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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya,baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
1
 

Pernikahan sesungguhnya merupakan garis pemisah yang jelas lagi tegas  

antara kehidupan diri pribadi  yang cenderung individualistis dengan  

kehidupan  berumah  tangga  yang   menuntut  kesediaan  serta kerelaan 

untuk mengerti, memahami dan menerima sosok pribadi lain dalam 

kehidupannya. 

Bagi seorang jejaka, pernikahan menuntutnya untuk bersedia 

menyandang peran baru selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga 

dengan segala konsekuensi yang harus diembannya. Dan bagi seorang gadis, 

pernikahan yang dialaminya mengharuskan baginya untuk menerima peran 

sebagai seorang istri yang juga harus mengemban segala konsekuensinya. 

Kesemua peran baru tersebut haruslah sesuai dengan aturan dan syariat yang 

telah tegas digariskan Allah SWT berikut Rasul-NYA, MuhammadSAW.
2
 

                                                           
1
 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999),9.  

2
Ilham Abdullah, Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Yogyakarta: 

Absolut, 2004), 3.  



2 
 

 
 

Allah  SWT  telah  membekali setiap  diri manusia  dengan  hawa 

nafsuyangakancenderung menyukaisertamencintailawanjenisnya. Jika 

perasaan suka dan cinta  ini telah berkobar diantara keduanya, maka 

terdapatdua jalan untukpenyalurangelora rasasuka dancinta tersebut, 

yaknijalanpernikahan dan juga jalan perzinahan. Jalan pernikahan adalah 

jalan yang paling benar untuk menyalurkan rasa suka dan cinta, karena jalan 

tersebut adalah jalan yang sesuai ketetapan Allah SWT berikut Rasul-Nya. 

Sedangkan jalan perzinahan, adalah jalan kesesatan yang ditawarkan setan 

berikut sekutu-sekutunya, yang sekilas nampak enak lagi menyenangkan, 

namun buahnya adalah kerusakan serta kehancuran bagi para pelakunya.   

Adapun jalanyang  sesuai sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW, 

melalui pernikahan, adalah jalan yang terbenar bagi kehidupan manusia. Ini 

karena Allah SWT adalah Dzat Maha Pencipta yang telah menciptakan 

manusia, sehingga tentu saja Ia amat mengetahui seluk beluk manusia secara 

sangat terperinci. Jika Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk 

menempuh jalan pernikahan, tentula amat-sangat mengetahui, bahwa hanya 

jalan itulah yang paling benar dalam menyalurkan rasa suka diantara dua 

lawan jenis makhluk ciptaan-Nya. 

Dengan jalan pernikahan, maka segala gejolak rasa suka dan cinta 

mendapat  saluran yang  tepat  dan  tidak  meluberkearah  maksiat yang 

hanya akan mendatangkan murka sertaazab-Nya semata. Semua bentuk 

bentuk kemaksiatan akibat meluapnya gairah suka dan cinta,seperti: 

perzinahan, pelecehan dan tindak brutal kekerasan seksual, pelacuran, 
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pergaulan bebas mudamu didalam tindakan samenliven alias kumpul kebo 

atau hidup serumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi, akan 

terkikis habis melalui suatu peristiwa suci yang bernama pernikahan ini. 

Harkat kemanusiaan karenanya akan  mencuat dan  terjunjung  tinggi dengan 

masuknya dua oranglain jenis ini kedalam gerbang pernikahan.
3
 

Apalagi zaman sekarang ini. Kalau berpacaran tidak mengikuti tren 

atau ketinggalan zaman itu katanya tidak seru. Jadi pacaran anak zaman 

sekarang itu sudah berlebihan dan sudah melanggar norma-norma agama, 

sehingga banyak terjadi kegagalan dan akhirnya si gadis yang menjadi 

korban.
4
  

Ada beberapa pengaruh dalam keseharian masyarakat sehingga 

menyebabkan perubahan, dintaranya: Pertama, hukum Islam terhadap 

masyarakat dan perubahan masyarakat. Kedua, pengaruh struktur dan 

perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama. Ketiga, tingkat 

pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku 

masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. Yang selanjutnya adalah pola 

sosial masyarakat muslim dan gerakan masyarakat yang membawa paham 

yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.
5
 Sebagaimana 

yang telah disenyalir oleh beberapa pakar, bahwa faktor sosial memang 

banyak memiliki andil dalam suatu proses perubahan apapun.
6
 

                                                           
3
Labib Mz. dan Aqis Bil Qisthi, Risalah Fiqh Wanita (Surabaya:Bintang Usaha Jaya, 2005), 

336  
4
Ibid., 337.  

5
M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho‟ 

Mudzar),” Jurnal Ahkam, 2 (12, 2012), 297.  
6
Roibin, Sosiologi Hukum Islam (Malang: UIN MALANG PRESS,2008), 172. 
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Sebelum sampai ke jenjang perkawinan, ada satu tahapan/kegiatan yang 

diatur oleh agama, yaitu khitbah (pinangan). Kata "peminangan berasal dari 

kata "pinang, meminang".Meminang sinonimnya adalah melamar, yang 

dalam bahasa Arab disebut "khitbah". Menurut etimologi, meminang atau 

melamar artinya  meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau 

orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya 

kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang 

wanita.Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk 

menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah 

masyarakat.
7
 

Tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai 

pelengkapacara khitbah.Yang dilakukan sesuai adat tradisi yang berlaku di 

kalangan masyarakat luas. Dalam tradisi ini, pihak lelaki akan memberikan 

cincin emas dengan tanda nama dirinya untuk dikenakan pada jari 

perempuan, dan sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas 

dengan gravir namanya untuk dikenakan pada jari calon suaminya tersebut.
8
 

Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang melakukan kegiatan tukar 

cincin menggunakan emas.Peminangan dapat dilakukan oleh orang yang 

berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh 

perantara yang dapat dipercaya.  

                                                           
7
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2009), 24. 
8
Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 57. 
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Dari kegiatan tukar cincin emas tersebut tampak calon mempelai tidak 

keberatan menggunakan cincin emas dan masyarakat pun mengikuti kegiatan 

tersebut. Penggunaan cincin emas tersebut tidak hanya dipakai untuk sekedar 

simbolis, namun dipakai seterusnya oleh pihak laki-laki dan perempuan. 

Sementara dalam Islam telah dijelaskan apabila laki-laki dilarang 

menggunakan cincin emas. Walaupun terdapat unsur haram, tetapi tukar 

cincin emas tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Seperti pernyataan yang 

diungkapkan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:  

“Karena menurut saya, kalau tidak menggunakan emas murni atau 

sungguhan rasanya seperti mainan. Sedangkan pernikahan bukanlah 

suatu permainan.Jadi, saya memilih cincin emas untuk acara 

tersebut.”
9
 

Namun ada beberapa perbedaan pendapat diantara narasumber 

lainnya. Seperti pernyataan sebagai berikut:  

“Proses tanda ikatan pada calon istri, bahwa dia sudah menjadi milik 

saya agar tidak dimiliki orang lain. Dan untuk menghindari rasa 

khawatir jika ada orang lain mendekati calon saya. Acara tersebut 

dilakukan sekalian sama menentukan bulan dan hari pernikahan. Jadi, 

bukan sekedar acara tukar cincin.”
10

 

Namun setelah tukar cincin hubungan calon mempelai seperti tidak ada 

batasan. Menjadi sering berboncengan, keluar rumah berduaan, seperti 

layaknya suami istri. Pergaulannya menjadi lebih bebas, seakan tukar cincin 

dianggap pasangan tersebut seperti sudah halal. Oleh sebab itu, dikhawatirkan 

                                                           
9
Kurniawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2020. 

10
Doni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Januari 2021. 
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tukar cincin emas dalam khitbah menjadi tidak sesuai atau melenceng dari 

aturan yang ada di Islam.  

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi calon mempelai dalam 

melakukan praktik tukar cincin menggunakan emas di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo penulis akan melakukan kajian 

dan analisis mengenai praktik yang dilakukan masyarakat tersebut dari sudut 

pandangan hukum Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Tradisi Tukar Cincin Emas dalam Prosesi Khitbah di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan. Rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanapenggunaan cincin emas dalam  prosesi khitbah  di Desa 

Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam perspektif 

hukum Islam?  

2. Bagaimana implikasi prosesi tukar cincin emas terhadap hubungan calon 

mempelai di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

dalam perspektif hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 
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1. Untuk mengetahui konsep tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan 

cincin emas dalam prosesi khitbah di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui implikasi terhadap hubungan calon mempelai setelah 

prosesi tukar cincin emas di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, diharapkan  penelitian ini dapat memberikan 

tambahan wawasan keilmuan di bidanghukum Islam terkait tradisi tukar 

cincin emas di masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan atau referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam 

hal pernikahan khususnya yang berkaitan dengan khitbah. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan 

antara lain: 

Pertama, skripsi nyang ditulis oleh Imam Syafi‟i mahasiswa Jurusan 

Ahwa Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
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Ponorogo dengan judul “Tinjauan Fiqh Munakahat tentang Khitbah di Desa 

Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan” pada tahun 2018. Skripsi ini 

mengambil dua rumusan masalah yang meliputi; bagaimana proses khitbah 

ditinjau dari fiqh munakahat dan relasi pasangan ditinjau dari fiqh munakahat 

di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.Skripsi ini menjelaskan 

tentang praktik khitbah dan relasi pasangan ditinjau dari fiqh 

munakahat.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, serta teknik 

pengumpulan data dengan interview dan observasi.Kesimpulan dalam skripsi 

ini menerangkan bahwa praktik khitbah di Desa Ketro Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan masih menganut ketentuan yang digariskan oleh adat atau 

kebiasaan masyarakat setempat dan masih ada sebagian hal yang belumsesuai 

dengan aturan yang ada di dalam Fiqh Munakahat.
11

 Perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi‟i dengan yang peneliti lakukan 

terletak pada obyek penelitian. Peneliti fokus pada penggunaan cincin emas 

dalam prosesi khitbah, sedangkan skripsi ini fokus pada praktik khitbah.  

