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ABSTRAKSI 

 

Denial, Amri. 2016. Analisis Pemahaman Masyarakat di Desa Plunturan Pulung 

Ponorogo terhadap Implikasi Praktik Khitbah dan Praktik Pembatalan Khitbah. 

Skripsi. Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi Islam. Program Studi Ahwal Syahshiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  ( STAIN ) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid 

Rohmanu, MH.I. 

 

Kata kunci : Pemahaman, Masyarakat, Desa Plunturan, Pulung, Ponorogo, Implikasi, 

Praktik Khitbah, Praktik Pembatalan Khitbah. 

 

Pemahaman masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo dalam penelitian ini, 

ditimbulkan karena adanya kasus adanya lelaki yang sudah melamar wanita, kemudian 

diketahui setelah sekian lama menjalani, si wanita memiliki calon lain ( Pacar ), sehingga 

niat dari lelaki ini ingin membatalkan dengan cara mendiamkan dengan niat berharap si 

wanita datang meminta maaf dan si wanita juga membatalkan lamaran tersebut serta 

pemahaman masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo tentang sejauh mana terhadap 

pemahamannya pada khitbah karena pada sebelum dan sesudah lamaran mereka ( para 

pihak mempelai ) mengklaim sudah merasa calon mempelai menjadi hak si mempelai 

hingga melakukan hal yang tak lazim namun lamaran tetap dilanjutkan hingga 

pernikahan. Inilah latar belakang yang akan penulis teliti. 

Dari latar belakang diatas peneliti berkeinginan meneliti tentang Analisis Pemahaman 

Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap Implikasi Praktik  Khitbah dan 

Praktik Pembatalam Khitbah dengan merumuskan masalah, 1)   Bagaimana analisis 

pemahaman masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik 

khitbah dan praktik pembatalan khitbah? 2) Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap 

pemahaman dan praktik khitbah dengan status hukum  dan pembatalan khitbah? 

Penelitian ini termasuk dengan menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi dan data serta observasi. 

Teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan 

pengambilan kesimpulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Plunturan Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pertama, pemahaman masyarakat 

Desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik khitbah dimana laki-laki dan 

perempuan sebelum dan sesudah khitbah, mengklaim bahwa sudah bebas melakukan hal 

yang tidak lazim, dalam praktikntya juga si pelamar membawa sesuatu untuk yang 

dilamar. Kalau dalam praktik pembatalan khitbah cenderung dengan menggunakan cara 

sirri atau mendiamkan sampai yang dilamar datang untuk juga mengucapkan pembatalan 

khitbah serta mengembalikan barang yang telah diberi dari pelamar dengan kesadaran 

serta juga pembatalan tersebut dari faktor alam. Kedua, dalam pandangan ajaran Islam 

terhadap praktik khitbah ini dilakukan dengan asas melihat dari baik dari segi harta, 

agama, keturunan dan ketampanan atau kecantikan seseorang demi mengharapkan 

penerus yang baik juga. Lalu dalam praktik pembatalan khitbahnya dilakukan dengan 

cara yang baik-baik dengan tujuan terjaganya silaturahmi dan pembatalan tersebut bisa 

juga dengan sebab halangan syari‟ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah ditakdirkan menjadi 

berpasang-pasangan dengan cara membangun sebuah keluarga yang dimana 

dikeluarga itu terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, kemudian ibu sebagai 

ibu rumah tangga dan anak dari keturunan dari hasil perkawinan ayah dan ibu 

tersebut sebagai penerus keturunan yang dihalalkan dengan cara pernikahan 

yang sah. Oleh karena itu, pernikahan yang digariskan secara suci serta sakral 

menunjukkan identitas kuatntya hukum dalam pernikahan tersebut yang 

dimana peran membina rumah tangga menjadi sakinah mawaddah dan 

rahmah menjadi tujuan awal dalam sebuah pernikahan. 

 Era Globalisasi yang serba teknologi, niscaya berakibat pada 

pergeseran nilai-nilai moral dan tatanan kehidupan yang ditanamkan oleh 

Rasulluah SAW. Dan ini tidak bisa dihindari, karena tidak satupun makhluk 

yang mampu menghentikan kemauan dan  kemajuan zaman. Sama halnya 

ketika sepasang kekasih dengan naluri kemanusiaanya yang mendorong 

kedalam naluri batiniyah dengan kontak laki-laki dan perempuan dimana dari 

mereka bertujuan melakukan sebuah pernikahan dengan bermacam-macam 

proses yang harus dilewati mulai dari perkenalan, bisa terjadi pacaran 

sesamanya ta’arufan, kemudian lamaran hingga mengikat keduanya dengan 

status janji yang sah dengan ikatan Pernikahan. 

Khitbah dalam Implikasi Hukum adalah satu istilah dalam hukum fikih 

Islam yang artinya identik dengan Lamaran atau Pinangan dalam Bahasa 
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Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang 

wanita ( gadis atau janda ). Permintaan itu dapat dilakukan secara langsung 

oleh yang bersangkutan atau diwakili atau melalui walinya.
1
 

Dalam melaksanakan praktik Khitbah, maka tujuannya adalah untuk 

suatu pernikahan, dimana pernikahan itu sendiri seseorang dituntuhn untuk 

bisa memilih orang yang akan dinikah. Sehingga dalam sebuah khitbah, 

fungsi normatif dalam menjalankan khitbah bisa berjalan, dan tidak lepas 

begitu saja dari ajaran-ajaran Islam atau adat kebudayaan yang ada. Allah 

SWT berfirman:  

                          
“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal.
2” ( Q.S.Al-Hujurat:49:13 ) 

 

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad serah terima antara laki-

laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama 

                                                                
1
 Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia  ( Jakarta: Pustazet Perkasa, 

1988), 627. 
2
 Q.S

. 
Al hujurat: 49:13.
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lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah 

serta masyarakat yang sejahtera.
3
 

Perkawinan yang langgeng, sampai kakek nenek merupakan dambaan 

bagi semua pasangan yang melakukan akad nikah didepan Penghulu. 

Perlunya khitbah adalah hal yang demikian agar dalam menjalankan ibadah 

nikah yang diawali lamaran atau khitbah tidaklah salah pilih dan tidak 

terjadinya pembatalan khitbah atau pembatalan pernikahan, hal yang seperti 

ini sangat disayangkan. Tuntunanya jika terjadi pernikahan yang diawali 

dengan lamaran, sang suami berjanji memperlakukan sang istri dengan lemah 

lembut sesuai anjuran yang telah digariskan dalam syariat Islam. Sang istri 

pun demikian, dia berjanji akan setia berbakti kepada suami apapun kondisi 

sang suami, akan selalu tersenyum menyambut kepulangan sang suami dari 

aktifitasnya. Impian yang indah bagi semua orang yang baru merenda bunga-

bunga asmara dengan suami atau istrinya.
4
 

Pernikahan yang barokah Insyaallah banyak melahirkan keutamaan, 

termasuk tumbuhnya sunnah-hasana<h (kebiasaan baru yang baik). 

Sebaliknya, Pernikahan yang tidak ada barokah sama sekali, bisa melahirkan 

berbagai  kebiasaan baru yang jelek . Sebagaimana Barokah, keburukan dari 

Sunah Sayyi>’ah  bisa  berkembang terus sampai beberapa generasi 

sesudahnya. Awalnya kecil, kemudian mencapai bentuknya yang kuat dan 

jelas  beberapa ratus tahun sesudahnya. Mungkin seratus tahun, mungkin dua 

ratus tahun sesudah lewat. Sehingga menjadi adat yang kuat, dan orang-orang 

                                                                
 3
Tihami, dkk,  Fikih Munakahat ( Kajian Fikih Nikah Lengkap )  ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009), 8. 
4
 Mahir Mahmud Umar, Perkawinan Tanpa Kegagalan ( Jakarta Timur:  Pustaka Al-    

Kautsar, 2003), 4. 
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yang dibelakangnya akan mengatakan dan kami mendapati nenek moyang 

kami melakukan yang demikian. 
5
 

Ketika tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa, membentuk keluarga 

yang Mawadda<h dan Rahmah, itu akan terwujud selama keadaan rumah 

tangga stabil dan berkah. Dengan demikian, setiap pasangan dituntut  untuk 

teliti dalam memilih pasangan hidupnya, orang yang akan menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari anak-anak dan keluarganya. Di anjurkan bagi laki-

laki untuk melihat calon istrinya dan memperhatikan dengan tujuan 

meminangnya.  

Apabila kita fahami dari dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia kita 

dapat kita sebutkan dari UU KHI pada Pasal 3, Perkawinan bertujuan 

mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah 
6
.  

Pernikahan dimulai dari pemilihan Calon suami atau istri. Pemilihan 

calon suami atau istri dalam syariat Islam diatur secara seksama yang bisa 

disebut kafa‟ah ( Sederajat ). Setelah proses kafa’ah dilakukan maka 

selanjutnya yang dilaksanakan adalah khitbah ( Peminangan ). Proses 

Peminangan dilakukan setelah kafa’ah dengan Syari‟at yang harus dipenuhi 

oleh umat Islam. Meminang dilakukan sebelum akad nikah dan setelah dipilih 

dengan baik, Meminang adalah pendahuluan Perkawinan tetapi bukan akad 

nikah.  

Praktik Khitbah dalam Implikasi Hukum ketika Meminang boleh 

dilakukan oleh perantara atau secara langsung namun didampingi oleh 

                                                                
5
 Mohammad Fauzil Adzim, Kupinang Engkau Dengan Hamdalah Trilogi Kupinang          

Engkau Dengan Hamdalah ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009 ), 28-31. 

    
6
Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia  ; 

Departemen Agama R.I, 2000. 
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Mahramnya. Tapi juga bisa meminang itu dilakukan oleh pihak laki-laki 

kepada wanita dan dapat pula sebaliknya wanita juga bisa meminang laki-

laki. Khitbah termasuk langkah pendahulu pernikahan. Apabila permintaan 

seorang lelaki dikabulkan, Khitbah ini tak lebih dari sebuah janji untuk 

menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus orang asing baginya 

hingga akad nikah dilamgsungkan. Dengan kata lain, nikah tidak terjadi 

hanya karena adanya khitbah.
7
  

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan mendasar dalam persepsi 

terhadap masalah kehuidupan keluarga. Ketertarikan laki-laki terhadap 

perempuan berbeda dengan sifat ketertarikan perempuan terhadap laki-laki. 

Walaupun kenyataannya, tarikan itu bersifat timbal balik.
8
 

Rasulluah SAW bersabda: 

َْ َ  ي : َ َ ْ  َ  ي ُ َ  َْْ َ   اُ َ ْلُ  َ  ي  اَل ي  َ َ    اُ َ َ ْ  ي َ َ َ َ   َ اَ  :  ُْْلَ ُ   ْاَ ْ  َُ   ي
ْ  ي َ  يَ ْت َ َد َك، ُمتََْفٌق َ َ ْ  ي َمَ   َ ، َ ايديْ ليَه ، َفْظَفْ   يَذ َت  اد  ِي  َ ََ َسبيَه ، َ  َِي  َ ، َ ايَ  ِي

َ  ي    َ يَ  ي  اَسبْْ
“Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, “ seorang wanita 
dinikahi karena empat perkara: (1) karena hartanya, (2) karena keturunannya, 

(3) karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Karena itu nikahilah ( wanita 

) karena agamanya, niscaya engkau bahagia.” ( HR.Muttafaq Alaih dan tujuh 

imam lainnya ).
9
 

 

Walaupun telah disebutkan Empat Kriteria, tetapi agama harus menjadi 

tujuaan utama. Perempuan yang beriman dan berilmu akan mengerti cara 

menjadi istri yang baik ( Shalehah ) yang bisa menyejukkan hati suaminya.  

                                                                
7
Syaikh Mahmud Al-Mashari, Bekal Pernikahan II (Jakarta:  Qisthi Press, 2012 ) 289. 

8
Aam  Amiruddin & Ayat Priyatna muhlis,  Bingkai Surga Rumah Tangga , cet VII, (Khazanah 

Intelektual, 2003),  75. 

 
9
Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman,  Syarah Bulugul Maram  ( Pustaka Azzam: 2006), 

cet. 1, 277. 
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Banyak orang yang melupakan atau melalaikan hal tersebut. Dulu, 

mayoritas orang Muslim tidak mengizinkan peminang untuk melihat wanita 

yang akan dipinang dan mengaitkannya sebagai suatu kebohongan terhadap 

Agama Islam yang benar. Mereka lepas tanggung jawab dari hal itu, padahal 

tindakan itu termasuk fanatisme Jahiliyah.
10

 

Jika dirasa telah mendapatkan jodoh yang tepat maka disunnahkan 

untuk segera menikahinya dengan meminta persetujuan calonnya atau disebut 

dengan Meminang ataupun Khitbah. Dalam khitbah itu sendiri terdapat etika-

etika yang harus dijalani oleh orang hendak melakukan khitbah. Islam dengan 

Syaria‟tnya yang abadi, prinsip-prinsipnya yang toleran dan lurus, telah 

meletakkan dasar-dasar yang harus dijadikan pijakan seorang peminang yang 

ingin menikah serta memberikan panduan praktis dalam perjalanannya 

menuju jenjang Pernikahan. 

Dengan demikian dilimpahi kasih sayang, dan perhatian yang cukup. 

Karena sejatinya untuk memposisikan pasangan dengan niat yang baik dalam 

melakukukan khitbah sehingga pasangan merupakan partner dalam mengelola 

rumah tangga ialah menjaga keututuhannya, membimbing dan membesarkan 

anak-anak buah pernikahan, dan mewujudkan ketentraman serta kedamaian.
11

 

Dalam perkembangan zaman yang tidak dapat di rem. Dewasa ini 

terjadinya arus Globalisasi pada semua aspek menyebabkan terjadinya 

pergeseran sosial, persepsi dan formulasi dalam pembahasan konsep 

pernikahan khususnya pada konsep Khitbah ataupun Peminangan. Banyak 

                                                                
10

Al-Mighwar, Muhammad, Sukses Menikah & Berumah Tangga (  Bandung : Cv Pustaka 

Setia, 2016 ), 107. 
11

Mohammad Monib,  Kado Pasangan Nikah Beda Agama  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2009 ), 130-131. 
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orang beranggapan bahwa ketika perempuan dan laki-laki telah saling jatuh 

cinta dengan melakukan sebuah peminagan mereka bebas melakan apa saja 

yang dilarang dengan anggapan pasangannya sudah menjadi miliknya laki-

laki yang bisa dibawa kemana saja sesuka hatinya, dengan ikatan yang  belum 

resmi, akibatnya bisa melebihi batas kepatutan.
12

 

Dengan masalah tersebut, banyak pihak yang menentang adanya 

pemahaman khitbah yang salah persepsi. pemahaman terhadap praktik 

Implikasi hukum praktik Khitbah dan praktik  Pembatalan Khitbah yang ada 

didesa Plunturan Pulung Ponorogo yang menuai Kontroversi yang dimana 

praktik pembalatalannya bersinggungan antara implikasi hukum adat yang 

ada dengan hukum  ajaran Islam. Hal ini dapat menimbulkan prilaku sosial 

baik yang baik dan buruk pada mereka yang notabene melaksanakan khitbah 

demi sebuah ikatan yang sah.
13

 

Terkait dengan khitbah, sebagian Warga Plunturan memiliki 

pemahaman yang berbeda dengan Hukum Islam. Dalam hal Peminangan 

ketika perempuan telah dilamar laki-laki mereka beranggapan setelah 

Lamaran sudah memiliki kekuatan ikatan layaknya ikatan yang sah sehingga 

sering terjadi yang namanya hubungan intim/ atau hal yang tidak seharusnya 

sebelum terjadinya akad Nikah. Hal inilah yang menjadi pertentangan di 

banyak kalangan.
14

 

                                                                
12

Tihami, dkk,   Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap  ( Rajawali Pers: 2009 ), 23-24. 
13

Praktik khitbah disini bahwa masyarakat desa plunturan pulung ponorogo dimana orang yang 

melakukan khitbah tidak berpatok pada ajaran islam namun masih bersinggungan dengan ajaran 

islam, melainkan dengan adat yang dibawa bahwa bila setelah khitbah pemahamannya bisa diajak 

kesana kemari namun masih dalam batas adat yang ada. Maka adatlah yang menjadi pembatas 

status prsktik khitbah ini. 
14

Ini terjadi pada sebagian mereka yang pacaran atau khitbah, karena merasa sebentar lagi akan 

halal, jadi mereka bisa mendahului hal yang tak seharusnya. Informasi ini berdasarkan kunjungan 

silaturahim kpm 2013 dari beberapa warga. 
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Sehingga dengan pelaksanaan Khitbah, yang disebabkan dengan hal-hal 

yang belum waktunya atau dari faktor lain akan menimbulkan adanya 

pembatalan khitbah. Dimana pembatalan ini dilihat dari statusnya ada kalanya 

positif dan juga negatif. Prespektif pemahaman masyarakat akan pemahaman 

dan praktik khitbah serta pembatalan khitbah yang dirumuskan dengan adat 

setempat dan hukum fikih Islam tentu berbeda praktiknya. Yang dimulai 

dengan sebab-sebab tertentu dan menghasilkan sebuah keputusan antara 

kedua belah pihak. 

