan tradisi perempuan melamar laki-laki merupakan 

tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan tidak bertentangan dengan agama 

maupun aturan yang berlaku.  

3. Diharapkan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dan lebih mengenal 

tradisi yang ada dalam masyarakat dalam bidang keagamaan, dan 

kebiasaan –kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Agar Kebiasaan yang 
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seharusnya tidak boleh dilaukan sepertiyang peniliti paparkan tidak terus 

terjadi. 
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