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hafid Putri Kholillah mahasiswa 

Program Studi Al-Alwal Asyaksyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Metro dengan judul “Khitbah dengan Menggunakan Tukar cincin Emas 

Dalam Perspektif Hukm Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur” 

pada tahun 2018. Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini terfokuskan 

pada permasalahan pelaksanaan khitbah dengan tukar cincin di Kelurahan 

                                                           
11

Imam Syafi‟i, “Tinjauan Fiqh Munakahat tentang Khitbah di Desa Ketro Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan”.Skripsi (IAIN Ponorogo:2018). 
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Astomulyo Kecamatan Punggur.Metodologi yang digunakan meliputi 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.Sedangkan untuk teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan dan studi 

kepustakaan.Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori 

khitbah.Dalam kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti menyatakan bahwa 

hukum Islam tentang khitbah ini merupakan suatu perkara atau pekerjaan 

yang mubah yaitu apabila dilakukan tidak mendapat pahala dan apabila 

ditingggalkan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Mubah adalah 

suatu perkara yang boleh dilakukan atau tidak. Pelaksanaan khitbah di Desa 

Astomulyo Kecamatan Punggur, biasanya lamaran dilakukan oleh pihak laki-

laki dengan memberikan hadiah kepada pihak perempuan contohnya seperrti 

perhiasan sebagai peningset.
12

 Perbedaanantara penelitian yang dilakukan 

oleh Hafid Putri Kholillah dengan yang peneliti lakukan terletak pada 

rumusan masalah serta lokasi penelitian. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ajeng Dewi Anggraini mahasiswi 

jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Khitbah 

Terhadap Keharmonisan Rumahtangga (Studi Kasus di Desa Rejowinangun 

Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”.
13

 Dalam kesimpulan yang 

dipaparkan, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dewi 

                                                           
12

Hafid Putri Kholillah, “Khitbah dengan Menggunakan Tukar cincin Emas Dalam Perspektif 

Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur”. Skripsi (IAIN Metro:2018). 

 
13

Ajeng Dewi Anggraini, “Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumahtangga di Desa 

Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga:2018). 
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Anggraini dengan yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian, 

peneliti fokus pada implikasi prosesi tukar cincin emas terhadap calon 

mempelai, sedangkan dalam skripsi ini membahas pengaruh khitbah terhadap 

keharmonisan rumah tangga. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dedek Jannatu Rahmi Lubis 

Mahasiswa dari Jurusan al-ahwalus al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Hukum 

Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kisaran 

Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi‟i)”. Dari kesimpulan telah 

dipaparkan  bahwa pelaksanaan tradisi tukar cincin ini dilakukan sebagai 

pengikat tali pertunangan, yang dimana pihak keluarga membawa sebuah 

tepak yang berisikan sirih, pinanag, tembakau, kapur sirih, gambir. Yang dari 

kesemuanya memiliki arti tersendiri.
14

 Perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh Dedek Jannatu Rahmi dengan yang peneliti lakukan terletak 

pada obyek penelitian. Peneliti fokus penggunaan cincin emas dalam prosesi 

khitbah, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang prosesi atau 

seserahan yang dibawa pada saat acara lamaran. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research), yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

                                                           
14

Dedek Jannatu Rahmi Lubis, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di 

Kelurahan Selawan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi‟i)”. Skripsi (Universitas 

Negeri Sumatera Utara Medan:2018). 
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realisticapa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.
15

jenis 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  Dalam penelitian jenis ini, 

analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang diperoleh 

selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis 

atau teori.Penelitian jenis ini lebih menekankan terhadap makna dari 

pada generalisasi.
16

 

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan 

empirik. Pendekatan empirik bertitik tolak dari data primer/dasar yakni 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama 

dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui 

pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran quisioner.
17

 

Penelitian ini bertitik tolak dari data masyarakat yang melakukan praktik 

tukar cincin emas pada prosesi khitbah di Desa Sidorejo Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif. Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada 

obyek penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian 

terhadap pasangan yang melakukan kegiatan tukar cincin menggunakan 

                                                           
15

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntunan 

Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),68. 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta:2015), 

244. 
17

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Depok:Prenandamedia Group, 2016), 149. 
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emas. Pendekatan dekriptif tersebut mempunyai makna sebuah metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, dan suatu sistem 

pemikiran. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral sebagai 

pengumpul data, sedangkan instrument lainnya hanya sebagai 

pendukung.Kehadiran peneliti disini sangat penting, karena merupakan 

pengamat penuh dalam rangka observasi yang dilakukan secara terang-

tearangan.Menurut Sugiono dalam penelitian kualitatif, instrument 

utamanya adalah orang atau human instrument,yaitu peneliti sendiri.Hal 

ini karena penelitian kualitatif fokus pada pembentukan teori substansif 

berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. 

Kehadiran peneliti menjadi sangat penting karena ia juga 

merupakan tolak ukur keberhasilan dalam memahami dan menganalisa 

permasalahan yang harus diteliti. Sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret dan mengontruksi sosial yang akan diteliti 

menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini peneliti memiliki bekal teori 

fungsionalisme structural sebagai alat untuk menganalísis permasalahan. 

Penelitian ini dilakukan secara terbuka antara peneliti dengan masyarakat 

di Desa Sidorejo. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek  

penelitian yaitu Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
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Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Sidorejo merupakan 

salah satu desa yang mempunyaikebiasaan  khitbah yang mengunakan 

cincin emas. Dalam khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas 

tersebut terdapat masalah yang perlu untuk diteliti yaitu tindakan calon 

mempelai serta masyarakat dalam pelaksanaan praktik tukar cincin emas 

di daerah tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

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

angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.
18

Data-data yang 

peneliti butuhkan dalam menganalisi masalah menjadi pokok 

pembahasan dalam penyusunanpenelitian ini. Adapun data-data 

utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah data 

penggunaan tukar cincin emas, serta tindakan yang dilakukan calon 

mempelai  setelah adanya prosesi khitbah di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua 

kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer 

                                                           
18

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

2010), 1. 
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Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.
19

 Peneliti memperoleh data langsung 

dengan cara menggali informasi dari informan atau responden 

dan catatatan lapangan yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh langsung dari calon mempelai (orang yang melakukan 

tukar cincin emas), keluarga dan masyarakat di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.Data yang dihasilkan dari sumber data ini 

adalah data sekunder.
20

Sumber data sekunder yang mendukung 

penelitian ini adalah dokumentasi di Desa Sidorejo Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan secara terbuka sehingga informan mengetahui kehadiran 

pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara 

                                                           
19

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif 

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129. 

 
20

 Ibid., 
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di lokasi penelitian.
21

 Yakni dengan cara tanya jawab secara 

langsung terkait masalah-masalah penggunaan tukar cincin  emas 

dalam prosesi khitbah serta implikasinya terhadap calon mempelai 

setelah tukar cincin emas. Peneliti memilih masyarakat yang 

melakukan tukar cincin emas dalam khitbahnya sebagai 

narasumber utama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

telah dirumuskan peneliti. 

b. Observasi 

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.
22

Dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan 

merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ilmiah, pengamatan berati pencatatan sistematik terhadap 

fenomena-fenomena yang diselidiki.
23

 

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di 

lapangan yaitu di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo, terutama pada saat proses khitbah dan perilaku pasangan 

setelah prosesi khitbah. 

 

                                                           
21

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), 237. 
22

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
23

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), 176. 
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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 observasidan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
24

 Dari pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, sumber tertulis, 

dan karya momental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi 

proses penelitian. Secara ringkas, dokumentasi utama yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data perkembangan 

penduduk desa Sidorejo yang meliputi daftar jumlah KK, keadaan 

penduduk, keadaan sosial ekonomi. 

6. Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, 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.
25

 

                                                           
24

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta:Bumi Aksara, 

2016), 179. 
25

 Nazir, Metode Penelitian, 304. 
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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.
26

Miles & Huberman (1992) 

mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa 

data penelotian kualitatif, yaitu reduksi data, paparan data, dan 

penakrikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).
27

 

Aktifitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data(data reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-

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

tema dan polanya (Sugiyono, 2007: 92). Data yang telah direduksi 

akan memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data.
28

 

b. Paparan data(data display) 

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 

                                                           
26

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 248. 
27

 Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 210. 
28

 Ibid., 211  
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acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisa 

sajian data.
29

 

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.
30

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam 

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 

peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. 

Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat 

kepercayaan (kredibelotas/validitas) dan konsistensi data, serta 

bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.
31

Triangulasi 

bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman 

peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.Untuk menarik kesimpulan 

diperlukan beberapa sudut pandang yang bisa dipertimbangkan dalam 

dalam beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya ditarik 

kesimpulan yang bisa diterima kebenarannya. 

                                                           
29

 Ibid. 
30

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 247. 
31

 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 218. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketekunan pengamatan 

dan wawancara secara detail hingga mendapatkan informasi yang akurat. 

Hal tersebut berarti penulis secara mendalam serta tekun dalam 

mengamati data-data yang terkait dengan praktik khitbah menggunakan 

tukar cincin emas serta implikasi terhadap calon mempelai dalam tijauan 

hukum Islam. Cara ini dilakukan untuk menemukan data-data yang 

sesuai dengan persoalan. Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu 

secara tekun dalam upaya menggali data atau informasi dari berbagai 

sumber.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan 

disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-

sub bab sebagai berikut: 

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halaman judul, 

halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, kata pengantar, 

halaman persembahan, motto, dan daftar isi. 

Memasuki bab pertama ini berisi tentang Pendahuluan. Bab ini 

memaparkan tentang gambaran umum dari penelitian yang hendak 

disajikan oleh peneliti.Yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua ini berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis 

sebagai landasan teori untuk penkajian dan analisa masalah. Landasan 
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teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapaun teori yang peneliti 

gunakan dalam penelitian yaitu pengertian khitbah, hukum khitbah, 

syarat sah khitbah, hukum melihat orang yang dipinang, tukar cincin 

emas dalam prosesi khitbah, pembatalan khitbah dan pengaruhnya, 

hukum hubungan calon mempelai pasca khitbah untuk menganalisis 

penelitian ini. 