Kemudian pada praktiknya dalam pemahaman terhadap implikasi 

khitbah serta pembatalan khitbah, hal ini juga tidak lepas dari Warga Desa 

Plunturan Pulung Ponorogo dalam memutuskan atau membatalkan sebuah 

khitbah yang praktiknya juga bersinggungan antara adat kebudayaan setempat 

serta ajaran Islam yang juga memilki tuntunan juga. 

Pola pikir tersebut menimbulkan suatu dampak sosial di Masyarakat. 

Dari hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang difokuskan pada 

konsep Pemahaman terhadap implikasi praktik khitbah dan praktik 

pembatalan khitbah yang sebenarnya yang ada dalam Wilayah Desa 

Plunturan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Plunturan Pulung Ponorogo. 

Selanjutnya Penulis mengambil judul penelitian, “ ANALISIS 

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PLUNTURAN PULUNG 

PONOROGO TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK KHITBAH DAN 

PRAKTIK PEMBATALAN KHITBAH. 

 

B. Penegasan istilah 
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Dalam pemelitian yang penulis tulis, ada beberapa istilah yang harus 

ditegaskan dan dibatasi, agar maksud dalam penelitian ini tercapai, yaitu: 

1. Analisis  pemahaman  Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo 

dengan mengulas Implikasi Hukum Khitbah yang mereka tafsirkan sendiri 

serta tata cara pembatalan khitbah yang terjadi dimasyarakat desa ini 

sendiri, yang kemudian condongkan pada pada praktik  khitbah yang 

terjadi dengan menarik implikasi hukum yang berkaitan lalu kemudian 

menarik penjelasan tentang pembatalan khitbah dalam praktik yang sedang 

terjadi Dimasyarakat Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

Jadi yang penulis maksud dalam Skripsi ini adalah Analisis Implikasi 

Praktik khitbah dan praktik pembatalan khitbah yang sah yang dianggap 

oleh hukum formil yang berlaku di Indonesia. 

2. Masyarakat Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

merupakan sebuah Desa dalam lingkup Wilayah Kabupaten Ponorogo 

yang Masyarakatnya menjaga tradisi Hukum Adat dalam memeriksa, 

memutus dan menyelesaiakan perkara perdata dengan landasan yang sudah 

ada bagi Warganya yang mencari keadilan pada umumnya. Diantaranya 

orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, 

Hibah, Wakaf, Shadaqah, dan ekonomi Syari‟ah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pemahaman dan praktik khitbah Masyarakat Desa Plunturan 

Pulung Ponorogo terkait dengan implikasi Hukum  dan Pembatalan 

Khitbah? 

2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pemahaman dan praktik 

khitbah dengan status hukum  dan pembatalan khitbah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung 

Ponorogo tentang Khitbah terhadap Hukum Khitbah serta pelaksanaan 

praktik Pembatalan Khitbah? 

2. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman praktik khitbah dan 

Pembatalan Khitbah yang ada Didesa Plunturan Pulung Ponorogo dalam 

Status hukum Islam ? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritik  

Secara teoritik penulisan ini digunakan untuk mengkaji dan 

menemukan konsep terhadap implikasi Pemahaman praktik Khitbah dan 

praktik pembatalan khitbah serta pembatalan khitbah yang berkembang 

dalam lingkungan warga Desa Plunturan Pulung Ponorogo yang kemudian 

ditinjau oleh hukum Islam.  

2. Praktis  

Penelitian akan bermanfaat untuk: 
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a. Bagi Penulis  

Agar mampu memahami konsep pemahaman terhadap implikasi 

praktik khitbah dan praktik pembatalan khitbah bagi Masyarakat awam. 

 

b. Bagi Pihak Akademik 

Sumbangan pemikiran dan pisau bedah dalam permasalahan 

dalam permasalahan perbedaan pendapat yang terjadi dilingkungan 

akademis dan non akademis. 

 

F. Telaah Pustaka 

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga 

melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan. Adapun telaah 

hasil penelitian dahulu yang berkaitan dengan pemahaman Masyarakat awam 

tentang makna Khitbah yaitu dalam skripsi Najib Azamzami dengan judul, 

“khitbah menurut jamaah tabligh di desa nongkodono kauman ponorogo”.15
 

Dari hasil penelitian yang di laksanakan disebutkan bahwa dalam proses 

Khitbah di dahului dengan proses Nazar yang akan menyelamatkan keduanya 

dari fitnah dan kemadaratan lainnya. Dalam karya tulisnya, dititik beratkan 

pada pandangan mereka menyikapi masalah kepengurusan kafaah yang 

dimana dari pasangan yang akan menikah terlihat  baik dari kesederajatannya. 

Khitbah yang dalam praktik pelaksanaan dan pemahaman yang berbeda 

juga bisa menimbulkan sosial seseorang yang berbeda, utamanya apabila 

terjadi Dimasyarakat. Yang tentunya bila tidak bersinergi juga memiliki efek 

                                                                
15

Lihat Najib Azamzami, Khitbah Menurut Jamaah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman 

Ponorogo, Skripsi Mahasiswa STAIN PO Jurusan Ahwal Syaksyiyah tahun 2012. 
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yang berbeda pula. Hal inilah yang dalam praktik pemahaman khitbah 

maupun pembatalan khitbah dengan Implikasinya harus terarah dan benar. 

Yang tujuannya mendidik dengan dasar pemahaman dan praktik yang kadang 

juga berbeda arah antara Ajaran Islam serta adat budaya setempat. 

Dari hasil Penelitian tersebut diatas belum ada yang membahas 

mengenai konsep Pernikahan yang meliputi Khitbah menurut Masyarakat 

awam Desa Plunturan Kecamatn Pulung Kabupaten Ponorogo dalam 

seberapa jauh memahami makna Khitbah  dalam praktik sehari hari dan 

pembatalan khitbah dalam praktiknya khitbah serta implikasinya. Barangkat 

dari hal tersebut, maka penelitian tersebut, maka penelitian ini akan 

membahas mengenai konsep Pemahaman terhadap implikasi praktik khitbah 

dan praktik pembatalan khitbah. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana 

peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian 

skala sosial kecil dan mengamati budaya.
16

 Dalam penelitian ini peneliti 

telah melakukannya di Desa Plunturan Pulung Ponorogo untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan.   

       Penelitian  ini adalah penelitian Kualitatif, hasil penelitiannya 

dipaparkan secara Deskriptif berupa kata-kata, diperoleh dari hasil 

                                                                
16

Natia Zhuriah, Field Research ( Penelitian Lapanagan )  Diakses 

http://natiazuriahms.blogspot.co.id/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html  20 januari 

2016 18:58 

http://natiazuriahms.blogspot.co.id/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html


15 
 

 

pengamatan dan wawancara dengan sejumlah Informan yang ada. 

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, guna dalam 

penelitian yang dilakukan bersinergi dan terarah semestinya, maka penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode ini 

merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
17

 

Jenis penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 

pendekatan studi kasus ( casestudy ). Pada studi kasus ini penulis 

memaparkan untuk tujuan pengembangan metode kerja yang dianggap 

paling efisien.
18

 Studi kasus ini adalah salah satu dari metode 

deskripstif. Metode ini menggambarkan semua data atau keadaan 

subyek atau obyek penelitian ( seseorang, lembaga, masyarakat dan 

lain-lain ) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasar kenyataan 

yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk 

memberikan pemecahan masalahnya.
19

 Dalam skripsi ini penulis 

memaparkan hasil penelitian lapangan  dengan argumentasi penalaran 

keilmuan yang menjelaskan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir 

penulis mengenai analisis pemahaman terhadap Masyarakat Desa 

                                                                
17

Lexy j Moelong, Metode Penelitian Kualitatif  ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2008 ), 

86. 
18

M Djunaidi Honi dan Fauzan Al-Manshur, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Ar-Ruzz   

Media, 2012 ), 62. 
19

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian ( Yogyakarta: Grah Ilmu, tt ), 84. 
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Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik khitbah dan 

pembatalan khitbah. 

b. Lokasi Penelitian 

Penulis mengadakan penelitian ini di Desa Plunturan Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo  Provinsi Jawa Timur. 

Penulis melakukan penelitian di Desa Plunturan Pulung Ponorogo 

dengan pertimbangan  bahwa dalam praktik pemahaman khitbah serta 

dalam melaksanakan praktik pembatalan khitbah dengan landasan Adat 

hukum dan Implikasinya dalam status  setempat mendapatkan 

bersinggungan dengan ajaran normatif dalam Islam oleh masyarakat 

Desa Plunturan Pulung Ponorogo sendiri. Yang berkaitan dengan 

Prespektif Pemahaman dan praktik Khitbah yang ada serta pembatalan 

Khitbah dengan Implikasinya dari sudut pandang Hukum Fikih. 

2. Sumber Data 

     Adapun sumber data yang digunakan penulis lakukan, penulis 

membutuhkan sumber data yang relevan dengan penelitian penulis, guna 

penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggung jawabkan serta 

menjadi kajian lanjut. Adapun sumber data yang akan penulis gunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Premier 

Jenis data Primer adalah data pokok yang berkaitan dan 

diperoleh secara langsung dari Obyek Penelitian. Data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 
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(tidak melalui media perantara).
20

 Sumber data dalam penelitian ini 

adalah Wawancara dengan Warga Desa Plunturan  Pulung Ponorogo 

sebagai objek penelitian analisis pemahaman terhadap praktik 

pemahaman khitbah dan Pembatalan khitbah serta Implikasinya, 

kemudian dari wawancara tersebut penulis menganalisis temuan yang 

ada kemudian di implikasikan dalam hukum Islam. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain).
21

 Atau dapat pula didefinisikan sebagai 

sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang 

dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi data 

skunder adalah segala sesuatu yang  memilik kompetensi dengan 

masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa 

manusia maupun benda ( majalah, buku, koran ataupun data-data 

berupa foto ). Yakni dalam memperkuat penelitian ini, penulis 

menambahkan referensi dari buku yang mendukung analisis penelitian 

ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara ( Interview )  

                                                                
20

Naga Biru,Mencari Inspirasi, Diakseses                  

https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/   20 januari 2016 

19:15  
21

Ibid, 17. 

https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/
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Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan penelitian, sehingga dengan wawancara mendalam ini 

data-data untuk penelitian dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. 

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan 

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya ( agama, suku, 

gender, uisa, tingkat, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya ) informan 

yang dihadapi.
22

 Penulis melakukan wawancara dengan beberapa 

informan untuk kelengkapan data analisa dengan menggunakan alat 

tulis dan merekam kegiatan wawancara tersebut. 

b. Observasi 

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

pengamatan terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti, baik 

secara langsung maupun tidak langsung menggunakan teknik yang 

disebut teknik pengamatan atau observasi.
23

 Observasi digunakan 

untuk memperoleh data dilapangan dengan alasan untuk mengetahui 

situasi, menggambarkan keadaan dan melukiskan bentuk. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui praktik pemahaman khitbah dan praktik 

pembatalan khitbah didesa pulung ponorogo. Hasil observasi dalam 

                                                                

     
22

Djunaidi dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif  ( Jakarta: Rajawali Press, 

2005 ), 177. 

    
23

Raco. Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,  2010) , 

112. 
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penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan ( Cl ), sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan.
24

 

4. Teknik analisis data 

Analisis data Kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
25

 Penerapanya dengan 

cara mengumpulkan dan menyusun data-data yang sesuai dengan tema 

yang diteliti dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian 

dianalisis. 

 

H. Sistematika Pembahsan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi maka pembahasan dalan 

laporan penelitian ini, penulis kelompokkan dalam V bab. Yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. 

Sistematika dan Pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

                                                                
24

Hadari,  Metode Penelitian...141. 
25

S. Margono, Metode Penelitian Kualitatif  ( Jakarta: Rineka Cipta,  2004 ), 181. 
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Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan 

pola dasar dari keseluruhan skripsi yang terdiri Latar Belakang, penegasan 

istilah,  Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Metode Penelitian, dan di akhiri dengan Sistematika Pembahasan 

BAB II Khitbah dalam Hukum Islam, yakni berfungsi untuk 

mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran 

dalam penelitiaan, mencakup Teori Khitbah, Hal-hal yang dapat dilihat dalam 

Proses Khitbah, pemahaman dan praktik khitbah serta Pembatalan Khitbah. 

BAB III khitbah menurut Masyarakat  di Desa Plunturan Pulung  

Ponorogo.  Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian di lapangan yang 

meliputi gambaran umum Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo, 

analisis pemamahan terhadap implikasi praktik khitbah dan praktik 

pembatalan khitbah Didesa Plunturan Pulung Ponorogo, serta analisis hukum 

Islam terhadap implikasi praktik khitbah serta praktik pembatalan khitbah. 

BAB VI dalam bab ini berisikan analisis penulis dalam analisis hukum 

prakti khitbah dan pembatalan khitbah terhadap implikasi pemahaman 

Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo serta analisis praktik khitbah 

dan praktik pembartalan khitbah dalam studi hukum Islam yang ada. 

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahan dari Bab 1 sampai Bab IV. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Khitbah Dalam Islam 

Untuk memberikan pengertian tentang khitbah ( meminang ) 

dengan mengkasrahkan kha’ adalah meminta seorang wanita untuk 

dinikahinya. Jika permohonanya dikabulakan,maka tidak lebih sebagai janji 

intuk menikah. tapi, pernikahan belum terlaksana denganya dan wanita 

tersebut masih tetap sebagai wanita asing baginya hingga ia melangsungkan 

akad pernikahan denganya. 
26

 

Kata “peminangan berasala dari kata “ Pinang, Meminang ( kata 

kerja ). Meminang sinonimnya adalah Melamar, yang dalam bahasa arab 

disebut “khitbah”. Menurut Epistimologi, meminang atau melamar artinya ( 

antar lain ) meminta wanita untuk dijadikan istri  ( bagi diri sendiri/ orang lain 

).menurut Terminologi, Peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadi 

hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita.atau,seorang laki laki 

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

yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.
27

 Kalau dalam Kamus 

Besar  Bahasa Arab واْخطب اْلفتا ة  yang artinya Melamar, Meminang.
28

 

Abu Ja‟far berkata, “khitbah dalam pandanganya adalah: laksana 

„Fi’la>h’ ( sebuah perbuatan ), sebagaimana seseorang saat mengatakan: ‘ Aku 

Mengkhitbah Fulanah’, sebagaimana bentuk Jalsah dari kata Jalasa, atau 

                                                                

      
26

Abu Malik, Shahih Fiqi As-Sunnah ( Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006 ), 145.  