Pada bab ketiga ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian 

dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum, 

tindakan calon mempelai pada prosesi khitbah menggunakan tukar cincin 

emas dan pandangan serta pendapat yang dilihat dari kacamata 

masyarakat, keluarga serta tokoh masyarakat sekitar mengenai kegiatan 

tersebut.  

Kemudian pada bab keempat dalam skripsi ini merupakan inti dari 

penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang 

diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapaun pembahasan 

dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya 

mengenai analisa tentang tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap  

tradisi tukar cincin emas dalam  prosesi khitbah  di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo serta implikasinya terhadap 

hubungan calon mempelai. 
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Sebagai akhir pembahasan pada bab kelima 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.Sementara pada bagian 

terakhir, dalam penelitian skripsi ini ialah bagian yang berisi tentang 

daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB II 

KHITBAH 

 

a. Pengertian Khitbah  

Lamaran merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah 

disyariatkan oleh Allah SWT, sebelum diadakannya akad nikah antara suami 

istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan 

yang akan menjadi pendamping hidupnya.
1
 Meminang (khitbah) artinya 

permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang 

perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai 

pendahuluan nikah. Meminang adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan 

oleh Islam.Meninang dilakukan sebalum terjadinya akad nikah dan setelah 

dipilih masak-masak.
2
 

Untuk pengertian khitbah sendiri terdapat berbagai pendapat dalam 

mendefinisikan peminangan.Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan peminangan.Ulama kontemporer mengatakan Peminangan 

(khitbah) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang 

perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada 

perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa 

dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa 

                                                           
1
Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), 

419. 
2
Sa‟id Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Pustaka 

Amani, 2011), 31. 
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juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jikaperempuan yang 

hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.
3
 

Dalam kitab Fiqih Sunnah, Pinangan (khitbah) adalah seorang laki-laki 

meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara 

yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk 

usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.Allah menggariskan agar 

masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal 

sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya 

nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. 

Amir syarifuddin mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai 

penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, 

peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaanya 

diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.  Al-hamdani berpendapat 

bahwa pinangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan 

orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang 

untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.
4
 

Dari berbagai definisi peminangan yang telah dikemukakan di atas 

walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan 

terhadap definisi khitbah, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk 

mngadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. 

Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. 

                                                           
3
Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta:Gema Insani,2011), 20-21  

4
Al-Hamdani, Risalah an-Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31. 
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b. Hukum Khitbah 

Hukum pertunangan adalah istihbab (dianjurkan) karena Nabi 

Muhammad SAW. pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar 

Ash-Shiddiq, juga dengan Hafsah binti Umar bin Khattab ra. Dasar 

disyariatkannya khitbah adalah sebagaimana firman Allah dalam qur‟an 

surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi: 

 























 
 

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka 

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan 

yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad 

nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah 

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-

Baqarah :235). 

 

 Firman Allah Swt di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang 

akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang 

akan dinikahi. Peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam Al-Qur‟an 

dan hadits Rasulullah Saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah 
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ataupunlarangan untuk melakukan khitbah. Namun syariat juga 

menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang dikhitbahnya. 

Tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang 

wajib, dengan kata lain hukum khitbah adalah mubah. Akan tetapi haram bagi 

seorang lelaki mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah lelaki lain 

karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang 

telah mengkhitbahnya, dan memperlakukannya secara tidak baik.
5
 Ibnu 

Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, khitbah sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw Bukanlah suatu kewajiban. 

Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum khitbah adalah 

wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun 

para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, 

dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan. Perbedaan 

pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang 

khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau 

mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.  

Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah 

sunnah, akan tetapi Imam An-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam 

Mazhab Syafi‟iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah. 

Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh 

para pengikut Syafi‟iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum 

                                                           
5
Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, Ringkasan Fiqih Sunnah, Penerj:Achmad 

Zaeni Dachlan, (Jawa Barat:Senja Media Utama, 2017), 363 
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khitbah adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah Saw, di mana 

beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan ulama lain berpendapat 

bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, 

makruh, haram, atau mubah. Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang 

akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apa bila 

pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana 

mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita 

yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj‟i sebelum habis masa 

iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki 

empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya 

terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan 

menikah.Sedang khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak 

sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar. 

c. Syarat Sah Khitbah 

Pertunangan dianggap sah dan benar apabila memenuhi beberapa  

syarat berikut ini: 

1) Perempuan tersebut tidak sedang terlarang untuk menikah sacara syar’i 

serta mampu dan layak melakukan akad. Berdasarkan hal itu maka 

seseorang tidak boleh melamar perempuan yang haram dinikahi, baik 

muhrim permanen maupun muhrim sementara. Di antaranya tidak boleh 

meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh 
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meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya 

masih ada.
6
 

2) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i.
7
baik dengan 

terang-terangan (tasrihan) maupunn dengan sindirana (ta‟ridhan) karena 

hal itu merupakan prosedur pernikahan. Dilarang pula meminang  

perempuan yang sadang dalam masa iddah dan talak bain, baik bain sughra 

maupun kubra, atau talak yang ditinggal mati. Karena meminang itu harus 

ada kesepakatan antara peminang dan dengan perempuan yang diceraikan 

kalau yang dipinangnya perempuan yang sedang iddah cerai. 

3) Perempuan itu belum menerima lamaran orang lain. Siapa pun tidak boleh 

mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan 

dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung 

acaran lamaran  dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak 

boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan. 

d. Hukum Melihat Orang yang akan Dipinang 

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang  akan 

dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan pada hadis Rasulullah SAW:  

“Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, 

maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja 

melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh 

perempauan itu ataupun tidak.” (H.R.Ahmad) 

                                                           
6
Abdul Wahhab Hawwas, Panduan Lengkap Menikah Secara Islami (Bandung:CV 

PUSTAKA SETIA,2007), 68. 
7
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41. 
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Menurut jumhur ulama: diperbolehkan bagi pelamar melihat wanita 

yang dilamarnya. Akan tetapi, mereka tidak diperbolehkan melihat, kecuali 

hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan Al-auza‟i 

mengatakan: boleh melihat pada bagian-bagian yang dikehendaki, kecuali 

aurat. Adapun Ibnu Hazm mengatakan: boleh melihat pada bagian depan dan 

belakang dari wanita yang hendak dilamarnya.  

Bersumber dari Imam Ahmad, terdapat tiga riwayat mengenai hal 

ini.Yang pertama, seperti yang diungkapkan oleh jumhur ualama.Kedua, 

melihat apa-apa yang biasa terlihat.Ketiga, melihatnya dalam keadaan tifak 

mengenakan tabir penutup (jilbab). Jumhur ulama juga berpendapat: 

diperbolehkan melihatnya, jika ia menghendaki, tanpa harus minta izin 

terlebih dahulu dari wanita yang hendak dilamar (secara sembunyi-

sembunyi).  

Adapun menurut Imam Malik, dari sebuah riwayat disebutkan, bahwa 

beliau mensyaratkan adanya izin dari wanita tersebut.Dinukil dari Ath-

Thahawi dari suatu kaum, dimana disebutkan; bahwasannya tidak 

diperbolehkan melihat wanita yang hendak dilamar sebelum diadakannya 

akad nikah.Karena, pada saat itu wanita tersebut belum memjadi istrinya.
8
 

e. Tukar Cincin Emas dalam Prosesi Khitbah 

Tukar cincin biasanya dilakukan oleh masyarakat sebagai „pelengkap‟ 

acara khitbah.Ini „acara‟ yang dilakukan sesuai adat yang berlaku di 

masyarakat luas. Dalam acara ini pihak lelaki akan memberikan cincin emas 

                                                           
8
Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), 

421. 
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dengan tanda nama darinya untuk dikenakan pada jari perempuan, dan 

sebaliknya pihak perempuan pun memberikan cincin emas dengan gravir 

namanya untuk dikenakan pada jari calon suaminya tersebut.
9
 Ini adalah cara 

yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum apapun di dalam Islam.  

1) Rasulullah SAW melarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Dari 

„Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW melihat cincin yang terbuat dari 

emas di tangan seorang pria, maka beliau menariknya lalu melemparnya 

seraya bersabda: 

هِ دِ يَ  ا ِف هَ لُ عَ ج  يَ ف َ  رٍ نَ  ن  مِ  ةٍ رَ َج   َل إِ  م  كُ دُ حَ أَ  دمِ ع  ي َ   

Artinya:“seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka untuk 

diletakkan ditangannya.”  

 

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi Saw, bersabda: 

 

 َوَأَخَذ َذَهًبا َفَجَعَلُه ِف ِِشَا لِِه,ُُثَّ قَاَل:ِإنَّ َهَذي ِن َحرَاٌم َعلى ذُُكو ِر أُمَِّت 

Artinya:“Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan sutera) haram untuk 

kaum laki-laki dari umatku.”
10

 (HR Nasa‟i) 
2) Syaikh al-Albani Rahimallah berkata: “hal itu (yaitu cincin tunangan) 

merujuk kepada tradis kuno mereka, ketika pengantin pria meletakkan 

cincin pada ujung jempol tangan kiri pengantin wanita. 

3) Ibn Majah meriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib Ra. bahwa ia 

mengatakan: “Rasulullah Saw mengambil sutera dengan tangan kirinya 

dan emas dengan tangan kanannya, kemudian mengangkat keduanya.  

                                                           
9
 Ilham Abdullah, Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Yogyakarta: 

Absolut, 2003), 240. 
10

 Abu Hafsh Usamah  bin Kamal bin Abdir Razzaq, ‘Isharatun Nisaa’ minal alif ilal yaa’ 

(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228. 
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4) Syaikh Ibn Baaz Rahimallah berkata: “kami tidak mengetahui dasar 

amalan ini dalam syari‟at. Dan yang paling utama ialah meninggalkan hal 

itu, baik cincin tersebut terbuat dari perak atau selainnya.
11

 

Dalam  

f. Pembatalan Khitbah dan Pengaruhnya 

Pertunangan merupakan perjanjian untuk menyempurnakan 

pernikahan.Dengan demikian, pertunangan bukanlah rukun maupun syarat 

pernikahan.Jadi, sah-sah saja bagi salah satu pihak untuk membatalkan 

pertunangan karena satu sebab maupun tanpa sebab karena hal itu merupakan 

hak masing-masingpihak.Tidak ada alasan yang mengharuskan mereka 

menyempurnakannya sampai ke jenjang pernikahan. Jadi, pemaksaan dalam 

hal ini hanya akan berakibat buruk bagi kedua mempelai dan masyarakat. Hal 

ini telah disepakati oleh pendapat para ulama shariah wal-qanun.
12

Apabila 

terjadi pembatalan pertunangan dari kedua belah pihak atau sepihak, 

bagaimana status hukum mahar atau hadiah yang sudah diberikan?Adapun 

yang bersifat mahar maka wajib dikembalikan kepada pihak pelamar sebab 

benda itu diserahkan sebagai tanda jadi dan menunggu akad.Adapun yang 

berkehendak hadiah, ulama berbeda pendapat. 

Madhab Syafi‟i berpendapat hadiah wajib dikembalikan seutuhnya jika 

masih utuh atau yang seharga (sanilai) jika rusak atau tidak utuh.ahli waris 

atau kerabatnya harus mengembalikan semua yang telah mereka terima kalau 

akad tidak terjadi. Kerena benda itu merupakan bayaran untuk pernikahannya, 

                                                           
11

Ibid,. 230. 
12

 Abdul Wahhab Hawwas, Panduan Lengkap Menikah Secara Islami (Bandung:CV 

PUSTAKA SETIA,2007), 76. 
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sementara pernikahannya belum terjadi. Alas- an lainnya adalah hadiah yang 

diberikan pelamar karena keinginan untuk pernikahan, sementara pernikahan 

itu tidak terjadi. Oleh karena itu si pelamar mempunyai hak untuk meminta 

kembali hadiah yang telah ia berikanatau meminta ganti yang sepadan.  

Dalam hal ini Ar-Rafi‟i menyatakan bahwa, dalam hal apapun 

seseorang memberi sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan yang ingin 

dihasilkan, atau mengharap balasannya.Kalau tidak bisa membalasnya, orang 

yang menerimanya tidak layak memakannya.Oleh karena itu, jika seorang 

perempuan dilamardan dia menerimanya, sin pelamar tersebut memberi 

sesuatu.Hal itu bukan berarti sebagai hadiah semata-mata, tetapi maksud dari 

pemberian tersebut adalah menikah.Dengan demikian, kalau pernikahan 

tersebut tidak terjadi, pemberian tersebut harus dikembalikan. 

Madhab Hanafi berpendapat bahwa hadiah yang sudah diberikan 

menempati posisi hukum hibah, dan hibah itu boleh diminta kembali selama 

tidak ada faktor penghalang, seperti rusak atau dirusak atau berubah dari 

aslinya. 

Imam Malik dan pengikut madzhabnya berpendapat bahwa hadiah itu 

tidak boleh diminta kembali.Akan tetapi, mufti dari madzhab ini berpendapat 

bahwa harus dipisahkan hukumnya secara adil.
13

 

 

 

 

                                                           
13

Ibid.,77.   



32 
 

 
 

g. Hukum Hubungan Calon Mempelai Pasca Khitbah 

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas.Sebab 

Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, 

kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari 

dosa.Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi 

maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman 

dan ancaman maksiat.
14

 

Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang  

pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah 

melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti 

suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya 

jalanberduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang 

jelas diharamkan dalam agama Islam.
15

 Menyendiri dengan tunangan 

hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak 

memperkenankan melakukan sesuatu terhadap  pinangannya kecuali melihat.  

Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan 

perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah 

seoarang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan 

maksiat, makadibolehkan.Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw. bersabda: 

 

ََ َرمٌ اَلََي ُلَونَّ َرُجٌل بِ  ََ لََِ ُهَما الََّّي ََاُن إالَّ  ََِل  َلُه فَِِنَّ  رَأٍَة اَل م   

                                                           
14

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar, Penerjemah Muhammad Afifi dkk, 

(Jakarta:Almahira, 2008), 480. 
15

Abu Sahla Dkk, Buku Pintar Pernikahan, (Jakarta:Belanoor 2011), 65-66 
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Artinya: “Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “janganlah 

seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) 

besertanya (ada) mahramnya.” ( HR bukhari). 

Diharamkan duduk berduaan, bahkan ditemani mahram perempuan pun 

masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh Muhammad 

bin Shalih al-„Utsaimin Rahimahullah ditanya: “aku telah meminang wanita 

dan aku membacakan padanya 20 juz al-Qur‟an selama masa peminangan, 

Alhamdulillah. Aku duduk bersamanya dengan keberdaan mahram, 

sedangkan ia tetap memakai hijab syar‟i. Alhamdulillah, dan duduk kami 

tidak keluar dari pembicaraan agama atau membaca Al-Qur‟an, dan juga 

waktu duduk tersebut sangatlah pendek; apakah ini kesalah syari‟at”. Beliau 

menjawab: “ini tidak sepatutnya dilakukan. 

 Karena pada umumnya perasaan seseorang bahwa teman duduknya 

adalah pinangannya dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat 

kepada selain istri dan sahaya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang 

dapat membawa kepada keharaman adalah haram”.Islam sebenarnya telah 

memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan 

perempuan.Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Dalam Al-qur‟an, 

Allah Swt telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia 

terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa 

adalah agar mereka dapat berinteraksi ( berhubungan) dan saling kenal-

mengenal.  
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BAB III 

TRADISI TUKAR CINCIN EMAS DALAM PROSESI KHITBAH 

 DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SUKOREJO  

KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

1. Keadaan Geografis  

Secara geografis Desa Sidorejo terletak pada posisi 7derajat 

48‟53.72” Lintang Selatan dan 111derajat 23‟52.49” Bujur 

Timur.Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang 

yaitu sekitar 146 m diatas permukaan air laut.Secara administratif, 

Desa Sidorejo terletak di wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Sampung Kecamatan Sampung, 

sedangkan di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Bangurejo, dan di 

sisi Timur berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo.  

Jarak Desa Sidorejo ke Kecamatan Sukorejo adalah 5 km, yang 

dapat ditempuh dengan waktu sekitar 12 menit dengan kendaraan 

bermotor.Sedangkan jarak temmpuh ke Kabupaten Ponorogo adalah 

13 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.Termasuk 

daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencaharian 

sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Penduduk usia 
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produktif pada usia 20-49 tahun di Desa Sidorejo sekitar 1.608 atau 

hampir 40,10 %. Hal ini menjadikan tolak ukur penduduk yang telah 

melaksanakan khitbah dan menikah. Terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun 

Gadel, Dusun Jangglegan, Dusun Pintu, dan Dusun Buyanan.  

2. Keadaan Penduduk 

Untuk melihat keadaan penduduk Desa Sidorejo dapat kita lihat 

tabel sebagai berikut: 

Struktur Pemerintah Desa Sidorejo, dalam penyusunan 

organisasi dan tata kerja pemerintahan desa berpedoman pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan 

dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa Kelurahan. 

Tabel 3.1 

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Sidorejo
1
 

No Nama Jabatan 

1 WARNI Kepala Desa 

2 MUJIYONO Pj. Sekretaris Desa 

3 UNTUNG SUTRISNO Kaur Kesra dan Pembangunan 

4 REKNO WAHYUNI Kaur Umum dan Pembangunan 

5 AMAT ZAMJURI Kaur Pemerintahan 

6 SURATMAN ROSYID Kepala Dusun Buyanan 

Tabel 3.1 Lanjutan 

                                                           
1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidorejo, 2020. 
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7 MUJIYONO Kepala Dusun Gadel 

8 SAMIYO Kepala Dusun Jangglengan 

9 NUR CHOLIS Kepala Dusun Pintu 

10 SIHMANTO Sambong Buyanan 

11 EKO SUBARJAH Sambong Gadel 

12 BADA CAHYANTO Sambong Jangglengan 

13 MUJIONO Jogoboyo Buyanan 

14 HERMAWAN SUSILO Jogoboyo Gadel 

15 SUYANI Jogoboyo Pintu 

16 MARIADI Kebayan Gadel 

17 HARTANTO Kebayan Pintu 

 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin
2
 

No Uraian Keterangan 

1 Laki-laki 1.975 

2 Perempuan 2.042 

3 KK 1.361 

 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Berdasar Usia
3
 

No Usia/tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Prosentase 

1 0-4  135 151 286 7,13 

2 0-9  196 205 401 10,00 

3 10-14  145 168 313 7,81 

4 15-19 223 237 460 11,47 

5 20-24 115 122 237 5,91 

                                                           
2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidorejo, 2020. 

3
Ibid,. 
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6 25-29 124 127 251 6,26 

7 30-34 134 132 266 6,63 

8 35-39 141 147 288 7,18 

9 40-44 132 137 269 6,71 

10 45-49 139 158 297 7,41 

11 50-54 142 150 292 7,28 

12 55-58 115 119 234 5,84 

13 <59 204 219 423 10,38 

Jumlah Total 1975 2042 4017 100,00 

 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Berdasar Mata pencaharian
4
 

No  Mata pencaharian Jumlah Satuan 

1 Pertanian 870 KK 

2 Perikanan - - 

3 Perkebunan 4 KK 

4 Pertambangan dan Penggalian - - 

5 Industri Pengolahan - - 

6 Perdagangan 52 KK 

7 Angkatan 5 KK 

8 Jasa  5 KK 

9 PNS 33 Orang 

10 TNI/POLRI 2 Orang 

11 Guru 19 Orang 

12 Bidan 2 Orang 

 

 

3. Keadaan Pendidikan 

                                                           
4
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidorejo, 2020. 
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Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sidorejo menurut 

data terakhir tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Sarana dan Prasarana Pendidikan
5
 

No Lembaga Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 PAUD 1 Aktif 

2 TK 4 Aktif 

3 SD 2 Aktif 

4 MI 1 Aktif 

5 TPQ 3 Aktif 

 

4. Keadaan Sosial Ekonomi 

Tingkat kemiskinan di Desa Sidorejo termasuk cukup tinggi. 