      
27

Sohari  Sahrani, Fiqih Munakahat ( Jakarta:  PT Rajagrafindo,2010 ) cet II, 75. 

      
28

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia  ( Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997 ), 348. 

19 
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sebagaimana Qa’da<h dari kata Aq’ada>’. Sedangkan Ta’ri>d ( Sindiran ), adalah 

kata-kata yang tidak diungkapkan dengan sebenarnya, namun yang 

mendengar, paham apa yang dimaksud.
29

 

Akhir-akhir ini, proses ( Peminangan ) biasanya diawali dengan 

adanya pacaran. Dalalm bahasa Indonesia, Pacar diartikan sebagai teman 

lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin,biasanya untuk 

menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah Pacaran dengan 

pacaran yang sering dirangkai menjadi satu. Muda mudi yang pacaran, kalau 

ada kesesuain lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka 

yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. agaknya, pacaran disini, 

dimaksudkan sebagai mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran 

islam disebut dengan ta‟aruf ( saling mengenal ). 

Akibat pergeseran sosial, dewasa ini, kebiasaan pacaran 

masyarakat kita menjadi terbuka, terlebih saar mereka merasa ada ikatan 

resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala, seorang 

remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi 

pasanganya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba,maupun bersenang-

senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta ganti pacar 

ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberikan 

media massa juga menunjukkan bahwa akibat dari pergaulan bebas atau 

bebas bercinta ( free love ) tidak jarang menimbulkan hamil Pra-Nikah, 

                                                                

         
29

Hayya Binti Mubarok, Ensiklopedi Wanita Muslimah ( Jakarta: PT. Darul Falah, 2012 ), 

34. 
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aborsi, bahkan akibat rasa malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan 

mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.
30

 

Al-Qur-an memberi pedoman dalam memilih pasangan perlu 

banyak yang harus diklasifaikasi, kemudian Ayat dibawah ini memberi 

pencerahan yang baik. Allah berfirman: 

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

31
  dengan 

sindiran
32

  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.
33

  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 

                                                                
30

 Ibid , 429. 

       
31

Suaminya yang telah meninggal dan masih dalam 'iddah. 

       
32

Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena suaminya 

meninggal, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh 

dipinang walaupun dengan sindiran. 

      
33

 Perkataan Sindiran yang baik. 
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ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” ( Q.S Al-
Hujarat:49:235 )

34
 

 

Mencakup hal serupa, hukum adat yang sudah ada dengan latar 

belakang sejarah, juga bisa menjadi landasan yang baik, seperti ungkapan 

Van Apeldororn telah menulis: “ revhthis er over de gebelewereld, overal 

waar een samenleving van mensen is”. Sekalipun demikian, berlainan dengan 

ajaran hukum alam kita berpendapat, bahwa hukum yang ada dimana-mana 

karena perbedaan bahannya: manusia, alam, tradisi, akal dan budinya. Hukum 

adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat. 
35

 

Pertunangan merupakan stadium atau suatu keadaan yang bersifat khusus di 

Indonesia biasanya mendahului suatu perkawinan.
36

 

B. Pelaksanaan Praktik Khitbah 

Dalam melaksanakan khitbah, tentu para pihak-pihak yang 

berkaitan selalu menjadi acuan, terutama subyek khitbah dimana bisa dibagi-

bagi menjadi dua yakni dilihat dari kriteria keinginan masing-masing 

mempelai. Maka akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pihak mempelai laki-laki 

b. Pihak mempelai wanita 

c. Orang tua atau 

d. wali 

              Laki-laki dalam perannya sebagai kepala ruma tangga tentunya 

banyak yang harus dilihat dari banyak sisi agar kedepannya dalam membina 

                                                                

      
34

 Al-qur‟an; 49;235. 

      
35

Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum  ( Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2001 ), 73. 

      
36

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan ( Bandung: 

Alfabeta, 2009 ), 227. 
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anak dan istri dalam berumah tangga menjadi sosok yang  baik dalam 

keluarganya, itulah hal-hal yang harus dambakan dari mempelai wanita yang 

menginginkan kriteria suami ideal. Mata merupakan tukang posnya hati dan 

dutanya perasaan. Karena itu haruslah saling melihat sebelum terjadinya 

perkawinan.
37

 

       Suami ideal adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan 

tuntunan Syar‟iat Islam. Mereka itu sangat cakap dalam memenuhi hak 

Istrinya. Maka suami yang Ideal itu adalah: 

1.  Suami yang Ideal: 

a. Membayar mahar istrinya dengan sempurna. 

b. Melapangkan nafkah istri dengan tidak bakhil dan tidak berlebih-

lebihan. 

c. Memperlakukan istri dengan baik, mesra dan lemah lembut. 

d. Meminta pendapat istri dalam urusan rumah tangga dan anak-anaknya. 

e. Bersenda gurau dengan istri tanpa berlebih-lebihan. 

f. Memaafkan kekurangan istri dan berterima kasih atas kelebihanya. 

g. Berpenampilan bersih, rapi dan wangi dihadapanya. 

h. Membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga yang kadang tidak 

tertangani. 

i. Meringankn pekerjaan istri dengan seorang pembantu bila 

berkesanggupan. 

j. Meringakkan pekerjaann istri dengfan perlengkapan dapur dan ruma 

tangga yang memadai bila berkesanggupan. 

                                                                

,      
37As‟ad yasin, Fatwa Fatwa Kontemporer ( Jakarta: Gema Insane Press, 1996 ), 577. 
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k. Menempatkan istri ditempat tinggal yang tidak tercanpur dengan 

saudara ipar laki-laki. 

l. Memerintahka istri memakai busana muslimah bila keluar rumah. 

m. Menemani istri bila bepergian. 

n. Tidak menyiarkan rahasia suami 

o. Menjaga istri dari segala hal yang dapat menimbulkan fitnah kepadanya 

( istri ). 

p. Tidak membwa istri ketempat tempat maksiat. 

q. Memberi peringatan dan bimbingan yang baik bila istri lalai dalam 

kewajibanya. 

r. Bila harus memukul istri karena alasan yang syar‟i, maka ia tidak 

memukul wajahnya dan anggota tubuhnya yang dapat mengakibatkan 

krusakan atau berbekas. 

s. Memuliakan dan menghubungkan silaturahmi kepada orang tua dan 

keluarga istri. 

t. Mmanggil istri dengan panggilan kesukaanya. 

u. Bekerjasama dengan istri dalam taat kepada Allah SWT. 

      Setelah kita memahami dari apa yang harus dilakukan mempelai laki-

laki dalam persiapnya menikah, tidak kalah juga apa yang harus dilakukan 

mempelai istri dalam sikapnya mempersiapkan segalanya demi calon imam 

keluarganya yang menjadi dasar kriteria istri ideal dalam berumah tangga dalam 
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proses khitbah. Lelaki terhormat harus menikah dengan wanita terhormat. 

Demikian pula sebaliknya.
38

 

 

 

 

2.  Kriteria Istri pilihan yang disyari‟atkan dalam Islam  ialah: 

a. Pemilihan atas dasar agamanya. 

Agama yang dimaksudkan disini ialah pemahaman yang benar tentang 

Islam dan penerapan amaliyahnya terhadap semua keutamaan dan adabnya yang 

tinggi.
39

 

b. Memilih calon istri yang memiliki harta (  kaya ). Agama Islam tidak 

melarang seseorang milih Istri yang punya harta. Dengan demikian 

diharapkn si istri ( nanti ) tidak begitu banyak tuntutan kepada suaminya. 

Pada saat sekarang ini, orang yang mencari jodoh dari wanita yang  

sudah mempunyai pekerjaan ( penghasilan ). Namun, harus diingat 

bahwa seorang suami tidak boleh mengelak dari tanggung jawab 

menafkahi istri ( keluarga ), walaupun istri  itu orang kaya. Nafkah tetap 

menjadi tanggung jawab suami. Berbeda sekiranya istrinya merelakan 

dan memaafkan, umpamanya diberhentikan dari pekerjaan ( P.H.K ), 

usahanya rugi dan sebab lainya. 
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c. Memilih calon istri dari turunan orang baik-baik. Sebab, pada umumnya 

orsng-orang yang baik-baik akan menurunkan anak cucu yang baik-baik 

pula. Orang yang mempunyai turunan orang baik tidak mesti kalangan 

atas, status sosialnya tinggi (  kasta dan kedudukan ), tetapi dapat juga 

dari kalangan rakyat biasa. 

d. Memilih calon itri yang cantik, karena stiap manusia ada mepunyai 

kecendrungan ke arah itu. Tentu saja, ukuran cantik atau tidak sangat 

bergantung kepada orang yang melihat.
40

     

Rasulluah SAW bersabda: 

تُ ْنِكُح  ): َعْن الَنِبَى َصَلى ااهُ َعَلْيِه َوَسَلَم قَاَل – َرِضَى ااهُ َعْنُه – َوَعْن اَِبي ُهَريْ َرَة 
َ ْرَبِع  فَا ْظَفْر ِبَذاِت الِ ْيِن تَ ْرَتْب يََ اَك , َوِلِ يِْنهاَ , َوَجَمِلَها, َوِلَحَسِبَها, ِلماَ ِلَها: اْلَمْراَُة ِِ

)  ِ  َ  ُ  َ َفٌ  َعَلْيِه َ َع بَِ َيِ  الَسب ْ
Dari abu hurairah RA: Bhawa Nabi SAW bersabda, “ seorang wanita 
dinikahi karena empat perkara: (1) karena hartanya, (2) karena 

keturunannya, (3) karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Karena itu 

nikahilah ( wanita ) karena agamanya, niscaya engkau bahagia.” ( 
HR.Muttafaq Alaih dan tujuh imam lainnya ).

41
 

 

       Setelah proses khitbah ini,maka kedua belah pihak dapat saling 

bertemu dan berdiskusi untuk mencocokkan visi dan misi, membicarakan 

rencana-rencana pernikahan. Dengan demikian, pernikahan akan 

terlaksana berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.  

(1) Teknis praktik khitbah 

       Biasanya banyak cara yang dilakukan baik dalam ajaran Islam 

maupun kebiasaan yang ada sebagai pedoman dalam menentukan keputusan 

atau tindakan yang akan dilakukan dalam lamaran. Hal-hal yang positsif 

                                                                
40

Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam ( Jakarta:  Prenada Media, 2003 ), 

25-27. 
41

Al-bassam, Abdullah Bin Abdurrahman,  Syarah Bulugul Maram  ( Jakarta: Pustaka Azzam, 
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menjadi pacuan dimana nanti semua yang akan dilakukan bisa diterima 

bersama. Maka dalam lamaran, seyogyanya melakukan hal-hal dibawah ini: 

1. Shalat Isthikarah 

        Secara Syari‟at, istkikharah adalah shalat dua rakaat selain shalat 

fardu, dengan doa khusus yang berisi permintaan yang terbaik untuk 

melakukan sesuatu yang disyari‟atkan atau meninggalkanya. 

 

 

2. Musyawarah 

Musyawarah adalah mencari kesepakatan dan pendapat yang benar 

dari orang yang berilmu dan amalnya orang itu percayai dan perlukan 

dalam masalah pernikahan yang mengandung berkah.
42

 Hal ini senada 

dengan firman Allah Ta‟ala: 

                                   
   “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
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bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.
43

  kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya.
44

  ( Q.S. Ali-Imran:3:105 )  

 

    Dan tentunya, peminang boleh memberikan hadiah kepada 

peminangnya atau yang biasa yng disebut syabaka>h ( cinderamata ), 

asalkan sesuai dengan ketentuan syari‟at.45
 

3. Rahasia-rahasia pinangan/lamaran 

Tindakan tergesa-gesa dalam mengumumkan pinangan/lamaran 

terkadang menimbulkan banyak masalah dan pertentangan, karena ia 

membuka jalan bagi tipu daya orang-orantg yang menipu daya dan 

kedengkian orang-orang yang mendengki. 

4. Membaca al-fatihah 

Sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang muslim untuk 

membaca Al-Fatihah ketika keluarga laki-laki dan wanita sepakat untuk 

melangsungkan pernikahan.  

5. Implikasi Hukum Khitbah 

 Dalam keterkaiatan atau Implikasi sebauah hukum dalam khitbah, 

yang menjadi pokok dalam sebuah khitbah dengan kekuatan hukum 

yang berlaku baik secara tekstual maupun non tekstual yang berarti 

dimana undang-undangnya berkesinambungan yakni antara lain: 

a. Hukum Islam  

Ayat-Ayat Al-Qur‟an, Hadis-Hadis yang Shahih, Ilmu Ushul 

Fiqhiyah serta Kaidah Fiqhiyah. 
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b. Undang-Undang yang berlaku Di Indonesia 

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata ( KUHP ), HIR, Undang-Undang No 1 

Tahun 1974, Surat Edaran Biro Peradilan Agama Tanggal 18 

Februari 1958 Nomor B/1/735 Hukum Materil yang dijadikan 

Pedoman dalam Bidang-Bidang Hukum tersebut diatas adalah 

bersumber pada 13 buah Kitab yang kesemuanya Mazhab 

Syafi‟i.46
 

 

c. Ketetapan hukum adat di Indonesia. 

Kemudian disusul Hukum Adat yang disebutkan dalam undang-

undang dasar sementara tahun 1950 pada pasal 104 Ayat ( 1 ) 

menyebutkan bahwa segela keputusan pengadilan harus berisi 

alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan 

undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan 

dasar hukuman itu. 
47

 

d. Pendapat-Pendapat ahli Fiqih Islam 

1) Ulama fikih menetapkan, sekalipun antara laki-laki dan 

wanita itu telah bertunangan dan setuju membina rumah 

tangga, tetapi mempelai yang telah bertunangan ini tetap 

dilarang berdua-duaan ( khalwat ) sampai mereka 
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 Muhammad Amin Suna, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan 
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427. 
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melaksanakan akad nikah dan hukum dari khitbah ini boleh 

atau mubah.
48

 

2) Apabila pinangan disertai dengan pemberian yang berbentuk 

materi, Jumhur Al-fuqaha memandangnya sebagai pemberian 

biasa yang tidak ditarik kembali. Perjanjian untuk melakukan 

pernikahan dan bukan akad nikah, karena itu pihak wanita 

belum berhak atas mahar sepanjang berada dalam status 

pinangan.
49

 

       Mereka juga memahami bahwa membaca surat Al-

fatihah dapat memelihara tercapainya kesepakatan kedua belah 

pihak, denganya pernikahan akan menjadi sempurna. Hal ini tidak 

ada sumbernya yang shahih, karena akad nikah itu mengandung 

banyak syarat yang harus di penuhi agar akad itu dapat terlaksana 

secara sah.
50

Boleh mengungkapkan pinangan baik secara terang-

terangan kiasan terhadap perempuan yang berada dalam masa 

iddah.
51

 

e. Hikmah Khitbah 

 Khitbah sebagai langkah awal suatu perkawinan 

dimaksudkan agar masing-masing pihak laki-laki dan perempuan 

saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai 

dengan langkah yang dibolehkan syari‟at. Sehingga dalam 
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kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling 

menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang 

diinginkan islam dapat mereka ciptakan. Akan tetapi ulama fiqih 

menyatakan bahwa pertunangan yang terjadi setelah adanya 

peminangan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun. 

Sehingga keduanya tetap menajdi orang asing satu sama lain yang 

belum terikat hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, apabila terjadi 

saling memberi hadiah dalam masa pertunangan sifatnya hanyalah 

pemberian biasa dan tidak bisa diminta kembali apabila 

pertunangan diputuskan kecuali dengan kerelaan masing-masing 

pihak.
52

 

C. Pembatalan Khitbah Dan Praktiknya 

                 Meminang bukanlah akad, tetapi janji untuk melakukan akad. 