Dari jumlah 1.361 KK di , 297 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 203 

KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 228 KK tercatat Keluarga Sejahtera 

II; 652. KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 69 KK sebagai Sejahtera 

III plus. Jika digolongkan antara Pra-sejahtera dan KK golongan I, 

maka sekitar 21,8 % tingkat kemiskinan di Desa Sidorejo.  

Tabel 3.6 

Potensi Sumber Daya Alam Desa Sukorejo
6
 

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

1 Lahan Pertanian 317 Ha 

2 Lahan Perkebunan 12 Ha 

3 Lahan Pekarangan 270 Ha 

                                                           
5
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidorejo, 2020. 

6
Ibid,. 
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4 Hutan Desa - Ha 

 

 Selain itu penduduk Desa Sidorejo memiliki beberapa organisasi sosial 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Pengurus Karang Taruna Desa Sidorejo
7
 

No Nama Jabatan 

1 Edy Sucipto Ketua 

2 Susilo Wahyudi  Sekretaris 

3 Hendri Purnomo Bendahara 

4 Dian Seksi Olahraga 

5 Suroto Seksi Humas 

6 Harianto Seksi Kegiatan 

7 Aris Hariadi Anggota 

8 Sabar  Anggota 

9 Mulyadi  Anggota 

10 Miranto Anggota 

  

5. Profil Informan 

DiDesa Sidorejo terdapat beberapa pasangan yang 

melaksanakankegiatantukar cincin emas dalam prosesi khitbah, nama-

nama pasangan tersebut bisa di lihat pada berikut ini: 

a. Aris S. dan Ana Kalimatul Mustofa yang bertempat tinggal di Dusun 

Buyanan Rt/Rw 01/02 Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. Aris dan Ana adalah sepasang suami istri yang 

                                                           
7
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidorejo, 2020. 
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melaksanakan acara khitbah dengan cincin emas pada tanggal 11 

September 2020, dan pada tanggal 19 Februari 2021 kemudian  

melaksanakan acara pernikahan di desa Bangunrejo. Karena mempelai 

wanita berasal dari Desa Bangunrejo dan mempelai laki-laki dari Desa 

Sidorejo. Jarak antara Tukar cincin dengan pernikahan sekitar 5 bulan.  

b. Nina Uswatun Hasanah dan Kurniawan yang bertempat tinggal di 

Dusun Gadel Rt/Rw 04/01 Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Nina dan Kurniawan adalah sepasang suami 

istri yang sebelum sah menjadi suami istri,  melaksanakan tukar cincin 

emas dalam prosesi khitbahnya. Acara tersebut dilakukan pada 

tanggal 7 Desember 2019. Kemudian melaksanakan acara pernikahan 

pada tanggal 6 Agustus 2020. Jarak antara tukar cincin dengan 

pernikahan sekitar kurang lebih 7 bulan.  

c. Ahmad Thohir P. dan Any Selfia yang bertempat tinggal di Dusun 

Gadel Rt/Rw 05/01 Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. Thohir dan Selfi adalah sepasang suami istri yang pernah 

melakukan kegiatan tukar cincin emas pada prosesi khitbahnya, pada 

tahun 2018 mereka melakukan tukar cincin emas. Pada tanggal 12 

November mereka melakukan pernikahan.  

d. M. Romdhoni Dwi Nur Fajar dan Nurul Aini yang bertempat tinggal 

di Dusun Gadel Rt/Rw 06/01 Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Doni dan Nurul adalah pasangan kekasih yang 

telah melaksanakan tukar cincin pada tanggal 12 bulan Maret 2021, 
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dan akan melangsungkan pernikahsn pada tanggal 15 Juli 2021 

mendatang. Jarak antara prosesi tukar cincin dengan pernikahan 

adalah sekitar 4 bulan.  

e. Kuninda dan Sakim Aprilia yang bertempat tinggal di Dusun 

Jangglengan Rt/Rw 01/02 Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Kuninda dan Sakim adalah pasangan suami istri 

yang menikah pada tahun 2017, yang sebelumnya melakukan acara 

tukar cincin 4 bulan sebelum pernikahannya.  

B. Tradisi Tukar Cincin Emas di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo 

Kegiatan tukar cincin emas dalam prosesi khitbah di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilakukakan dengan cara 

pasangan saling memakaikan cincin emas dijari manis masing-masing 

calon mempelai. Acara tersebut umumnya dilakukan di rumah kediaman 

calon mempelai wanita.Yang menghadirkan keluarga dari pihak laki-laki, 

acara tersebut dihadiri oleh keluarga terdekat dan tetangga serta tokoh 

masyarakat di daerah tersebut.
8
Jadi, bukan kegiatan yang dilakukan secara 

diam-diam atau tersembunyi.Jarak antara tukar cincin dengan pernikahan 

berbeda-beda, ada yang jangka pendek dan jangka panjang.Telah 

dijelaskan bahwa cincin emas diharamkan untuk laki-laki, dan halal untuk 

perempuan.Akan tetapi, dalam prosesi tukar cincin ini calon mempelai 

                                                           
8
Kaseni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2020. 
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baik laki-laki maupun perempuan saling menggunakan cincin emas dalam 

khitbahnya. 

Seperti halnya pengalaman dari beberapa narasumber yang 

melakukan kegiatan tersebut, untuk pertanyaan yang pertama menurut 

Nina Uswatun Hasanah tukar cincin emas dalam prosesi khitbah ialah: 

“Salah satu isyarat kepastian dari seoarang laki-laki untuk wanita 

yang dicintainya.Bahwadiabebar-benar serius dengan 

hubungannya. Saya dulu tidak mengetahui kalau akan ada acara 

tukar cincin emas, waktu itu saya pulang dari kerja dan diajak calon 

suami saya ke toko emas. Dan saya disuruh memilih dari beberapa 

model pasangan cincin untuk acara khitbah.Setelah itu selang 

beberapa hari suami saya datang kerumah dengan keluarganya 

untuk acara tersebut.”
9
 

 

Menurut Kurniawan (suami Nina) mengapa cincin yang dipilih 

harus emas, karena jika menggunakan cincin selain emas rasanya kurang 

afdhol. 

“Karena menurut saya, kalau tidak menggunakan emas murni atau 

sungguhan rasanya seperti mainan.Sedangkan pernikahan bukanlah 

suatu permainan.Jadi, saya memilih cincin emas untuk acara 

tersebut.”
10

 

Kegiatan ini tidak bisa dipungkiri oleh tren dan perkembangan 

zaman, Menurut Doni prosesi tukar cincin emas dalam prosesi khitbah 

ialah: 

“Proses tanda ikatan pada calon istri, bahwa dia sudah menjadi 

milik saya agar tidak dimiliki orang lain. Dan untuk menghindari 

rasa khawatir jika ada orang lain mendekati calon saya. Acara 

                                                           
9
 Nina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2020. 

10
Kurniawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Desember 2020.  
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tersebut dilakukan sekalian sama menentukan bulan dan hari 

pernikahan. Jadi, bukan sekedar acara tukar cincin.”
11

 

Ungkapan tersebut menunjukkan kesungguhan dari sebuah 

hubungan pihak laki-laki kepada perempuan. Hal lain diungkapkan oleh 

Thohir, Menurutnya tukar cincin emas dalam prosesi khitbabh ialah: 

“Tukar cincin emas dalam khitbah menurut saya adalah hal yang 

lumrah dan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun 

ada hal yang beda dalam pelaksanaannya, kadang ada yang hanya 

dari satu pihak yang dipasangkan cincin yaitu hanya pihak 

perempuan. Namun hal ini bagi saya “kurang marem” jadi yang 

diikat adalah dua-duanya tidak hanya satu pihak.Agar keduanya 

bisa saling memantabkan diri.”
12

 

 

Menurut Aris bahwasannya mengapa cincin yang harus dipilih 

harus emas ialah: 

“Pemilihan cincin emas bukan tanpa alasan, hal tersebut 

mempunyai filosofi yaitu emas merupakan hal yang berharga dan 

bernilai jual. Jadi, perempuan sama halnya dengan berharga bagi 

saya. Dan saya rasa perempuan juga lebih suka dihargai,  bukan 

berarti dihargai seperti emas.”
13

 

Berbeda halnya dengan ungkapan sebelumnya, pendapatnya 

mengatakan, filososfi dari emas tersebut.Bisa dikatakan bahwa pernyataan 

tersebut lebih condong ke arti wanita berharga dimata laki-laki. 

Kuninda mengatakan alasan mengapa memilih menggunakan 

cincin emas karena:  

“Wanita adalah perhiasan dunia, jadi emas melambangkan wanita 

yang sangat diinginkan seorang laki-laki.Bisa dibilang tanda 

peningset bahwa wanita tersebut sudah ada ikatan dengan seorang 

laki-laki. Sehingga agar tidak ada orang lain yang meminang, 

                                                           
11

 Doni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Januari 2021. 
12

Thohir, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Januari 2021. 
13

 Aris, HasilWawancara, Ponorogo, 17 Januari 2021. 
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menunjukkan kesungguhan calon suami saya bahwa dia benar-

benar ingin menikahi saya”
14

 

  

Dari pernyataan tersebut, Kaseni sebagai salah satu ayah dari calon 

mempelai laki-laki membenarkan bahwa anaknya tetap menggunakan 

cincin emasnya setelah pelaksanaan khitbah. Apakah kedua calon 

mempelai setelah khitbah tetap menggunakan cincin emas:  

“Anak saya setelah khitbah ya tetap menggunakan cincinnya, jadi 

sebelum hingga sesudah nikah ya tetap dipakai. Tidak hanya pas prosesi 

khitbah, tapi ya dipakai seterusnya oleh anak saya dan calon menantu 

saya” 

Pendapat terakhir dapat peneliti simpulkan bahwa mereka memilih 

cincin emas karena filososfi dari emas tersebut.Dan untuk memberikan 

isyarat bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main.Banyak dari 

masyarakat yang tetap menggunakan cincinnya setelah prosesi khitbah, 

baik laki-laki maupun perempuan. 

C. Implikasi Terhadap Hubungan Calon Mempelai Setelah Tukar 

Cincin Emas Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

Khitbah merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.
15

 Yaitu seorang 

laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri, dengan 

cara mempertemukan kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun 

perempuan. Setiap pasangan yang melakukan khitbah dengan tukar cincin 

                                                           
14

 Kuninda, Hasil Wawancara, Ponorogo, 05 Februari 2021.  
15

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005), 875.  
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emas mempunyai konsep dan pendapat yang berbeda-beda dalam setiap 

implikasinya. 

Dari hasil wawancara beberapa pasangan yang melakukan tukar 

cincin emas dalam prosesi khitbah akan peneliti paparkan sebagai berikut: 

Untuk informan yang pertama yaitu Ana Kalimatul Mustofa, implikasi 

tukar cincin emas dalam prosesi khitbah terhadap hubungan calon 

mempelai adalah: 

“Hal utama yang membuat saya yakin dengan calon suami salah 

satunya adalah ketika saya dilamar olehnya. Karena saya pacaran 

dengan calon suami saya kurang lebih sudah 4 tahun, dan selama 

berpacaran 4 tahun orang tua saya tidak pernah mengetahui.Waktu 

itu saya memberitahu orang tua kalau saya sudah punya pacar 

ketika sekitar satu bulan sebelum acara khitbah.Jadi, ngiranya 

orang tua saya pacaran hanya beberapa bulan. Setelah itu saya 

memberitahu orang tua kalau calon suami saya ingin mengadakan 

acara lamaran dengan tukar cincin. Setelah acara tersebut, 

kemudian selang 5 bulan saya baru melakukan pernikahan, selama  

5 bulan tersebut kami mulai berani bermain keluar bersama dengan 

calon suami saya dengan sepengetahuan orang tua saya.Yang 

dulunya belum berani terbuka, setelah itu mulai terbiasa.”
16

 

  

Calon pasangan pengantin tetap menggunakan cincin emasnya, 

meskipun dalam hukum islam telah diharamkan menggunakannya untuk 

laki-laki. Demikian yang disampaikan Kurniawan: 

“Setelah acara tersebut saya tetap memakai cincin itu, karena jarak 

antara lamaran dengan menikahnya lumayan lama. Yaitu sekitar 7 

bulan, sedangkan fungsi dari cincin tersebut adalah agar orang lain 

mengetahui jika calon istri saya itu sudah ada ikatan dengan saya. 

Dan dulu saya belum tahu kalau cincin emas itu haram untuk laki-

laki, difikiran saya hanya ingin menunjukkan keseriusan dengan 

calon istri saya. Karena dulu kita sama-sama kerja diluar kota, dan 

setelah saya lamar lebih berani kerja bareng diluar kota.”  
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 Ana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Februari 2021.  
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Ungkapan  tersebut dikuatkan oleh Nina Uswatun Hasanah, setelah 

lamaran merasa sudah ada kepastian dan lebih sedikit tenang apabila ada 

kegiatan atau kerjaan bareng, berikut ungkapnya Nina Uswatun Hasanah:  

“Ketika saya dilamar dihati saya hanya tenang dan senang, karena 

dengan hal ini bisa membuat kerjaan saya juga lancar dan sedikit 

mengurangi beban pikiran. Karena pada saat itu memang saya 

kerja diluar kota bareng, dan biasanya kalau mudik kita selalu 

pulang bareng dan saya dianter sama calon suami saya waktu itu. 

Dan untuk menghindari omongan dari tetangga, saya melakukan 

tukar cincin terlebih dahulu sebelum menikah. Jadi, kalau ada 

tetangga yang berkomentar negatif setidaknya saya punya jawaban 

kalau kami sudah tukar cincin”
17

 

 

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh Nina Uswatun 

Hasanah, setelah lamaran merasa lebih menjaga tindakan maupun nama 

baik orang tua. Berikut yang diungkapkan oleh Selfia: 

“Setelah saya lamaran dengan tukar cincin, saya dan calon suami 

malah tidak pernah main diluar rumah bareng.Karena setelah 

mendapat restu dan sudah menentukan bulan untuk acara nikahan, 

calon suami saya sudah mulai berani main ke rumah. Jadi kita 

kalau di rumah ya sama bapak ibuk ngobrol-ngobrol bareng. Tanpa 

harus main ke luar rumah kita sering ketemu. Meskipun kadang 

ada tetangga yang ngawasi, tapi waktu itu dalam hati saya: yang 

penting sudah ada ikatan dan orang tua saya sudah mengetahui. 

Jadi calon suami saya pun sudah biasa main ke rumah, tapi tetap 

menjaga satu sama lain.”
18

 

 

Ungkapan tersebut ditambahi oleh Thohir, yaitu suami dari 

Selfi.Yang terpenting ketika bertemu tetap didampingi orang tua, daripada 

main diluar rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Di bawah ini yang telah 

disampaikan oleh Thohir: 
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 Nina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Februari 2021.  
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 Selfia, Hasil Wawancara, Ponorogo, 06 Maret 2021.  
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“Saling menjaga nama baik diantara dua keluarga sudah suatu 

kewajiban, karena tukar cincin hanya sebatas ikatan tapi belum sah  

dalam pernikahan, dulu saya memang sering main ke rumah calon 

istri saya karena saya fikir lebih baik itu daripada saya 

mengajaknya main diluar rumah dan takutnya malah jadi fitnah 

yang lebih besar. Setidaknya kalau hanya di rumah ada bapak 

ibuk.Tapi masih awal-awal ada rasa takut kalau ada omongan yang 

gimana-gimana.”
19

 

 

Doni juga menambahkan jika tukar cincin emas itu bisa membuat 

kuatnya jalinan cinta dan keharmonisa diantara kedua calon mertua dan 

calon besan. Seperti yang diungkapkannya: 

“Kedua orang tua saya menanggapi setelah saya tukar cincin, 

katanya setelah tukar cincin hubungan calon istri saya dengan ibu 

semakin dekat. Karena kebetulan calon istri saya dulunya bekerja 

di tempat saya, dan sekarang lebih akrab sama ibu saya. Begitupun 

saya, juga tambah seneng bisa sering deket dengan dia. Sudah tidak 

sungkan-sungkan kalau di rumah saya pas kerja, sampai sekarang 

pun saya lihat juga semakin terbiasa.Rencana menikah saya masih 

bulan Juli nanti, selama dalam masa ini hubungan kami semakin 

hangat da harmonis.”
20

 

 

Ungkapan tersebut ditambahkan oleh Nurul Aini, sesungguhnya 

wanita akan merasa tenang apabila sudah ada ikatan yang sah, hanya saja 

masa setelah lamaran bisa untuk belajar lebih dekat dengan calon keluarga 

baru. Berikut adalah pemaparan dari Nurul Aini: 

“Sebetulnya saya masih sedikit ada keresahan ketika saya dilamar, 

karena saya kerja ditempat calon suami saya. Setiap hari ke 

rumahnya,Kebetulan juga sering sama ibunya, jadi ya sekalian buat 

belajar sama calon mertua. Sama keluarganya yang lain juga udah 

deket, kalau menurut ku setelah dilamar bisa buat belajar kalau 

nanti udah nikah udah deket sama keluarga masing-masing.”
21

 

 

                                                           
19

 Thohir, Hasil Wawancara, Ponorogo, 06 Maret 2021.  
20

 Doni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 Maret 2021.  
21

 Nurul,Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 Maret 2021.  
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Suprianto sebagai salah satu tetangga dari Doni mengatakan bahwa 

mereka baik laki-laki maupun perempuan menjadi tambah kurang menjaga 

pergaulannya: 

“Saya sebagai tetangga  melihat mereka jadi tambah berani kesana-

kasini seperti sudah menikah saja. Apalagi kerjanya serumah, dilihat ya 

kurang pantes sebenarnya. Tapi saya hanya tetangga, jadi tidak berani mau 

gimana-gimana ya hanya melihat dari jauh saja”. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP TRADISI TUKAR CINCIN EMAS 

DITINJAU DARIHUKUM ISLAM 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam 

Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 

Khitbah yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan yang 

dilakukan masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal ini dapat 

dijadikan dalam menyesuaikan atau mengenal karakter masing-masing 

sehingga saling bertoleransi ketika sudah dalam ikatan perkawinan. Sehingga 

tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, wa rahmah tercapai. 

Tukar cincin merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara 

umum, namun dalam praktiknya setiap daerah memiliki perbedaan masing-

masing. Tradisi tukar cincin emas dalam prosesi khitbah memiliki tujuan 

untuk memberikan sebuah ikatan kepada wanita sebagai simbolis bahwa 

wanita tersebut telah memiliki calon pasangan yang serius menuju jenjang 

perkawinan. Namun, dalam praktiknya terdapat permasalahan yang timbul 

sehingga kita harus mengetahui secara jelas mengenai bagaimana tradisi 

tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.  

Seperti halnya Kegiatan tukar cincin emas dalam prosesi khitbah di 

Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilakukakan dengan 

cara pasangan saling memakaikan cincin emas dijari manis masing-masing 
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calon mempelai. Acara tersebut umumnya dilakukan di rumah kediaman 

calon mempelai wanita.Yang menghadirkan keluarga dari pihak laki-laki, 

acara tersebut dihadiri oleh keluarga terdekat dan tetangga serta tokoh 

masyarakat di daerah tersebut. 

Jadi, bukan kegiatan yang dilakukan secara diam-diam atau 

tersembunyi.Jarak antara tukar cincin dengan pernikahan berbeda-beda, ada 

yang jangka pendek dan jangka panjang.Telah dijelaskan bahwa cincin emas 

diharamkan untuk laki-laki, dan halal untuk perempuan. 