Janji untuk mengikat akad tidak mengharuskan akad
53

. Khitbah atau 

pinangan adalah semata-mata janji untuk menikah. ia bukanlah akad yang 

menekan dan memaksa masing-masing pihak. Menarik diri dari proses 

akad nikah merupakan hak yang dimilki oleh dua orang yang telah sama-

sama berjanji untuk menikah. karena itu, Allah SWT menentukan 

hukuman materil bagi orang yang tidak menepati janjinya. Kendati sikap 

seperti ini dianggap sebagai ahlak yangt tidak terpuji dan salah satu sifat 
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kaum munafik, ada kebutuhan yang mendasar untuk membatalkan janji 

itu.
54

 

                Hal senada juga dipertegas bahwa peminangan adalah suatu 

usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya 

setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun, peminangan itu 

bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk duipatuhi. Laki-laki yang 

meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang 

perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, pemutusan 

peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak 

manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak 

mempunyai ikatan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam 

perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali 

bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.
55

 

Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya 

dilakukan dengan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. 

Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai 

kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. 

Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila 

peminangan itu tidak berlanjut dengan  perkawinan.
56

 Ganti rugi tersebut 

menyelisihi asal dan hakikat dari peminangan. Karena peminangan itu 
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hanya sebatas perjanjian dan kesepakatan awal sebagai pendahuluan 

pernikahan.
57

 

         Terkadang proses khitbah ini disertai pemberian hadiah secara utuh 

atau sebagainya, hadiah atau semacamnya, demi mempererat hubungan dan 

memastikan akan terciptanya hubungan baru.  

       Kadang-kadang terjadi seorang peminang menarik kembali pinangan 

atau kedua belah pihak sama-sama mengundurkan diri dari pinangan sebelum 

akad nikah dilangsungkan.
58

 Adat kebiasaan indonesia berbeda dengan adat 

masyarakat arab sebagai basis tradisional fikih, sehingga wajar jika fiqih tidak 

mengenal istilah pertunangan seperti yang dimaksudkan dalam hukum adat. 

    Pertunangan dalam konteks sebenarnya dapat dibenarkan jika tujuannya 

adalah supaya orang lain mengetahui bahwa perempuan telah menerima 

pinangan seorang laki-laki agar tidak lagi dipinang orang lain.
59

  

     Maka dalam pemahaman khitbah baik dipandang secara hukum Islam 

dan hukum adat yang berlaku, tentunya tak bisa dilepaskan dengan adanya 

kesalahfahaman atau fahamnya salah dalam menjalankan praktik sebuah 

khitbah. Hal seperti inilah yang kadang masyarakat jika kurang berhati-hati 

dengan status dirinya sedang dalam ikatan khitbah, terkadang juga bisa 

menghalalkan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Makanya dalam praktik 

khitbah harus benar-benar memahami kedudukan status dari mereka masing-
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masing, terutama orang tua yang berperan dan memposisikan anaknya dalam 

ikrar khitbah. 

     Selanjutnya dalam sebuah praktik  pembatalan khitbah pun dilakukan 

dengan santun dan baik yang tujuannya menjaga kerukunan sosial walaupun 

sebenarnya terkadang tidak berkenan dihati. Hal ini harus dilakukan agar 

tercipta hubungan yang harmonis. Praktik Pembatalan khitbah dengan alasan 

yang baik dan benar tentu menjadi kuat putusannya, dengan tidak mengarang 

alasan yang kemudian menamakan pihak yang membatalkan khitbah itu 

munafik.  
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BAB III 

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT PLUNTURAN DESA 

PULUNG PONOROGO TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK 

KHITBAH DAN PRAKTIK PEMBATALAN KHITBAH 

 

A. PROFIL MASYARAKAT DESA PLUNTURAN KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

Desa Plunturan Pulung Ponorogo adalah salah satu Desa yang berada 

dibawah wilayah Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang wilayahnya 

meliputi wilayah Desa Plunturan dan Wilayah Hukum Desa Plunturan Pulung 

Ponorogo.  

     Desa Plunturan Pulung Ponorogo sebagai salah satu unit pelayanan 

Masyarakat dengan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas yang 

berwenang yang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan 

Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul/atau hak 

tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 tentang 

Undang-Undang tentang Desa yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. 

1. Struktur Organisasi Didesa Plunturan Kecamatan  Pulung Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam pelaksanaan pelayanan Dimasyarakat Desa Plunturan 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, masing-masing pihak yang berkaitan 

memiliki wewenang dan tugas yang harus dijalani. Sehingga dalam 

34 
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pelaksanaan ketertiban desa berjalan dengan lancar, begitu juga dalam 

pelaksanaan dalam administrasi dalam segala bentuk. Yang selalu memonitor 

Warganya dalam dan memberikan penyelesaian masalah bagi warganya yang 

membutuhkan. Utamanya dalam hal peminanagan atau khitbah.  Adapun tata 

pemerintahan atau susunan Perangkat Didesa plunturan Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa           : Dwi Bintoro, S.T 

b. Skertaris                 : Ramhanto 

c. Bendahara              : Suwarto 

d. Sarpras                   : Sujanto 

e. Kepala dusun         : Yahudi 

f. Ketua RW I            : Pawito 

1) RT 1                   : Edi Harianto 

2) RT II                   : Pono 

3) RT III                  : Yatimun 

4) RT IV                  : Yateno 

g. Ketua RW II            : Gunaji 

1) RT I                     : Parmo 

2) RT II                    : Sumiran 

3) RT III                   : Misnianto 

4) RT IV                   :Kateni 

h. Tokoh Agama RW I 

1) Naji 

2) Jarianto 
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3) Dari Suwarno 

i. Tokoh Agama Rw II : 

1) Munawar 

2) Suyanto 

j. BPD 

1) Ahmadi 

2) Sarni ( RW I ) 

3) Purnani 

k. Jogoboyo          : Sucipto 

2. Letak Goegrafis Didesa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo 

        Letak dari Desa Plunturan ini berada Jl. Sekar Jinggo No. 22 B di 

Kecamatan Pulung dan berada di Kabupaten Ponorogo Timur Ponorogo Kota 

yang notabene daerahnya pegunungan dengan cuaca dingin sedang. Desa 

Plunturan Pulung Ponorogo terletak ditimur Kecamatan Siman, kemudian 

utaranya Kecamatan Soko, kemudian dibaratnya Kecamatan Pudak lalu 

selatannya Kecamatan Jenangan. Bila dilihat dalam Kecamatannya berada 

diutara Desa Pulung, bila dilihat dari utara dari Desa Sugihan. Luas wilayah 

desa plunturan kecamatan pulung ponorogo sekitar 365,182 ha. 

3. Yurisdiksi Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Desa Plunturan merupakan daerah dataran tinggi Dikecamatan Pulung. 

Secara geografis terletak sekitar 20,5 Km dari Pusat Kota Ponorogo. Adapun 

batas Desa Plunturan adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sugihan. 
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b. Sebelah selatan berbatsan dengan Desa Wotan. 

c. Sebgelah barat berbatasan dengan Desa Pomahan. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Munggung. 

Adapun lokasi Penulis teliti berada Didusun  Suru Desa Plunturan 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang bertempat Dibalai Desa yang 

dimana memiliki batas Wilayah sekitar Dusun Suru sebagai beikut: 

a. Sebelah utara berbatsan dengan Dusun Krajan. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Wotan. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Gadungan. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Cabean. 

Kemudian dalam pembagian Desa Plunturan di Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi Empat Dusun atau Dukuh yang meliputi: 

a. Dukuh krajan 

b. Dukuh Cabean 

c. Dukuh Suru 

d. Dukuh Gadungan.
60

 

4. Kondisi Sosial Didesa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

            Dalam masyarakat yang majemuk, kondisi Didesa Plunturan Pulung 

Ponorogo termasuk salah satunya, dimana penduduknya dari berbagai macam 

Adat, Budaya, Agama, Ras. Kondisi Masyarakat Didesa ini jika dilihat dari 

faktor penghasilan mereka rata-rata masih terbagi-bagi di antaranya ada yang 

melakukan pekerjaaan bertani atau bercocok tanam, memelihara hewan ternak, 

bekerja diluar negeri atau pejuang devisa, ada yang bekerja di instansi serta 
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berwira usaha. Jika dilihat dari faktor Agama mayoritas beragama Islam.  

Tradisi budaya masih ada perbedaan dengan Dukuh lainnya dalam satu Desa. 

Kemudian untuk adatnya dari para leluhur, Masyarakat Desa Plunturan masih 

menjunjung tinggi karena ketetapan hukum adat tak bisa ditawar-tawar. 

Kondisi sosial yang berada didesa ini, sangat kental dalam berbagai aspek baik 

dari segi budaya, hukum, serta praktiknya dimasyarakat sekitar. Hal itulah 

yang menjadikan Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo lebih ke 

Prespektif Adat budayanya setempat. 

B. Gambaran Hasil Penelitian Didesa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo 

     Setelah penulis melakukan penelitian yang beralamatkan di Jln. Sekar 

Jinggo No.22 B berada Dikantor Kelurahan Desa Plunturan Pulung Ponorogo, 

maka penulis memaparkan hasil penelitian yang ada dari sesi Tanya Jawab yang 

begitu panjang. Dalam hasil penelitian ini difokuskan pada analisis  Masyarakat 

pada analisis Implikasi pemahaman Hukum  Khitbah serta  pembatalan khitbah 

kemudian praktiknya dimasyakat. Dimana pada pelaksanaan praktik khitbah juga 

melihat pada status pelaku khitbah. Maka secara runtut akan dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Implikasi Hukum Praktik Khitbah Didesa Plunturan Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam bab III Peminangan dengan Pasal Ayat 1 ialah peminangan 

dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tapi dapat 
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pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya.
61

 Pernyataan ini sesuai 

dengan ungkapan Kepala Desa Plunturan Pulung Ponorogo atas nama Dwi 

Bintoro, S.T: 

“Kalau  khitbah itu sangat diperlukan karena untuk memperjelas hubungan 

antara laki laki dan perempuan untuk memperjelas dan mendapatkan restu 

orang tua dari kedua mempelai ini untuk melangkah ke langah 

selanjutnya.
62” 

 

Arti penting dari suatu khitbah adalah antara mempelai laki-laki dan 

mempelai perempuan dapat dekat saling mengenal lebih demi tercapainya 

suatu proses akad sahnya pernikahan yang didasari dengan syari‟at agama 

dan hukum adat yang berlaku demi menjunjung tinggi akhlak yang baik 

dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. 

Pemahaman akan implikasi hukum yang dimana hukumnya bersinggungan 

satu sama lain antara faktor hukum adat serta hukum Islam. menjadi 

timbulnya prespektif  pemahaman yang berbeda serta pemahaman akan 

pembatalan khitbah yang di singgungkan pada hukum adat setempat dimana 

disatu sisi pemahaman akan khitbah didesa plunturan tidak sesuai dalam 

makna Islam, kemudian dalam pembatalan atas khitbah dengan cara 

mendiamkan seseorang agar timbul hukum dari pembatalan khitbah 

tersebut. Ketika pembatalan karena salah satu pihak melakukan 

pengkhianatan maka diwajibkan, ketika dalam kondisi syar‟I maka 

dibolehkan. 

a. Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Tentang 

Implikasi Khitbah 
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Implikasi suatu khitbah juga disamakan dengan keterkaitan 

manusia yang sebagai objek dari  lamaran yang sudah sering terjadi di 

Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo ini juga mengandung 

akibat hukum, yang dimana dalam lamaran ini fungsinya untuk 

memperjelas suatu hubungan kedua mempelai dalam prosesnya ke 

jenjang pernikahan. Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung 

Ponorogo ini tantang Implikasi praktik Khitbah menggunakan kata “ 

Lamaran atau Meminang” yag artinya merupakan metode implikasi  

keterkaitan praktik  khitbah didalam kalangan hukum adat. Pernyataan 

ini sesuai dengan ungkapan bapak bendahara desa atas nama bapak 

Suwarto juga selaku modin yang biasa menikahkan orang; 

“Nek biasane di desa plunturan pulung niku ya memang untuk menjelang 
pernikahan itu kan biasanya kan harus meminang dulu, karna didesa itu 

adat istiadat jowo dadi coro adat jowone dipinang  dulu jadi sama bila 

kedua belah pihak mempelai setuju akhirnya dari kedua orang tua 

silaturahim untuk menjalin persaudaraan, akhirnya memilih hari yang 

ditentukan untuk pernikahan anak tersebut gitu”.63
 

       Kemudian, untuk pemahaman Masyarakat Desa plunturn 

Pulung Ponorogo tentang implikasi praktik khitbah untuk mendekekatkan 

kedua belah pihak dengan mempertemukan mempelai dan walinya 

dengan mendapapatkan kesepakatan dari hasil keterkaitan khitbah secara 

iklas lahir batin. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan Kepala Desa 

Plunturan Pulung Ponorogo atas Nama Dwi Bintoro, S.T.: 

“Karna disini dipihak laki laki ke perempuan, kemudian putri ke putra, 
kemudian putra ke putri kemudian pihak putri menyatakan apakah 
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disetujui hubunganya atau tidak kemudian putra ke putri secara 

resminya”.64
 

 

Kemudian dipertegas lagi keterkaitanya suatu implikasi khitbah 

dengan  pernyataan sesuai dengan ungkapan bendahara desa atas nama 

Suwarto: 

“Yang jelas hubunganya itu diluar artinya kalo jelas kan gak mungkin 
kalo ada hubungan kalo ada hubungan saudara atau gimana yang jelas 

gak mungkin itu terjadi karna itu untuk pernikahan kan harus mengambil 

yang lain darah bukan ada hubungan yang lain”.65
  

 

Berikut rincian pemahaman keterangan dari hasil wawancara yang 

menjadi poin dalam pelaksanaan khitbah sebagai berikut: 

a. Tidak memiliki hubungan saudara atau darah. Hal ini mempunyai 

kaitan dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pada 

BAB III Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 15.
66

 

b. Pihak laki-laki datang kerumah pihak wanita atau pihak wanita datang 

ke pihak laki-laki dengan tujuan khitbah kemudian melakukan 

pertemuan balik yang hasilnya membuat kesepakatan resmi sesuai 

adat yang berlaku. 

Dalam melakukan suatu proses khitbah di Desa Plunturan Pulung 

Ponorogo ini, tentunya juga tidak lepas dari hukum-hukum yang berlaku 

di daerah Desa tersebut. Melaksanakan sebuah lamaran ibaratnya sebuah 

proses dimana dalam pelaksanaanya juga ada aturan dalam mengatur 
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kebiasaan atau adat yang sudah berlaku dimana adat tersebut tidak 

menyimpang dari ajaran Islam.  Kuatnya hukum adat yang ada Didesa 

Plunturan Pulung Ponorogo ini sudah menjadi kultur yang turun temurun 

bahkan juga dalam berbagai hal yang tentunya dalam pinangan yakni 

hukum Adat Desa itu sendiri serta Undang-Undang yang berlaku yang 

menjadi syarat Administratif.  Hal ini dipertegas dalam pernyataan sesuai 

ungkapan Bendahara Desa atas nama Suwarto: 

“Sebenarnya juga ada UU pernikahan tapi saya lupa kan juga ada UU No 
sekian itu ada tapi saya lupa karna gak buka buku, kalo yang saya pahami 

karna umur yang sudah matang dan waktunya menikah itu biasanya kita 

laksanakan tapi juga harus ada penunjukkan dari mempelai dan juga 

harus ada wali yang sah.
67

 

Jadi, dalam proses sebuah lamaran,orang tua atau wali tetap ikut 

andil dalam mendekatkan anaknya kepada calon menantu dan besannya 

guna mempererat ikatan silaturahmi antara keduanya. Karena suatu 

khitbah harus dilaksanakan dan dengan wali yang sah, sebuah 

pemahaman hukum adat yang sederhana namun bisa diterima banyak 

orang merupakan hal yang menarik.  

b. Batasan Status kedua mempelai khitbah didesa plunturan pulung 

ponorogo dalam implikasi khitbah. 