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi Saw, 

bersabda: 

 َوَأَخَذ َذَهًبا َفَجَعَلُه ِف ِِشَا لِِه,ُُثَّ قَاَل:ِإنَّ َهَذي ِن َحرَاٌم َعلى ذُُكو ِر أُمَِّت 

“Sesungguhnya kedua benda ini (emas dan sutera) haram untuk kaum 

laki-laki dari umatku.” (HR. Nasa‟i)
68 

 

Akan tetapi, dalam prosesi tukar cincin di Desa Sidorejo Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo mempelai baik laki-laki maupun perempuan 

saling menggunakan cincin emas dalam khitbahnya. Dan setelah prosesi 

tersebut keduanya saling memakai cincin emas tanpa mengetahui hukum 

dalam penggunaannya bagi laki-laki.  

                                                           
68

Abu Hafsh Usamah  bin Kamal bin Abdir Razzaq, ‘Isharatun Nisaa’ minal alif ilal yaa’ 

(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 228. 
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Seperti halnya pengalaman dari beberapa narasumber yang melakukan 

kegiatan tersebut, untuk pertanyaan yang pertama menurut Nina Uswatun 

Hasanah tukar cincin emas dalam prosesi khitbah ialah: 

“Salah satu isyarat kepastian dari seoarang laki-laki untuk wanita yang 

dicintainya.Bahwa dia bebar-benar serius dengan hubungannya. Saya 

dulu tidak mengetahui kalau akan ada acara tukar cincin emas, waktu 

itu saya pulang dari kerja dan diajak calon suami saya ke toko emas. 

Dan saya disuruh memilih dari beberapa model pasangan cincin untuk 

acara khitbah.Setelah itu selang beberapa hari suami saya datang 

kerumah dengan keluarganya untuk acara tersebut.”
69

 

 

Menurut Kurniawan (suami Nina) mengapa cincin yang dipilih harus 

emas, karena jika menggunakan cincin selain emas rasanya kurang afdhol. 

“Karena menurut saya, kalau tidak menggunakan emas murni atau 

sungguhan rasanya seperti mainan.Sedangkan pernikahan bukanlah 

suatu permainan.Jadi, saya memilih cincin emas untuk acara 

tersebut.”
70

 

   

Dari wawancara tersebut pemilihan menggunakan cincin emas hanya 

didasari oleh alasan yang umum, bukan didasari dari hukum Islam ataupun 

anjuran dalam khitbah. Yang sudah jelas melarang laki-laki menggunakan 

cincin emas dalam hukum Islam. Melainkan hanya tren dan perkembangan 

zaman.  

 Menurut pendapat lain dari narasumber prosesi tukar cincin emas 

dalam prosesi khitbah ialah: 

“Proses tanda ikatan pada calon istri, bahwa dia sudah menjadi milik 

saya agar tidak dimiliki orang lain. Dan untuk menghindari rasa 

khawatir jika ada orang lain mendekati calon saya. Acara tersebut 

dilakukan sekalian sama menentukan bulan dan hari pernikahan. Jadi, 

bukan sekedar acara tukar cincin.”
71
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Ungkapan tersebut menunjukkan kesungguhan dari sebuah hubungan 

pihak laki-laki kepada perempuan untuk menuju ke jenjang perkawinan. Hal 

lain diungkapkan oleh Thohir, Menurutnya tukar cincin emas dalam prosesi 

khitbah ialah: 

“Tukar cincin emas dalam khitbah menurut saya adalah hal yang 

lumrah dan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun ada 

hal yang beda dalam pelaksanaannya, kadang ada yang hanya dari 

satu pihak yang dipasangkan cincin yaitu hanya pihak perempuan. 

Namun hal ini bagi saya “kurang marem” jadi yang diikat adalah dua-

duanya tidak hanya satu pihak.Agar keduanya bisa saling 

memantabkan diri.”
72

 

 

Menurut Aris bahwasannya mengapa cincin yang harus dipilih harus 

emas ialah: 

“pemilihan cincin emas bukan tanpa alasan, hal tersebut mempunyai 

filosofi yaitu emas merupakan hal yang berharga dan bernilai jual. 

Jadi, perempuan sama halnya dengan berharga bagi saya. Dan saya 

rasa perempuan juga lebih suka dihargai,  bukan berarti di hargai 

seperti emas.”
73

 

 

Berbeda halnya dengan ungkapan sebelumnya, pendapatnya 

mengatakan, filososfi dari emas tersebut.Bisa dikatakan bahwa pernyataan 

tersebut lebih condong ke arti wanita berharga dimata laki-laki. 

Kuninda mengatakan alasan mengapa memilih menggunakan cincin emas 

karena:  

“Wanita adalah perhiasan dunia, jadi emas melambangkan wanita yang 

sangat diinginkan seorang laki-laki.Bisa dibilang tanda peningset 

bahwa wanita tersebut sudah ada ikatan dengan seorang laki-laki. 

Sehingga agar tidak ada orang lain yang meminang, menunjukkan 
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kesungguhan calon suami saya bahwa dia benar-benar ingin menikahi 

saya”
74

 

 

 

 

Pertunangan dianggap sah dan benar apabila memenuhi beberapa  

syarat berikut ini: 

4) Perempuan tersebut tidak sedang terlarang untuk menikah sacara syar’i 

serta mampu dan layak melakukan akad. Berdasarkan hal itu maka 

seseorang tidak boleh melamar perempuan yang haram dinikahi, baik 

muhrim permanen maupun muhrim sementara. Di antaranya tidak boleh 

meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh 

meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya 

masih ada.
75

 

5) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i.
76

baik dengan 

terang-terangan (tasrihan) maupunn dengan sindirana (ta‟ridhan) karena 

hal itu merupakan prosedur pernikahan. Dilarang pula meminang  

perempuan yang sadang dalam masa iddah dan talak bain, baik bain sughra 

maupun kubra, atau talak yang ditinggal mati. Karena meminang itu harus 

ada kesepakatan antara peminang dan dengan perempuan yang diceraikan 

kalau yang dipinangnya perempuan yang sedang iddah cerai. 

6) Perempuan itu belum menerima lamaran orang lain. Siapa pun tidak boleh 

mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan 

dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain, atau sedang berlangsung 
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acaran lamaran  dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak 

boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu yang bersamaan. 

Pendapat terakhir dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi tukar cincin 

emas di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak ada 

dasar hukumnya dalam Islam. Mereka melakukan tukar cincin emas semata-

mata hanya karena mengikuti tren dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa 

Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Masyarakat di Desa 

Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo apabila melaksanakan 

tukar cincin, mereka memilih cincin emas untuk laki-laki dan perempuan. 

Menurut mereka apabila tidak memakai cincin emas, maka pernikahannya 

hanya seperti main-main. Kedua calon mempelai saling memakai cincin emas 

setelah khitbah hingga acara pernikahan, bahkan hingga sesudah menikah. 

Jika dilihat dari syarat sahnya khitbah tukar cincin emas yang dilakukan 

di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, tidak menjadi 

salah satu syarat sahnya khitbah. Sehingga apabila tidak melaksanakan tukar 

cincin emas dalam prosesi khitbah, maka khitbah tetap sah dengan 

memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Islam. Menurut 

penulis pelaksanaan khitbah dengan cincin emas di Desa Sidorejo Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo bila ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai 

dengan konsep khitbah di dalam hukum Islam.  

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Calon Mempelai Pasca Tukar 

Cincin Emas Di Desa SidorejoKecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo 
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Pada masa khitbah, hubungan laki-laki dan perempuan semakin 

bertambah hangat dan mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat lebih 

besar. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus saling menjaga 

kesuciannya hingga hari perkawinannya. Tidak jarang sekarang ini 

berboncengan, berduaan, bermesraan menjadi hal biasa setelah melakukan 

khitbah. Para ulama memandang bahwa perempuan yang dikhitbah 

kedudukannya masih sama, yakni belum sah sebelum adanya akad nikah. Dan 

selama belum sah masih diharamkan berduaan, berboncengan dan melebihi 

pergaulan untuk kedua calon mempelai.  

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang  akan 

dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan pada hadis Rasulullah SAW:  

“Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, 

maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal 

saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik 

diketahui oleh perempauan itu ataupun tidak.” (H.R.Ahmad) 

Menurut jumhur ulama: diperbolehkan bagi pelamar melihat wanita 

yang dilamarnya. Akan tetapi, mereka tidak diperbolehkan melihat, kecuali 

hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan Al-auza‟i 

mengatakan: boleh melihat pada bagian-bagian yang dikehendaki, kecuali 

aurat. Adapun Ibnu Hazm mengatakan: boleh melihat pada bagian depan dan 

belakang dari wanita yang hendak dilamarnya.  

Bersumber dari Imam Ahmad, terdapat tiga riwayat mengenai hal 

ini.Yang pertama, seperti yang diungkapkan oleh jumhur ualama.Kedua, 
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melihat apa-apa yang biasa terlihat.Ketiga, melihatnya dalam keadaan tifak 

mengenakan tabir penutup (jilbab). Jumhur ulama juga berpendapat: 

diperbolehkan melihatnya, jika ia menghendaki, tanpa harus minta izin 

terlebih dahulu dari wanita yang hendak dilamar (secara sembunyi-

sembunyi).  