Dalam melaksanakan sebuah lamaran, pihak kedua mempelai 

tidak bisa semaunya sendiri dalam melakukan interaksi yang 

dikhawatirkan terjadinya penyimpangan dalam menjelang pernikahan. 

Karena dalam adat yang sering terjadi, mereka harus saling  

menghormati. Dimana kita ketahui sehari-hari dalam masyarakat kita, 
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muda mudi dengan interaksi kadang tidak terbatas dalam menjalankan 

khitbahnya, makanya perlu mereka mengetahui batasan mereka masing-

masing sebagai mempelai khitbah yang harus dijalani di antara mempelai 

tersebut.   

Era yang super modern ini, sering kali dijumpai laki-laki dan 

perempuan yang sudah lamaran mereka menjalin hubungan dan 

komunikasi dengan beberapa cara mereka sendiri yang tentunya bila 

tanpa kurang pengawasan orang tua juga bisa menimbulkan fitnah yang 

sebenarnya tidak diinginkan, itulah sebabnya orang tua yang telah 

memberikan izin atau anaknya sudah dilamar dan yang melamar harus 

harus dan harus memberikan pengawasan dan batasan pada anak-

anaknya. Hal ini dipertegas dengan pernyataan yang sesuai dari 

bendahara Desa Desa Plunturan Pulung Ponorogo atas nama Suwarto; 

“Yang jelas calon mempelai harus saling komitmen, menjaga harga diri 
masing masing.kalo sudah ada yang meminang atau sudah mau 

melaksanakan pernikahan itu harus saling mengertii saling menghormati, 

saling menjaga pelaksanaan pernikahan dari sesuatu hal yang seharusnya. 

Yang kurang pas dari calon mempelai artinya harus didasari 

kehormatnya, kebaikanya supaya nanti dalam pelaknaan tidak ada terjadi 

sesuatu dipihak manapun.”68
 

 

Dari keterangan diatas bisa kita fahami bahwa kehormatan 

masing-masing mempelai sangat di utamakan dalam melaksanakan 

sebuah lamaran yang sedang dijalani, bila kita teliti lebih jauh lagi dari 

adat Didesa Pulung Plunturan Ponorogo ini, pendapat dipertegas lagi dari 

pernyataan dari Kepala Desa Plunturan Pulung Ponorogo atas nama Dwi 

Bintoro; 
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“Oh iya kalo itu tetap jadi kalo setelah lamaran itu tidak boleh semaunya 
sebelum perkawinan untuk melakukan batasan tetap ada setelah lamaran 

karna itu belum resmi sampai menjadi suami istri  jadi itu tetap dijaga 

baik norma adat atau keagamaan itu harus dijaga.”69
 

 

Apabila kita rinci lebih dalam lagi, bisa kita fahami hal tersebut 

akan menimbulkan akibat hukum dari dua pernyataan diatas yang 

menjadi dasar kedudukan mempelai tersebut yakni: 

a. Saling komitmen. 

b. Menjaga harga diri. 

c. Saling menghormati. 

d. Saling menjaga pelaksanaan pernikahan. 

e. Menjaga norma adat dan hukum agama. 

Maka dari itu, bila sesungguhnya kedua mempelai yang sama-

sama menjalin hubungan lamaran seharusnya saling menjaga 

pasangannya dan juga peran orang tua yang paling utama demi kebaikan 

bersama. Karena sebenarnya, menjaga lebih baik dari pada merusak hal 

atau wujud karena melalui syari‟at yang benar akan menjadi halal 

baginya dalam melaksanakan ibadah.  Dengan menyadari statusnya 

sebagai calon yang masih terikat dalam khitbah, maka tidak dibenarkan 

apa bila sudah melakukan praktik khitbah bisa diajak kesana sini, dalam 

bahasa anak muda disebut Kencan. Yang dimana kalau dalam ajaran 

Islam dinakamakan berkhalwat yakni berdua-duaan yang bukan halalnya 

sehingga dikhwatirkan bisa terjadi sesuatu yang diharamkan. Adatpun 

demikian juga membatasi melalukan hal-hal dibatas kewajaran tapi 

dengan pengamatan penulis, anak muda Didesa Plunturan Pulung 
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Ponorogo yang notabene masih dalam khitbah, bisa diajak kesana sini, 

kadang juga terjadi hal-hal yang dilarang Agama dan Adat yang 

informasinya didapatkan dari wawancara atau pengakuan dari Warga 

Desa Plunturan Pulung Ponorogo tanpa wawancara yang dilakukan 

penulis. Ini menjadi ironis dan bersinggungan apabila terus diamati. 

Maka perlu adanya kedudukan dalam mereka melanggar yang menjadi 

status haknya sebagai pelamar dan yang dilamar bisa dilaksanakan 

dengan baik. 

c. Kedudukan Status Kedua Mempelai Dalam Melanggar Etika Dan 

Norma Khitbah. 

Banyak pemuda yang menggaet anak-anak perempuan dan 

mempermainkan mereka. Kalau anak perempuan dibiarkan saja 

memperturutkan nafsunya dan mengikuti kehendak hatinya dan akalnya 

terbatas, mereka akan mudah terjatuh kedalam perangkap  pemuda-

pemuda itu. Mereka akan ditipu dan dimangsa oleh serigala-serigala 

perusak kehormatan wanita. Karena itu, syara‟ atau hukum melindungi 

mereka dan memberikan kepada ayah atau walinya hak untuk 

mengawinkanya, hak mengemukakan pendapat, serta izin dan 

keridoanya, sebagimana pendapat atau pemahaman yang disampaikan 

dari beberapa tokoh Didesa Plunturan Pulung Ponorogo yang terpercaya 

dan akurat untuk di tindak lanjuti. 

Bila dikembangkan dari kasus yang ada, bisa difahami bila dalam 

kedudukanya khitbah apabila kedua mempelai khitbah melanggar etika 

atau norma sangat disayangkan apabila terjadi dan harus dihindari karena 
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dapat merusak tali silaturahmi yang sudah berlangsung selama khitbah 

berlangsung dan dampaknya bisa menggagalkan niat suci untuk menikah 

karena sesuatu hal yang tidak lazim dilakukan. Ini sesuai dengan 

pernyataan dari Kepala Desa Plunturan Pulung Ponorogo atas nama Dwi 

Bintoro S.T:  

“Untuk pengertian etika dan norma belum ngerti tapi secara paham  jadi 
gini mas, kalo salah satunya ada yang melanggar karena punya hubungan 

yang lainya karna sudah dilamar di dalam perjalanya waktu itu biasanya 

ada yang melakukan yang juga batal. Ini cerita dari desa mempelai pria 

udah punya istri karna nakal lah istilahnya artinya melamar ke pihak 

perempuan, setelah pihak pihak belum tau , setelah terjadi lamaran ini 

ditemukan  bahwa perempuan ini tahu laki laki udah punya istri,ini 

akhirnya dibatalkan Cuma itu tok, jadi ndak sampai di denda atau di 

sanksi”70
 

Kemudian disusul dengan pendapat yang melengkapi dari 

keterangan wawancara diatas yang berasal dari pernyataan Bendahara 

Desa atas nama Suwarto: 

“Yang jelas calon mempelai harus saling komitmen, menjaga harga diri 
masing masing.kalo sudah ada yang meminang atau sudah mau 

melaksanakan pernikahan itu harus saling mengertri saling menghormati, 

saling menjaga pelaksanaan pernikahan dari sesuatu hal yang seharusnya. 

Yang kurang pas dari calon mempelai artinya harus didasari 

kehormatnya, kebaikanya supaya nanti dalam pelaknaan tidak ada terjadi 

sesuatu dipihak manapun”.71
 

 

Maka dari kasus ini dapat kita jadikan sebagai benteng, apabila 

dalam kewajibanya sebagai orang tua tetap memperhatikan anaknya dan 

juga bagi mempelai yang menjalankan khitbah tetap mengerti 

kedudukanya dalam statusnya menjalankan khitbah tak lepas dari 

hukum-hukum syara‟ atau hukum adat yang berlaku. Hal yang demikian, 
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apabila dijalankan dapat berdampak posotif atau juga bila tidak 

dijalankan akan berdampak  kebalikanya. Yang mengakibatkan sama-

sama dirugikan dalam pelaksanaan praktik khitbah yang sedang 

berlangsung dengan baik.  

Maka dari itu,pentingnya menjaga kualitas etika dan norma dalam 

menjalankan khitbah. Karena etika dan norma yang baik bisa membuat 

orang disekitarnya merasa aman dan nyaman dalam menjalankan apapun 

tak terkecuali khitbah.  

d. Analisis pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo 

Terhadap Kriteria Dalam Khitbah Dari Setiap Mempelai Dalam 

Implikasi Khitbah. 

Dalam lamaran atau juga khitbah, kita seringkali menjumpai 

banyak dari kalangan muda-mudi maupun orang tua dalam menentukan 

kriteria haruslah dengan cermat dan tepat demi tercapainya rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi impian setiap 

seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Itu pun banyak perbedaan 

pendapat dari berbagai kalangan. Tapi langkah yang dilakukan oleh Warga 

Desa Plunturan Pulung Ponorogo juga memilki cara tersendiri dalam 

memilih dan memilah yang baik bagi anaknya dan juga pasanganya.  Hal 

senada di pertegas dengan pernyataan dari Bendahara Desa atas nama 

Suwarto: 

 

“Ya kalo kriteria setahu saya kalo dulu jelas jamane beda dengan jaman 

sekarang, yang kalo dulu itu gak ketemu sama calonya udah jadi.jadi 

pelaksanaan nikah dari orang tua kalo anak muda sekarang punya kemauan 

sendiri sendiri bebas untuk memilih jodoh atau pasangan dan biasanya itu 
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gak harus kalo anak yang kaya harus kaya namun kita kan diwajibkan 

beusaha jodoh sesungguhnya alloh yang mementukan jadi gak harus gitu, 

jadi kita diwajibkan berusaha dan alloh yang nentukan. Tinggi dan pendek, 

biasa dan kaya itu semua urusan aloh Cuma manusia diwajibkan berusaha 

mencari yang terbaik”.72
 

 

Dari keterangan informasi diatas bisa kita fahami bahwasanya 

dalam memperlakukan anak yang menjalankan sebuah hubungan seperti 

halnya Khitbah atau Lamaran cukup sangat sederhana yang tidak 

memandang harta, tahta dan rupa yang menjadi permasalahan yang sering 

kali di hangatkan oleh orang-orang tertentu yang pastinya sangat beda jauh 

dari sifat sederhana. Karena sebenarnya dalam ajaran Islam pun juga 

dididik jadi pribadi yang biasa atau sederhana, baik, yang bisa bersosial 

dengan masyarakat luas utamanya Didesa Plunturan Pulung Ponorogo ini.  

Melanjutkahn dari pernyataan diatas juga dipertegas dengan 

pernyataan dari Kepala Desa Plunturan Pulung Ponorogo atas nama Dwi 

Bintoro, S.T:  

“Kalau kriteria itu, biasanya anak sama anak itu suka sama suka dulu,jadi 
ndak ini itu, seperti kemajuan zaman sekarang itu lamaramn biasanya apa 

itu ya sudah berkenalan, apa kalo  ya bahasa Islamnya itu ta‟aruf, itu 

biasanya tapi selain itu baru menuju ke proeses lamaran, sebenarnya secara 

norma itu tapi ternyata gak caklek demikian artinya kalo sekarang orang 

tua itu ikut sama anak yang menjalani,kalo emang kalo ikut tahu calon 

mempelai pasangannya kurang baik biasanya ya itu Cuma menyarankan 

aja, jadi artinya mencegah, caranya mencegah disarankan, kalo calonmu 

itu, anak itu kurang pas, namun itu sebagian, tergantung yang menjalani 

anaknya itu juga, kalo istilahnya anaknya itu ngotot, kepengen nikah itu 

biasanya orang tua juga ngikut gitu loh, biasanya itu,kalo kriteria sama aja 

mas, dari agamnya, dari bibit, bebet, bobot sama aja sebenanya, tapi pada 

praktek kenyataanya kalo si anak ini ngotot pengen nikah sama itu ( lelaki 

) walau itu dari segi pandangan orang tua tidak bagus biasanya orang tua 

ngikut, biasanya sebelum itu dikasih tau kalo ada resikonya ( sampean 

tanggung dewe ), biasanya memang seperti itu kalo sudah dikasih tahu”. 
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Dari pemaparan keterangan diatas sudah jelas bahwasanya dalam 

menentukan kriteria pasangan khitbah memang berpatok pada Bibit, Bebet 

dan Bobot. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hal ini 

seseorang menjalaninya atas dasar iklas dan bersungguh-sungguh dalam 

niatnya menjalankan hubungan khitbah yang akan dibawanya menuju ke 

sebuah akad yang sah yakni perkawinan. 

Berikut hasil pembagian kriteria mempelai yang akan dinikah 

diatas sebagai berikut dari keterangan hasil wawancara: 

a. Sisi agama. 

b. Sisi bibit. 

c. Sisi bebet. 

d. Sisi bobot. 

e. Kemauan. 

f. Tidak memandang harta dan fisik. 

g. Peringatan atau saran. 

h. Pasrah kepada Allah SWT. 

Dengan kemajuan zaman dan terjaganya bermacam kultur adat dan 

budaya, tidaklah lepas itu semua dalam menentukan syarat mutlak, 

utamanya dalam Khitbah. Dalam hal ini, Desa Plunturan Pulung Ponorogo 

memiliki Adat sendiri dalam menentukan syarat tersebut, itupun 

bermacam-macam. Kemudian hal yang lain adalah Tes Kesehatan Pra-

nikah yang dipertegas dari pernyataan Bendahara Desa atas nama Suwarto: 

“Iya,itu emang kalo di Desa sini, itu untuk meminang bervariasi artinya 

yang ada yang lengkap, ada yang tukar cincin. Kalo yang bervariasi juga 

ada kayak wong ndeso kadang Cuma bawa makanan itu untuk ketika 



53 
 

 

meminang,terus kalau tadi udah memenuhi syarat semuanya, biasanya 

syarat dari desa itu kalo antara kecamatan, antar kabupaten antar propinsi 

itu harus pakai surat rekomendasi kesehatan ditujukan KUA yang dituju.  

itu biasanya tapi kalo antar desa gak pake rekomendasi, Cuma syarat 

beberapa lengkap KK, KTP, Akta, Ijazah, lengkap bisa diserahkan pada 

petugas untuk sah menjadi yang akan dinikah. biasanya surat kesehatan  

dari puskesmas atau dokter atau imunisasi”.73
  

Berikut syarat dari Desa Plunturan Pulung Ponorogo tentang 

halnya khitbah dalam melanjutkan prosesnya ke Perkawinan sebagai 

berikut: 

a. KK ( Kartu Keluarga ). 

b. KTP ( Kartu Keterangan Penduduk ). 

c. Akta Kelahiran. 

d. Ijazah Sekolah ( Terakhir Pendidikan ). 

e. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter ( bila diperlukan ). 

Maka dari pernyataan diatas dapat dirinci bahwa syarat khitbah 

hanya membawa makanan seperti jaddah, jajanan ringan, gula itu saja. 

Untuk tukar cincin itu juga ada tapi tidak haruskan karena dari syarat yang 

sebelumnya sudah memenuhi syarat dalam niatnya menyambung 

silaturahim. Untuk tukar cincin ini dipertegas dari pernyataan Kepala  

Desa Plunturan Pulung Ponorogo atas nama Dwi Bintoro, S.T:  

“Kalo disini lamaran, syarat lamaran secara adat gak ada,biasanya dari 
kedua belah pihak bertemu, menetapkan istilahnya pertungan biasanya 

kalo sudah disetujui akan ditetapkan hari . itu saja, kalo yang lain lain 

kayak tukar cincin itu Cuma tambahan aja, tapi gak harus”.  
 

Memang sebenarnya cincin Pertunangan tidak harus tapi kembali 

ke orangnya yang menjalankan bagaimana karena cara Masyarakat 
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Plunturan Pulung Ponorogo dalam menjalankan prosesi praktik Khitbah 

walau satu desa tapi beda-beda cara. Yang dicari disini ialah membawa 

kesepakatan yang ada supaya tidak terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan 

rusaknya khitbah itu sendiri. 

Kemudian dalam melengkapi persyaratan pernikahan kaitannya 

dengan mempelai khitbah yang bertujuan nikah yang berpengaruh dari 

wilayah dimana seseorang harus memiliki surat keterangan kesehatan pra-

nikah yang diminta dari dokter yang ditujukan kepada KUA ( Kantor 

Urusan Agama )  yang dituju ini memang memiliki sedikit perbedaan dari 

pendapat persyaratan dalam administratif yang di ulas pada pendapat yang 

pertama yakni apabila seseorang yang sedang menjalani proses khitbah 

dan ingin menikah dimana tempat tinggalnya diluar Dari Desa Plunturan 

Pulung Ponorogo  baik Kabupaten, Propinsi ataupun luar Pulau maka 

diharuskan menyerahkan surat keterngan kesehatan pra-nikah. Bila masih 

dilingkup Kabupaten Desa Plunturan Pulung Ponorogo itu sendiri tidak 

memakai surat keterangan kesehatan dokter.  

2. Alasan-Alasan Seseorang Boleh Melakukan Pembatalan Khitbah Didesa 

Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Dalam menjalankan sebuah hubungan khitbah atau lamaran yang tujuanya 

ke jenjang perkawinan tidak lepas juga sering terjadi yang namanya 

pembatalan khitbah. Yang  mana dikedua belah pihak seiring berjalanya 

waktu ada masalah yang tidak diinginkan, makanya bisa berdampak pada 

kekuatan  khitbah itu sendiri yang sebelumnya sudah ada janji suci untuk 

menikah namun ada hal-hal yang tidak di inginkan. Mengenai hal tersebut 
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sangat berhubungan dengan sebuah kejadian yang sesuai dari pernyataan dari 

Kepala Desa Plunturan Pulung Ponorogo atas nama Dwi Bintoro, S.T: 

“Yang pertama alasan mendasar  melanggar hukum dari si calon mempelai 

biasanya gini kalo ada mempelai sudah punya istri tapi gak ngerti itu bisa 

digagalkan atau ada hal hal tak terduga contohnya  kecelakaan, kondisi alam 

tapi pada prinsipnya  jarang sih kalo tidak terjadi sesuatu yang fatal untuk 

menggagalkan atau membatalkan proses lamaran. Tapi dulu kebetulan terjadi 

di adik saya, pada waktu itu terjadi lamaran ternyata calon istri dari adik saya 

ini suda atau istilahnya punya tunangan  atau pacar akhirnya adik saya kan 

tahu ternyata seperti itu,akirnya diam dari pihak keluarg kami diam yang 

akhirnya kita melihat perkembangan setelah itu pihak perempuan menyadari 

kalau terjadi ndak bener kalo gitu, di pihak perempuan itu mengembalikan 

cincin untuk membatalkan dari istilanya petungane mas dari perempuan 

artinya itu yang menyalahi siapa , kalo ini yang menyalahi pihak perempuan 

yang mengembalikan dari pihak perempuan, kalo ini yang mnyalahi pihak 

laki-laki, biasanya juga mengembalikan  juga laki laki dari musyawarah dari 

hasil petungan pada saat lamaran saai itu, biasanya yang terjadi demikian, itu 

proses pembatalan khitbah”.74
 

Dapat difahami bahwa kalau membina sebuah khitbah atau lamaran 

juga membutuhkan kejujuran baik dalam masa khitbah atau sudah khitbah 

karena dalam akhlak jujur juga menimbulkan efek yang baik ke depan dalam 

membina sebuah hubungan keluarga. Maka dalam membatalkan sebuah 

pinangan itupun harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan agar 

orang yang jadi objek akan dibatalkan pinanganya tidak punya rasa sakit hati 

yang artinya sama-sama iklasnya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Didesa 

Plunturan Pulung Ponorogo kalau dalam membuat sebuah jawaban atau 

keputusan harus mengerti manfaat dan madharat yang akan timbul dari 

sebuah kalimat yang disampaikan. 

Hal ini juga dikaitkan dengan dengan undang-undang  KHI pada Pasal 

13 Ayat 2 menyatakan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan 

                                                                
74

 Lihat Kode Transkip Wawancara1/ds/pln/kd/07-10-2016. 



56 
 

 

dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan Agama dan 

kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 

Saling menjaga silaturahim akan berdampak posisitif walaupun sudah tidak 

memiliki ikatan sama sekali dalam pinangan. Hubungan yang baik yang 

sudah terjalin walau mungkin kedepan sudah tidak bisa meneruskan lagi 

sebuah pinangan tetapi yang diharapkan ialah tetap terjaganya hubungan 

sosial yang baik. 

Kemudian untuk sesuatu atau hadiah yang diberikan dalam 

melaksanakan khtbah  dan sesuatu yang menyebabkan bisa terjadinya 

pengembalian harta pinangan itu, bisa saja terjadi dengan beberapa sebab 

yang sudah  di terangkan diatas. Yang intinya bila mana orang yang 

melakukan kesalahan ialah dia yang harus mengembalikan harta pinangan itu 

atas kesadaran dalam melaksanakan membatalkan akad pinangan seperti 

cerita kisah nyata dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas. Namun bila 

ditelusuri lebih jauh lagi ternyata Didesa Plunturan Pulung Ponorogo ini 

memilki hal yang unik dimana didalam Desa Plunturan Pulung Ponorogo 

tersebut walaupun dalam satu Desa,  namun memilki cara  dalam hal praktik 

Pembatalan Khitbah atau Pinangan yang sesuai dengan adatnya. Yang lebih 

menjadi perhatian lagi bila dalam pinangan ini terjadi jika harta pinangan 

yang diberikan ini dijual menjadi sebuah dampak kegaduhan yang mana bisa 

mencoreng arti dari sebuah praktik khitbah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan  yang  sesuai yang kedua dari Kepala Desa Plunturan Pulung 

Ponorogo atas nama Dwi Bintor, S.T:  
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          “Nah, kalau disini tadi yang saya katakan tadi kayak cincin kalo selama ini 
belum pernah terjadi dikembalikan mungkin juga sebenarnya juga bisa karna 

nanti itu kan juga menjadi ikatan mereka berdua,akhirnya kalo emang cincin 

ini atau bisa diminta juga bisa untuk kebutuhan sesuatu yang mendesak”.75
 

 

Melihat dari kondisi ini dapat dijelaskan lagi bahwa pembatalan 

khitbah terbagi menjadi tiga kondisi: 

a) Ketika praktik pembatalan itu terjadi sebelum akad khtbah Didesa 

Plunturan Pulung Ponorogo dengan sebab diketahui orang yang dilamar 

telah memiliki calon atau pacar tanpa diketahui sebelumnya atau 

ketahuan sudah memiliki istri maka khitbah tersebut batal demi hukum 

yang yang telah berlaku Didesa Plunturan Pulung Ponorogo. 

b) Praktik pembatalan khitbah Didesa Plunturan Pulung Ponorogo dengan 

cara sirri dengan mendiamkan orang yang dilamar karena diketahui 

menyalahi dalam batas khitbah maka sampai menuggu orang tersebut 

sadar dan meminta maaf dan orang yang melamar yang sebelumnya 

membatalkan khitbahnya dicurahkan pada pihak keluarga,jadi ketika 

wanita ini sadar tentang kesalahannya, si pelamar langsung mengucapkan 

shigot pembatalan khitbah. 

c) Implikasinya hukum Islam terhadap praktik membatalkan khitbah Didesa 

Plunturan Pulung Ponorogo belum sepenuhnya masyarakat desa ini 

menjalankan, melainkan dengan adatnya dari leluhur yang turun temurun 

dalam praktiknya pembatalan khitbah. 

Maka dengan adanya sebuah pembatalan khitbah yang dilakukan kedua 

belah puhak dengan sama-sama ridlo tidak merusak hubungan 

silaturhami yang sudah terjaga. Agar kemudian hari dimana dalam 
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bermasyarakat tetap berhubungan baik. Langkah yang dilakukan dalam 

menetapkan keputusan haruslah mantap dan dianggap pas agar 

dikemudian hari tidak memiliki rasa penyesalan. 
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BAB IV 

ANALISIS  HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN  PRAKTIK 

KHITBAH DAN PRAKTIK PEMBATALAN KHITBAH DIDESA 

PLUNTURAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Implikasi Hukum Islam Terhadap praktik Khitbah Didesa 

Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Setiap manusia pada dasarnya ingin melaksanakan perkawinan karena 

hal itu mempunyai makna yang sangat penting dalam membina sebuah 

keluarga, masyarakat dan umat manusia. Dengan adanya khitbah atau pinangan 

dari pasangan yang akan melaksanakan perkawinan diharapkan akan 

mendapatkan keturunan yang baik dan nantinya mampu menyambung cita-cita 

orang tuanya dan mampu menjadi sumber daya manusia indonesia yang 

berkulaitas. Suatu khitbah belum dianggap sempurna, apabila dalam khitbah 

kedua mempelai ini belum melaksanakan sebuah akad perkawinan. Karena 

khitbah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu 

tujuan dari perkawinan.  

Peminangan dalam adat suku bangsa indonesia utamanya Didesa 

Plunturan Pulung Ponorogo sebagai hukum yang posItif yang bersinergi 

dengan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang didasarkan pada Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 

Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tanggal 10 juni 1991 juga mengadopsi Pasal-Pasalnya.  

Namun kenyataanya, banyak sekali mempelai khitbah yang dalam 

menjalani hubungan tersebut mengalami kegagalan niat suci atau batalnya 
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peminangan, meskipun keinginan mereka untuk bertujuan memilki hubungan 

yang sah yang secara naluri manuisa, akan tetapi akan kehendak Tuhan yang 

Maha Esa keinginan untuk mereka menikah tidak tercapai. Adanya mempelai 

khitbah dalam menjalankan proses ini tidak lepas dari masalah baik yang biasa 

atau  yang berdampak  pada kelangsungan khitbah itu sendiri sehingga yang 

awalnya ingin ijab kabul perkawinan dengan adanya yang masalah yang fatal 

menyebabkan gagalnya sebuah niat suci dalam melaksanakan perkawinan, 

hingga mejadi pembatalan khitbah. Karena naluri manusia ingin memiliki anak 

yang mulanya berawal dari pinangan kemudian perkawinan, merupakan 

langkah ibadah yang dijalani manusia itu dalam statusnya sebagai mempelai 

khitbah.  

Praktik dalam Implikasi pembatalan khitbah telah kita kenal dikalangan 

masyarakat dimana dalam pelaksanaan khitbah itu sendiri dalam menjalankan 

amanatnya batal demi hukum atau sebab lain dengan alasan yang kuat baik itu 

Didesa Plunturan Pulung Ponorogo maupun Didesa lain disekitaran Wilayah 

Kabupaten Ponorogo, yang dalam pemecahan masalahnya baik melalui hukum 

adatnya maupun menggunakan hukum islamya.  

B. Analisis Implikasi Praktik pembatalan khitbah didesa plunturan 

kecamatan pulung kabupaten ponorogo Dalam Hukum Islam. 

Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo dalam menjalankan sebuah 

pembatalan pinangan berupa permohonan yang sah terapan hukumnya. Dengan 

landasan kesadaran masing-masing pihak mempelai yang berkhitbah dengan 

tidak mengesampingkan hal-lain yang penting dalam tatacara pembatalan 

khitbah yang baik yang diatur dengan acuan hukum terapan dan dasar hukum 
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yang telah ditetapkan sesuai realita dan kejadian yang ada dilapangan maka 

hukum benar apa adanya dengan kekuatan fakta. 

Dalam Adat pembatalan pinangan bisa dibagi-bagi menjadi beberapa 

bagian tertentu: 

a. Adanya musyawarah masing-masing keluarga dalam mengambil 

keputusan pembatalan khitbah. 

b. Mengutarakan jajak pendapat pembatalan khitbah yang dilakukan bersama 

kedua belah pihak dan tidak lepas dari asas kerukunan sosial. 

c. Mendeteksi lawan dari pada khitbah dengan melihat latar belakang guna 

menimbang layak atau tidaknya dari hasil yang akan diputuskan. 

Dengan pendukung dasar Perundang-undangan berlakunya hukum Adat 

dapat ditambahakn lagi sebagi penguat dari keterangan diatas dengan beberapa 

Undang-Undang yang meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 yaitu menyatakan berlaku kembali 

dekrit presiden  5 Juli 1959. Walaupun pada dasarnya tidak ada satupun 

dari pasal-pasal didalam batang tubuhnya yang memuat dasar berlakunya 

hukum adat. Akan tetapi apabila kita melihat ketentuan aturan peralihan 

pada Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, maka disitu 

dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:  

“ segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. 

2. Undang-undang dasar sementara ( UUD5 ) 1950 yang sebelum lahirnya 

dekrit 5 Juli 1959, dinegara kita berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 

( UUDS 1950,dimana didalam ketentuan Pasal 104 Ayat ( 1 ) menentukan: 
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“ Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasanya dan dalam 

perkara hukuman menyebut aturan aturan undang-undang dan aturan-aturan 

hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu”. 
 

3. I.S Pasal 131 jo R.R pasal 75 yakni Indische Staatsregelling ( I.S ) 

merupakan Undang-Undang yang selengkapnya berbunyi WET OP DE 

STAATS IMRICHTING VAN INDIE ( stb. 1925 No. 415 jo 577 ) yang 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. Dan pada Pasal 134 dijelaskan 

sebagai berikut: 

“ dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan 

hukum adat mereka meminta penyelesainnya, maka penyelesainnya perkara 

tersebut diselengarakan oleh Hakim Agama kecuali jika ordonasi 

menetapkan lain. 

 

1) Undang-undang Nomor 1 Drt. 1951 ( LN. No.9 ) mengatur tentang 

tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, 

kekuasaan dan pengadilan sipil. 

2) Undang-Undang bo 19 tahun 1964 jo Nomor 14 Tahun 1970 yang memberi 

penjelasan dalam ketentuan Pasal 3 tersebut tidak disebutkan hukum adat 

sebagaimana juga didalamk ketentuan pasal 17 Ayat ( 2 ) nya dan sesuai 

dengan penjelasan  dari Pasal 10, akan tetapi hanya disebutkan ketentuan 

tentamng adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. 

Kemudian dikarenakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1964 bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: 

“ memberikan wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal dapat turut 

campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. 

Maka pada tanggal 17 Desember 1970 dicabut dan sejak saat itu 

diganti dan diberlakukanya undang-undang nomor 14 Tahun 1970 yang 

isinya pada umumnya hampir sama dengan Undang-Undang  Nomor 19 
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Tahun 1964. Pasal-Pasal yang penting yang merupakan landasan berlakunya 

hukum adat adalah: 

a. Pasal 23 Ayat ( 1 ) yang isinya hampir sama dengan ketentuan Pasal 17 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan berbunyi: 

“ segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan 

Dasar-Dasar putusan itu. Juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari 

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 

yang dijadikan dasar untuk mengdili”. 

b. Pasal 27 Ayat ( 1 ) Yang isinya hampir sama dengan pasal 20 Ayat ( 1 ) 

undang-Undang nomor 19 Tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut: 

“Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan, wajib menggali, 

mengikuri dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”. 