Adapun menurut Imam Malik, dari sebuah riwayat disebutkan, bahwa 

beliau mensyaratkan adanya izin dari wanita tersebut.Dinukil dari Ath-

Thahawi dari suatu kaum, dimana disebutkan; bahwasannya tidak 

diperbolehkan melihat wanita yang hendak dilamar sebelum diadakannya 

akad nikah.Karena, pada saat itu wanita tersebut belum menjadi istrinya.
77

 

Setiap pasangan yang melakukan khitbah dengan tukar cincin emas 

mempunyai konsep dan pendapat yang berbeda-beda dalam setiap 

implikasinya.Dari hasil wawancara beberapa pasangan yang melakukan tukar 

cincin emas dalam prosesi khitbah akan peneliti paparkan sebagai berikut: 

Untuk informan yang pertama yaitu Ana Kalimatul Mustofa, implikasi tukar 

cincin emas dalam prosesi khitbah terhadap hubungan calon mempelai 

adalah: 

“Hal utama yang membuat saya yakin dengan calon suami salah 

satunya adalah ketika saya dilamar olehnya.Karena saya pacaran 

dengan calon suami saya kurang lebih sudah 4 tahun, dan selama 

berpacaran 4 tahun orang tua saya tidak pernah mengetahui.Waktu itu 

saya memberitahu orang tua kalau saya sudah punya pacar ketika 

sekitar satu bulan sebelum acara khitbah.Jadi, ngiranya orang tua saya 

pacaran hanya beberapa bulan.Setelah itu saya memberitahu orang tua 

kalau calon suami saya ingin mengadakan acara lamaran dengan tukar 

cincin. Setelah acara tersebut, kemudian selang 5 bulan saya baru 

                                                           
77

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), 

421. 
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melakukan pernikahan, selama 5 bulan tersebut kami mulai berani 

bermain keluar bersama dengan calon suami saya dengan 

sepengetahuan orang tua saya.”
78

 

  

Namun dalam prakteknya di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo, calon mempelai setelah melaksanakan tukar cincin 

emas tersebut sering keluar rumah berdua, main kerumah seperti sudah 

menjadi pasangan suami istri. Sehingga mendekatkan pada perbuatan zina. 

Yang sudah jelas dalam hukum Islam sangat dilarang hingga melakukan 

perbuatan yang haram. Tidak jarang pula setelah khitbah orang tua mereka 

mengizinkan calon mempelai pergi berduaan. Sedangkan khitbah bukanlah 

merubah status haram menjadi halal antara calon mempelai.  

Namun hal tersebut disalahartikan bahwa cincin yang dipakai tersebut 

bukan menunjukkan suatu kehalalan pergaulan calon mempelai. Sehingga 

menunjukkan seperti sudah adanya ikatan yang sah. Hal tersebut jelas 

dilarang oleh hukum Islam.Sudah seharusnya pasangan calon mempelai 

saling menjaga diri, khususnya wanita. Jarak antara khitbah yang terlalu lama 

dapat menjadi pengaruh mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

hukum Islam.  

                                                           
78

 Ana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Februari 2021.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari pembahasan, maka peneliti dapat memberikan 

kesimpulan pada bab-bab sebelumnya: 

1. Ditinjau dari hukum Islam,tradisi tukar cincin emas dalam prosesi khitbah 

di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, belum sesuai 

aturan  hukum Islam. Karena laki-laki juga memakai cincin emas. 

Sedangkan menurut hukum Islam boleh dipakai oleh wanita. Namun, 

apabila hal tersebut tetap dilakukan dan  membawa kemaslahatan seperti 

adanya hubungan baik antara calon mempelai dengan keluarga, maka 

diperbolehkan. Dengan syarat cincin emas hanya dipakai oleh pihak 

wanita. 

2. Ditinjau dari hukum Islam, implikasi prosesi tukar cincin emas terhadap 

hubungan calon mempelai di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo, bahwa masyarakat menganggap khitbah adalah 

merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Sehingga mereka tidak 

menjaga pergaulannya, mendekatkan diri terhadap perbuatan zina yang 

tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum Islam. 

B. Saran 

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri 
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khususnya dan bagi masyarakat Islam secara umum. Adapun saran-saran 

yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Penulis berharap kepada masyarakat agar berhati-hati dalammelakukan 

kebiasaan yang terdapat larangan didalamnya. Sebaiknya penggunaan 

cincin tidak berupa emas untuk calon mempelai laki-laki, supaya ketika 

dipakai tidak terdapat unsur keharaman di dalamnya. Dan tidak melenceng 

dari prosesi khitbah yang dianjurkan Islam. 

2. Bagi calon mempelai sebaiknya saling menjaga tindakan, membatasi 

pergaulan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keduanya serta 

keluarga. Serta memanfaatkan khitbahuntuk hal yang positif, yaitu untuk 

saling mengenal satu sama lain.  
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode   : 01/01-W/20-12/2020 

Nama Informan : Nina Uswatun H. 

Tanggal  : 20 Desember 2020 

Jam   : 08.15-09.00 WIB 

Disusun  : 22.10-23.15 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Nina Ngembat, Sidorejo. 

Peneliti Apakah yang dimaksud dengan prosesi khitbah? Mengapa 

pemilihan cincin yang digunakan berupa emas? 

Informan Salah satu isyarat kepastian dari seoarang laki-laki untuk wanita 

yang dicintainya. Bahwa dia bebar-benar serius dengan 

hubungannya. Saya dulu tidak mengetahui kalau akan ada acara 

tukar cincin emas, waktu itu saya pulang dari kerja dan diajak 

calon suami saya ke toko emas. Dan saya disuruh memilih dari 

beberapa model pasangan cincin untuk acara khitbah. Setelah itu 

selang beberapa hari suami saya datang kerumah dengan 

keluarganya untuk acara tersebut. 

Refleksi Khitbahisyarat sebagai tanda bahwa laki-laki serius dengan 

hubungannya. Cincin pemberian dari laki-laki berupa kejutan, 

sehingga wanita hanya mengikuti dan menerimanya tanpa 

menolak. Namun tidak semua dilakukan kejutan, hanya saja 

beberapa yang memberikannya dengan cara tersebut. 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 02/02-W/20-12/2020 

Nama Informan : Kurniawan 

Tanggal  : 20 Desember 2020 

Jam   : 09.15-10.00 WIB 

Disusun  : 22.10-23.15 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Kurniawan Ngembat, Sidorejo 

Peneliti Apakah alasan anda menggunakan cincin emas dalam prosesi 

khitbah? 

Informan Karena menurut saya, kalau tidak menggunakan emas murni atau 

sungguhan rasanya seperti mainan. Sedangkan pernikahan 

bukanlah suatu permainan. Jadi, saya memilih cincin emas untuk 

acara tersebut 

Refleksi Apabila tidak menggunakan emas asli, maka seperti kurang serius 

atau hanya main-main. Sedangkan menikah bukanlah suatu 

permainan, melainkan suatu ibadah dan sunnah Rasul. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 03/03-W/16-02/2021 

Nama Informan : Ana Kalimatul 

Tanggal  : 16 Februari 2021 

Jam   : 14.30-15.00 WIB 

Disusun  : 19.15-22.20 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Ana, Sidorejo. 

Peneliti Bagaimana implikasi setalah dilaksanakannya tukar cincin emas 

dalam prosesi khitbah? 

Informan Hal utama yang membuat saya yakin dengan calon suami salah 

satunya adalah ketika saya dilamar olehnya. Karena saya pacaran 

dengan calon suami saya kurang lebih sudah 4 tahun, dan selama 

berpacaran 4 tahun orang tua saya tidak pernah mengetahui. 

Waktu itu saya memberitahu orang tua kalau saya sudah punya 

pacar ketika sekitar satu bulan sebelum acara khitbah. Jadi, 

ngiranya orang tua saya pacaran hanya beberapa bulan. Setelah itu 

saya memberitahu orang tua kalau calon suami saya ingin 

mengadakan acara lamaran dengan tukar cincin. Setelah acara 

tersebut, kemudian selang 5 bulan saya baru melakukan 

pernikahan, selama 5 bulan tersebut kami mulai berani bermain 

keluar bersama dengan calon suami saya dengan sepengetahuan 

orang tua saya. Yang dulunya belum berani terbuka, setelah itu 



 
 

 
 

mulai terbiasa. 

Refleksi Setelah dikhitbah, tindakan calon mempelai mulai berani keluar 

rumah bersama. Yang dulunya tanpa sepengetahuan orang tua 

menjadi lebih terbuka dan menjadi bebas, karena merasa sudah 

adanya kepastian. Meskipun statusnya hukumnya belum halal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 04/04-W/15-01/2021 

Nama Informan : Thohir 

Tanggal  : 15 Januari 2021 

Jam   : 08.00-08.45 WIB 

Disusun  : 22.10-23.15 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Thohir, Sidorejo. 

Peneliti Apakah yang dimaksud dengan prosesi khitbah? Apakah cincin 

emas yang digunakan dipakai atau hanya sekedar simbolis ketika 

acara khitbah? 

Informan Tukar cincin emas dalam khitbah menurut saya adalah hal yang 

lumrah dan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun 

ada hal yang beda dalam pelaksanaannya, kadang ada yang hanya 

dari satu pihak yang dipasangkan cincin yaitu hanya pihak 

perempuan. Namun hal ini bagi saya “kurang marem” jadi yang 

diikat adalah dua-duanya tidak hanya satu pihak. Agar keduanya 

bisa saling memantapkan diri. 

Refleksi Banyak yang menggunakan cincin emas setelah tukar cincin, 

bukan hanya sekedar simbolis ketika acara khitbah. Namun, tetap 

memakainya dengan alasan agar keduanya bisa saling 

memantapkan diri. Hal ini yang sering digunakan oleh calon 

mempelai. 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   : 05/05-W/17-01/2021 

Nama Informan : Aris 

Tanggal  : 17 Januari 2021 

Jam   : 15.00-16.05 WIB 

Disusun  : 22.10-23.15 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Aris, Sidorejo. 

Peneliti Mengapa pemilihan cincin yang digunakan berupa emas? 

Informan Pemilihan cincin emas bukan tanpa alasan, hal tersebut 

mempunyai filosofi yaitu emas merupakan hal yang berharga dan 

bernilai jual. Jadi, perempuan sama halnya dengan berharga bagi 

saya. Dan saya rasa perempuan juga lebih suka dihargai,  bukan 

berarti dihargai seperti emas. 

Refleksi Alasannya mengapa cincin yang digunakan berupa emas adalah 

dikarenakan wanita adalah sosok yang berharga. Hingga tidak 

sekedar simbolis, melainkan menggambarkan suatu kenyataan. 

Dan kebanyakan hal tersebut digunakan calon mempelai menjadi 

alasan pemilihan cincin emas. 
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