1. Analisis Implikasi Pembatalan Khitbah Didesa Plunturan Pulung 

Ponorogo. 

Dalam implikasi pembatalan suatu khitbah yang disebabkan 

adanya perbedaan persepsi atau hal yang dapat membatalkan khitbah tersebut, 

karena suatu tidak patuhnya seseorang kepada norma atau beda klasifikasi 

yang diinginkan pasangan itulah yang membentuk suatu kata “ Batal” demi 

hukum dan apabila rujukanya pada suatu pernikahan pada suatu kata “ cerai” 

yang sangat spesifik. Adakalanya seseorang yang melaksanakan khitbah 

dengan metode-metode yang bagus baik yang digunakan oleh mempelai 

maupun orang tua mempelai yang masih menganut masyarakatnya 

menggunakan hukum adat kejawen. 
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Lamaran atau batalnya suatu khitbah Didesa Plunturan Pulung 

Ponorogo merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan yang didasari 

suatu dasar alasan dan hukum yang jelas yang tidak mempunyai suatu 

paksaan pada lawan mempelainya sendiri sehingga orang yang melaksanakan 

pembatalahn khitbah dengan dengan objek yang dibatalkan mempunyai 

sebuah kesepakatan yang mengikat dalam hubungannya baik dari orang tua 

ataupun kedua mempelai. Sehingga timbulnya akibat hukum yang jelas dari 

hasil kesepakatan tadi dengan syarat harus sama-sama iklas dan tidak 

memiliki hutamg atau tanggungan yang tersisa. 

Disini orang yang dipinang juga memiliki hak dan kewajiban yang 

sama dengan sang pelamar yang harus memenuhi kesepakatan dari lanjut atau 

batalnya sebuah khirtbah dalam menuju ke jenjang pernikahan yang 

dihalalkan. Hal ini dikarenakan dalam memilih pasangan perlunya kehati-

hatian karena pengaruhnya jika sudah menjalani rumah tangga tentu bakal 

merasakan seribu masalah yang harus dialami dan diselesaikan dengan hati-

hati. Supaya rumah tangga tersebut yang awalnnya bermula dari saling 

kenalan kemudian klamaran diteruskan pernikahan, bisa menjadikan keluarga 

tersebut kuat dan kokoh. 

Orang tua juga mempunyai peran sosial penting untuk anaknya 

yang dirinya sudah siap melaksanakan sebuah lamaran dan pernikahan seperi 

Didesa Plunturan Pulung Ponorogo, karena sebelum memberikan izin restu 

untuk sang anak, terlebih dahulu orang tua mengajak anaknya untuk 

Bermusyawarah dan memberikan saran yang baik agar anaknya tadi tidak 

salah dalam meilih pasangannya, karena merekomendasikan sebuah saran 
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bisa berdampak positif dan juga negartif, ,maka perlu kehati-hatian agar tidak 

berdampak negatif pada anaknya. 

Adat sesungguhnya dapat kita fahami sebagai suatu bentuk hukum 

bila diluihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat. Karena adat pada 

Efesiensinya dipahami sebagai sebuah Norma yang mengikat dan dipelihara 

dalam Masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur 

kehidupan harian masyarakat, maka ia dengan demikiaan adalah hukum itu 

sendiri.  

Melihat dari pada yang terjadi Didesa Plunturan Pulung Ponorogo 

lebih mencerminkan kekuatan adat dalam melaksanakan sebuah lamaran yang 

dimana masing-masing mempelai memiliki alasana sendiri untuk melakukan 

sebuah pembatalan lamaran atau khitbah yang telah dilaksanakan. Hal ini 

dikarenakan untuk kebaikan masing-masing mempelai, dan bukan melainkan 

dari hal lain diluar dari konteks lamaran ini.  

Dilihat dari undang-undang kompilasi hukum Islam pada BAB III 

Peminangan Dipasal 13 Ayat ( 2 ) tentang Pembatalan Khitbah disebutkan: 

“Kebiasaan memutuskan hubunagn peminangan dilakukan dengan tata cara 
yang baik sesuai dengan tuntutan agar dan kebiasaan setempat, sehinggan 

tetap terbina kerukunan dan saling menghargai” 

Jika dilihat dari aturan diatas, orang yang melakukan khutbah juga 

perlu memahami aspek-aspek keagamaan yang ada. Hal ini bertujuan untuk 

pihak-pihak yang melakukan lamaran mengerti batas dan perannya dalam 

melaksanakan sebuah tujuan ibadah yang sakral menurut Masyarakat banyak. 

Meskipun secara adat setempat mempunyai bentuk hukum yang sama. Lihat 

Pasal 12 Ayat ( 4 ), putusnya pinangan untuk pria,karena adanya pernyataan 
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tentang putusnya hubungan pinangan  atau secara diam-diam. Pria yang telah 

meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika dalam pinanggan terjadi masalah yang dimana si 

pria tersebut mengetahui ada dusta yang disimpahn dari seorang wanita 

sehingga menyebabkan laki-laki ini dengan cara yang lemah lembut memutus 

hubungan pinangan ini. Tidak bisa disalahakan apabila terjadi sesuatu 

diantara keduanya masing-masing sebenarnya punya hak untuk memutus 

suatu hubungan pinagan dengan pertimbangan yang matang dan tidak 

mengutamakan keegoisan seseorang. Karena pada dasarnya pinangan ini 

tujuanya untuk sebuah jalan menuju kehalalan pernikahan yang disiapkan 

secara matang dan iklas yung berdasarkan pada Pasal ( 3 ) dalam dasar dasar 

perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. 

Hal ini juga senada dengan menyatakan bahwa alasan pertunangan 

atau pinanagan tidak dapat diteruskan ke jenjang lain dikerenakan: 

a. Terjadi perselisihan di antara orang tua, anggota keluarga atau pria dan 

wanita yang bertunangan. 

b. Terjadinya kawin lari,baik dilakukan oleh pria atau wanita yang 

bersangkutan atau wanita yang sedang bertunangan tersebut dibawa laei ( 

Paksaan ) oleh pria lain selama masih dalam ikatan pertunangan. 
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c. Salah satu pihak tidak mau melanjutkan pertunanganya dikarenakan pria 

atau wanita yang akan dikawin tersebut mempunyai cacat ( tubuh ).
76

 

       Pemahaman dan penggunaan hukum  yang sudah lama dilakukan oleh 

Warga Desa Plunturan Pulung Ponorogo lebih mengikuti khazanah hukum 

literatur adat Jawa setempat. Kecondongan tersebut tentunya akan membawa 

akibat yang positif yang tentunya didukung oleh hukum Islam yang ada 

karena untuk menghindari kesenjangan kesepahaman diantara masyarakat 

desa ini sendiri. Sehingga tujuan dan fungsi hukum itu juga memiliki 

kegalitas dan keuatan hukum dalam perbuatan.oleh karena itu norma-norma 

hukum yang ada hidup dikalangan masyarakat yang mayoritas berpenduduk 

agama Islam seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam memberikan 

jaminan hukum terhadap masyarakat, meskipun secara elsplisit masyakat 

yang beragama Islam sudah terjamin dalam Undang-Undang Kompilasi 

Hukum Islam, yang mana UU ini mengatur bagi mereka yang beragama 

Islam, akan tetapi kondisi didesa Plunturan Pulung Ponorgo  yang 

menggunakan hukum adat dianggap sebagai pelengkap kesempurnaan dari 

Budaya dan Adat Pinangan wilayah wewenang Yuridiksi setempat. 

2. Analisis status kedudukan pembatalan khitbah Didesa Plunturan 

Pulung Ponorogo 

       dalam statusnya menjadi orang yang melakukan khitbah, tentunya 

juga memiliki status yang terbatas dengan kedudukannya apa lagi bila 

khitbah itu sendiri batal, maka hal-hal yang menjadi barang khitbah 

                                                                
76

 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia alam Kajian Kepustakaan ( Bandung: 

Alfabeta,  2013 ),  229. 
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adakalanya Didesa Plunturan ini dikembalikan dengan kesadaran atau 

bahkan tidak dikembalikan. Maka dari itu dalam melaksanakan praktik 

pembatalan khitbah perlu dijabarkan apa saja adat yang sudah menjamur 

Dimasyarakat Plunturan Pulung Ponorogo sehingga sebab terjadinya praktik 

pembatalan khitbah itu terjadi. 

a. Cincin Tunangan 

          Dalam hal cincin pertunangan Didesa Plunturan Pulung Ponorogo 

ini sepenuhnya ditanggung kepada laki-laki yang diserahkan kepada pihak 

wanita pada awal mulanya terjadi pertunangan. Jika dikemudian hari 

terdapat hal yang mencegah terusnya pertunangan, maka dengan kesadaran 

diri pihak wanita untuk mengembalikan harta cincin yang sudah diberikan. 

Bila pun cincin pertunangan telah dijual karena kebutuhan mendesak itupun 

lepas dari pengawasan orang tua anak tersebut.  

b. Barang bawaan 

          Kaitanya dengan barang bawaan pelamar terhadap pertunangan 

kedua belah pihak Didesa plunturan Pulung Ponorogo adalah barang yang 

sengaja sebagai serah terima menyambung kekerabatan dalam niatnya 

menuju sebuah perkawinan yang sah secara Agama. Dan dimana hal 

tersebut sudah memiliki akibat hukum dari langkahnya melakukan 

kunjungan yang baik dengan membawa beberapa barang seperti makanan 

ringan atau jajanan desa. Maka hal ini menjadi tolak ukur pantasnya 

seseorang membatalkan pertunangan. 
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c. Etika & Norma  

         Dalam menjalankan sebuah pertungan, kedua pelah pihak yang 

bertunangan perlu memperhatikan kedudukannya dalam ber-etika dan 

norma yang harus dijalankan baik dari professional diri seseorang maupun 

ketetapan adat setempat dengan batas-batas kewajaran dalam berkomunikasi 

yang baik dan sopan. Tidak dibenarkan orang yang sudah merasa 

bertunangan bisa semau dirinya melakukan hal-hal uang tidak sesuai kode 

etik dan norma yang berlaku Dimasyarakat Desa Plunturan Pulung ini 

sendiri. 

d. Sisi Pribadi Orang yang Berkhitbah 

           Sisi pribadi juga menjadi pendukung dari lanjut atau batalnya 

pertunanagn seseorang yang sangat memilki pengaruh besar dimasa depan. 

Itulah yang sering terjadi Didesa Plunturan Pulung Ponorogo dengan 

munculnya sebuah pembatalan pertunangan yang ada. Hal tersebut dimulai 

dari sikap seperti sikap sholeh yang alasannya karena sikapnya tersebut 

terhapadap pasangannya karena dia berpegang teguh pada aturan adat 

setempat dan aturan ajaran Islam yang mencegahnya dari berbuat dosa dan 

menjaga pasangannya. Kemudian sikap ahklak terpuji yang baik seseorang 

yang menjadi pokok dalam menjalin hubungan. Selanjutnya kesiapan 

materil demi menghidupi keluarganya yang disayang. 

e. Tes Kesehatan Pra-Nikah 

          Dalam kaitanya menjalankan sebuah pertunangan menuju tahap 

perkawinan memang diperlukan kesiapan mental fisik yang sifatnya medis 

guna menjaga kesuburan dari hasil perkawinan itu sendiri yang mejadi 
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mutlak dilakukan Didesa Plunturan Pulung Ponorogo ini. Tapi memang ada 

beberapa Prosedur yang berbeda dalam pelaksanaannya, kaitannya masalah 

Kewilayahan calon tersebut menjadi hak dilakukan demi mendukung data 

admisnistratif dikantor kelurahan dan kantor urusan agama setempat. 

3. Analisis Praktik Pembatalan Khitbah Didesa Plunturan Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo 

    Pembatalan khitbah berdasarkan tradisi hukum Adat mempunyai akibat 

hukum yang berbeda dengan pembatalan khitbah berdasarkan hukum ajaran 

Islam yang ada. 

Sebenarnya merupakan khitbah yang diperluas dan sama sekali tidak 

merubah hukum, nasab dan mahram antara pihak laki-laki dan perempuan 

dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan hukum terjadi karena 

tanggung jawab yang melalui mahram dan nasab yang tidak sesuai seperti apa 

yang di inginkan. 

Pembatalan pertunangan tidaklah juga merubah status 

kewarganegaraanya yang dibuktikan dengan kartu identias penduduk yang 

dimiliki orang tersebut, juga pembatalan itu sendiri tergantung dari apa yang 

terjadi masa lalu sehingga menyebabkan tidak bisa dilangsungkannya sebuah 

perkawinan.  

Demi kepentingan hukum bersama antara pembatalan pertunangan 

dan pencegahan pernikahan tentunya memiliki kesambungan namun sayangnya 

dalam pembatalan pertungan tidak dimasukkan secara undang-undang yang 

menjadi pokok pedoman manusia. Melainkan pembatalan pertunangan itu 
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sendiri masih dilakukan diluar konteks undang-undang baik secara adat 

masyarakat setempat maupun hukum islam yang ada. 

Dalam pembatalan khitbah yang terjadi Didesa Plunturan Pulung 

Ponorogo, semua terjadi dari kurang cakapnya pelamar mencari informasi 

tentang calonnya, sehingga ketika hubungan semakin hangat, baru diketahui 

siapa sebenarnya sosok pasangan tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok 

pembatalan dimana kasusnya dalam menjalankan pertunangan, salah satunya 

berpaling karena menemukan sosok yang menurutnya lebih cocok untuk 

menjadi pasangannya kelak. Kemudian terjadi lagi karena pelamar tidak 

mengetahui bahwa orang yang dilamar ternyata sudah memiliki pacar atau 

pasangan, hal inilah yang menyebabkan si pelamar enggan meneruskan 

hubungan pertunangannya karena dirasa khawatir bila kelak sikap ketidak 

jujuran semakin menjadi karena faktor sebuah kepercayaan. 

Pembatalan praktik pertunangan yang terjadi Didesa Plunturan Pulung 

Ponorogo tentunya tak lepas dari hak konsekuen orang-orang didalamnya. 

Secara nyata hak konsekuen diberikan masing-masing pihak dimana pihak 

pelamar menerima akibat psikolog yang juga bisa berdampak pada psikis 

seseorang yang kadang bila tidak berhati-hati mejadi hilangnya akal seseorang 

karena sakit hati. Inilah yang perlu dihindari dari sang pelamar yang 

mengajukan pertungan.  

Beban mental yang tak cukup menetralisir bisa berdampak pada 

kesehatan. Itulah faktor yang kita cari dengan mengisi kekosongan dengan 

sikap baik dan beriman seperti yang telah diterangkan sebelumnya karena ini 

sangat penting dalam berbagai aspek.  
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Kemudian hak konsekuen yang diberikan pada orang yang dilamar 

meiliki dua dampak akibat, beda dengan orang yang melamar. Orang yang 

dilamar yang memiliki dampak konsekuen dari pembatalan khitbah 

diantaranya, pertama, nasib serupa seperti pihak pelamar karena telah melewati 

batas normal. Kedua, karena pihak yang dilamar tanpa disuruh memiliki 

kesadaran mengembalikan barang yang telah diserah terimakan ketika dihari 

akad pertunangan itu terjadi. 

Karena itulah dalam Pembatalan Pertunangan harus dilakukan dengan 

baikn dan benar dengan menjaga kehormatan para pasangan. Hal ini juga telah 

dijelaskan dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 Ayat ( 1 ) 

dan ( 2 ) tentang peminangan. Karena pentingnya hal tersebut juga menjadi 

faktor sukarelanya pembatalan pertunangan tersebut. 

Kemudian bila melihat dari segi pencegahan pernikahan, memang 

dalam definisinya dilakukan sebelum terjadinya pernikahan namun dalam hal 

ini berbeda dengan pembatalan pertunangan. Disini masih ada unsur syara‟ 

yang sangat kuat sehingga timbullah sebuah undang-undang yang mengatur 

seseorang dilarang melangsungkan perkawinan.  

Pencegahan perkawinan juga tidak lepas dari kasus terjadinya 

pertungan yang ada Didesa Plunturan Pulung Ponorogo yang akhirnya tidak 

dilaksanakannya pembatalan akad pertunangan. Hal ini karena sosok lelaki 

yang melamar masih memiliki kaitan dengan pasal 15 Tentang Pencegahan 

Perkawinan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sehingga apabila masih 

memiliki hubungan perkawinan yang lain menjadi tercegah perkawina tersebut. 
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Hal serupa juga ditambahkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

pada Pasal 27 Bagian 1 tentang Perkawinan yang menyebutkan: 

“Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan 

satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang 

lelaki saja”. 
 

C. Analisis Implikasi Praktik Khitbah Terhadap Hukum Islam 

 Dalam praktik khitbah yang ada dihukum Islam, sebenarnya Islam 

menghendaki kemudahan dalam khitbah untuk niatnya melakukan sebuah 

pernikahan, dimana pilihan calon itu haruslah sesuai dengan kehendak ajaran 

Islam yang tidak melanggar dari Syari‟at. Implikasinya dari khitbah ialah 

menyesuaikan kehendak orang yang ingin melamar dengan yang akan dilamar 

dimana masing-masing calon berhak memilih seperti apa sifat, tingkah laku, 

budi pakerti serta agamanya. Hal ini yang menjadi modal utama sebelum 

dilaksakannya khitbah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pasca khitbah 

tersebut. Dengan maksud hal-hal yang berbau tidak baik diharapkan tidak 

terjadi, sebab bisa merugikan kedua belah pihak. Serta juga dari faktor materil 

agar maksud dari khitbah ini tercapai dengan baik demi sebuah pernikahan, 

walau juga ada yang niatnya dari khitbah tidak melihat dari harta tetapi suka 

sama suka. Hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut: 

ْ   ْ   ْ    ْ  و     ا    ْر ع م  } ا  ر ْو  ه صلى ه  لْ ْه و لم :  

ْركب : الل ااة  ْلك اْلوا ع  واْلجارالصالح  واْل ْر ة الصالحة  واْل اْل

ْركب اللْوا  : اْل  ْ ا  و ْر ع م الل اا  ْر ة اللْوا  واْل اْلجاراللْوا  واْل

ْلك الض ق  {واْل  
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Artinya: dari Sa‟ad Bin Abi Waqqash, ia bertutur: Rasulluah SAW pernah 
bersabda: empat perkara penyebab kebahagiaan: (1) istri yang shalihah, (2) 

tempat tinggal yang lapang, (3) tetangga yang baik, dan (4) kendaraan 

yang tenang ( terkendali ). Adapun empat perkara penyebab kesengsaraan: 

(1) tetangga yang jahat, (2) istri yang jahat, (3) kendaraan yang buruk, dan 

(4) tempat tinggal yang sempit. 

 

  Dari keterangan hadis diatas, penulis menganalisis implikasinya 

terhadap praktik khitbah dalam penelitian ini, bahwa dalam pemilihan 

seseorang untuk dilamar, tentunya melihat dari kapasitas baik yang 

sifatnya materil maupun non materil. Pertama, istri yang shalihah memang 

menjadi wajib jika ingin memiliki seseoran untuk dikhitbah kemudian 

dinikah karena wanita yang shalihah mengerti betul hal-hal yang harus 

dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Kedua, tempat tinggal yang 

lapang ini terpacu dari sifat materil, pratiknya bisa boleh atau mubah 

dimana tidak ada spesifiknya materil yang yang merinci dengan dertail, 

asalkan sah menurut agama Islam, menurut hemat penulis tetap sah saja. 

Ketiga, tetangga yang baik ialah tetangga yang dalam perkataannya baik 

yang tidak menimbulkan fitnah sehingga akan merugikan orang yang 

melakukan khitbah demi niatnya menikah. Maka dari itu agar tidak 

menimbulkan fitnah, dari pelaksanaan sebelum dan sesudah praktik 

khitbah, alangkah baiknya segera dinikahkan saja. Keempat, kendaraan 

yang tenang disini penulis menangkap makna terbagi dua lagi, dimana 

kendaaraan yang satunya adalah amaliyah perbuatan dari seseorang 

mempelai khitbah serta sebagian lagi segi materil yang sebenarnya tidak 

wajibkan, pada dasarnya agama Islam melihat khitbah itu niat dan member 

kemudahan dalam menjalankan ibadah.  
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  Maka dalam implikasinya terhadap prakti khitbah, haruslah dengan 

memandang akhlak dan agama yang baik dalam niat seseorang yang ingin 

melakukan khitbah, penulis menambahi serta menegaskan dengan hadis 

sebagai berikut:  

ْ   ْ  هرْيرة مْرفْو ا ْ تْرضْو خلْو ه واْي ه فزوجْوه  إا :   إذ  تاكْم م

ْ فْت ة فْ  اْاْر  وفلاا  رْي    تْف لْوا تك

Artinya: Dari Abu Hurairah, secara Marfu‟: jika kalian didatangi seseorang 
(pelamar) yang akhlak dan agamanya kalian sukai, maka nikahkanlah dia ( 

terimalah lamarannya )! Sebab jika kalian tidak menikahkannya, maka 

akan muncul fitnah dan kerusakan yang luas dimuka bumi. 

 

  Dari hadis diatas, penulis memiliki analisis bahwa untuk 

melengkapi pendapat hadis yang sebelumnya, maka ketika seseorang laki-

laki ataupun perempuan melamar calonnya, hal yang harus diperhatikan 

ialah dari sisi akhlak dan Agamanya, implikasinya ketika akhlak dan 

agama menjadi pokok utama maka yang lain dari akhlak dan agama akan 

mengikuti dengan sendirinya, dengan syarat harus orang yang melamar 

terlebih dahulu mengevaluasi kapasitas dari orang yang dilamar serta 

orang yang melamar agar ketika khitbah itu dilaksanakan bisa dengan baik 

kemudian bisa dilangsungkan pernikahan agar terhindar dari fitnah yang 

dampaknya merugikan banyak pihak.  

  Kemudian pada praktik khitbah tentunya ada perbedaan dengan  

pernikahan dalam hukum Islam, kalau khitbah itu tidak tidak ada saksi, 

yang ada adalah dikhitbah secara langsung atau ditemani dengan walinya, 

atau juga bisa dengan perantara. Sedangkan dalam pernikahan harus ada 

saksi dan wali pun masih digolongkan lagi serta ada serah terima mahar.  
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Kalau mahar dalam khutbah itu tidak wajib dalam hukum Islam dengan 

alasan karena khitbah itu masih mengikat mempelai laki-laki dan 

perempuan dengan tujuan pernikahan, apabila nanti diketahui ada masalah 

lalu ternyata menimbulkan pembatalan khitbah, maka sesuatu yang 

diberikan bisa dikembailikan dan juga tidak boleh dikembalikan. Kalau 

dalam khitbah, sesuatu yang diberikan pelamar kepada seseorang yang 

dilamar ialah hadiah, beda dengan pernikahan itu dinamakan mahar.  

 

D. Analisis Implikasi Praktik Pembatalan Khitbah Terhadap Hukum Islam 

Berlanjut pada hukum yang sudah berlaku dimasyarakat dapat disimak 

dalam beberapa beberapa undang-undang yang menjadi dasar berlakunya 

pembatalan atau menarik khitbah tersebut ialah: 

a. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pencegahan 

Perkawinan dengan tegas menyatakan: 

b. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga pada garis keturunan 

lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu darinsalah 

seorang calon mepelai dan pihak pihak yang berkepentingan. 

c. Mereka yang tersebut dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini berhak juga mencegah 

berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada 

dibawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata 

mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai 

hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam Ayat ( 1 ) pasal ini. 

d. Kemudian diteruskan dengan penegasan dalam Undang-Undang Kompilasi 

Hukum Islam pada Pasal 12 dan 13 tentang Peminangan yakni: 
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e. Wanita yang ditalaq suami yang masih berada dalam masa iddah raj‟iah, haram 

dan dilarang untuk pinang ( Pasal 12). 

f. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, 

selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari 

pihak wanita ( Pasal 12 ). 

g. putusnya Pinangan untuk pria,karena adanya pernyataan tentang putusnya 

hubungan pinangan  atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah 

menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang ( Pasal 12 ). 

h. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan peminangan (  Pasal 13 ). 

i. Kebiasaan memutuskan hubunagn peminangan dilakukan dengan tata cara 

yang baik sesuai dengan tuntutan agar dan kebiasaan setempat, sehinggan tetap 

terbina kerukunan dan saling menghargai ( Pasal 13 ). 

Melengkapi dari dasar-dasar hukum diatas juga perlunya dalil-dalil 

shar‟i yang digunakan dalam peminangan sebagai landasan dalam Pembatalan 

khitbah adalah: 

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 235 
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“ 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:2:235 ) 

2) Q.S. Al-Qashash ayat 27 

    
  

   
   

    
    
    

    
   

     

“ Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu 

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 

(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". (Q.S. Al-

Qashash ayat:28:27 ) 

3) Q.S. An-nur ayat 30 
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“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci 

bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 

(Q.S. An-nur ayat:24:30 ) 

4) Q.S.Ash-Shaff Ayat 3 

     
    

    

 “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak 

kamu kerjakan. (Q.S. Ash-Shaff:61:3 )” 

 Dalam pembatalan khitbah terhadap implikasi hukum Islam seperti penulis 

analisis tentunya bergantung dengan sumber baik dari al-qur‟an, hadis sebagai 

sumber rujukan kemudian ada ushul fiqih serta kaidah fiqiyah sebagai alat dalam 

menciptakan sebuah hukum. Dimana praktiknya dalam hukum islam terhadap 

pembatalan khitbah ini sangat tidak baik karena digolongkan dalam kategori 

orang yang munafik, keculai dengan sebab syari‟at maka orang yang dikatakan 

sebagai mempelai khitbah salah satunya ialah korban dari ketidak sesuaian hati, 

maka seseorang yang mengakibatkan hal ini terjadi ialah orang yang berkhianat. 

Tetapi apabila dari faktor alam apabila terjadi bencana atau kecelakaan yang 

mengakibatkan salah satu seorang dari mempelai khitbah meninggal dunia maka 

pembatalan khitbah bisa sah dengan  cara pembatalan khitbah bisa diwakili dari 

pihak keluarga tersebut. 
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 Kemudian implikasi dari pembatalan khitbah islam tentunya juga memiliki 

adab-adab agar dalam pembatalan khitbah tidak menimbulkan perkelahian atau 

sengketa masalah dengan cara mengajak mempelai dan keluarganya berbicara dari 

ke hati dengan nada yang santun dan tata karma yang baik. Sehingga dalam 

pemutusan atau pembatalan khitbah ini tetap terjaga kondisi sosial silaturhami 

yang baik pula. Juga tujuannya menghindari dari timbulnya fitnah disekitar warga 

tak jauh dari mempelai khitbah ini serta orang terdekat mempelai. 

 Lalu dimasukkan kebidang dasar hukum lain yang mendukung adalah 

adanya sebuah kaidah fiqhiyah yang menjadikan kuatnya sebuah hukum adat 

yaitu: 

ةْ   اْل ا ا ة محك

Artinya: adat itu dapat menjadi dasar hukum 

 صا لح لل  ْفع واْا ْ  ا    

Artinya: patut untuk mempertahankan yang ada dan untuk menetapkan yang 

belum ada. 

 Dari kaidah diatas serta juga ushul fiqihnya telah jelas bahwa dalam 

hukumk islam dimana terdapat sebuah prilaku seseorang yang menimbulkan 

hukum secara terus menerus dengan tujuan yang baik serta tidak melanggar dari 

syari‟at maka keadaan tersebut bisa menjadikam ketertapan sebuah hukum yang 

dinamakan hukum adat. Hal ini sesuai dalam kitab al-quran asy-syuara: 136-138 

sebagai berikut: 
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 mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi Kami, Apakah kamu memberi nasehat 

atau tidak memberi nasehat, (agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan 

orang dahulu.  dan Kami sekali-kali tidak akan di "azab". ( Q.S.Asy-

Syuara:26:136-138 ) 

 dengan pemahaman dari Al-Qur‟an terhadap implikasi praktik pembatalan 

khitbah maka ketika pembatalan tersebut jika digolongkan karena mempelai 

khitbah melakukan pengkhianatan maka boleh menurut ajaran Islam, namun jika 

adat ini memodernisasi dari ajaran Islam dalam artian melakukan hal yang 

terlarang namun tetap diteruskan khitbah ini hingga pernikahan tanpa terjadi 

pembatalan khitbah maka hal ini menjadi dilarang oleh agama sehingga harus 

diluruskan lagi pemahaman hukum adat terhadap implikasi hukum praktik 

pembatalan khitbah dalam Islam.  

 

     Paham yang berbeda juga bisa menimbulkan sesuatu yang berbeda, 

maka kemudian dalam penafsiran atau pemahaman khitbah haruslah relevan. 

Dimana ketika praktik khitbah membolehkan adat yang ada Dimasyarakat 

Plunturan Pulung Ponorogo justru dari sisi fikih islam melarang karena ada 

adanya batasan dan status yang disandang. Kemudian dari dilihat dari sisi fikih 

islam mengarahkan tata cara yang baik justru Warga Desa Plunturan Pulung 

Ponorogo tidak sepenunya melakukan. Begitu pula dengan pembatalan khitbah 

dimana hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam khitbah dilakukan malah 

dilakukan sehingga khitbah itu berujung pada pernikahan. Kemudian ketika 

khitbah itu dalam arti ibadah yang dalam ajaran fikih islam membenarkan 

malah masih melihat dari sisi materil atau mon materil. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian Skripsi yang ditulis, penulis dapat menulis kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dari pemahaman khitbah masyarakat desa Plunturan Pulung Ponrogo 

dengan analisis implikasinya yang penulis pahami. Pertama, implikasinya 

terhadap praktik pemahaman khitbah di desa Plunturan Pulung Ponorogo 

bahwa masyarakat desa tersebut pahamnya dengan suka sama suka, tidak 

didasarkan ajaran Islam, dan lebih fatalnya lagi bila dalam khitbah terjadi 

pelanggaran hak batasan namun masih terus melanjutkan khitbah tersebut 

sampai ke pernikahan. Bagi paham masyarakat desa Plunturan Pulung 

Ponorogo terhadap khitbah dalam hukum Islam ialah dengan melihat bibit, 

bebet dan bobotnya dan jauh beda dari pemahaman Islam mengenai 

praktik khitbah.  Kedua, praktik pembatalan khitbah di desa Plunturan 

Pulung Ponorogo ini jika  ada kesalahan dari salah satu pihak, atau faktor 

alam maka pembatalan tersebut sah dalam pemahaman masyarakat 

tersebut dengan syarat kesalahan yang sangat fatal. Paham analisis hukum 

Islam dari masyarakat desa ini terhadap pembatalan khitbah ialah dengan 

metode sirri atau mendiamkan orang tersebut dengan tujuan orang yang 

didiamkan ini meminta maaf dan orang yang mendiamkan dengan ikhlas 

membatalkan khitbah tersebut. 
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2. Dalam analisis praktik khitbah dalam hukum Islam ialah pertama,  

tentunya khitbah itu ada yang membolehkan, ada yang mensunahkan, dan 

ada yang mengharamkan tergantung dari situasi kondisi mempelai khitbah 

tersebut sehingga menimbulkan hukum yang berbeda. Karena khitbah ini 

sifatnya mengikat mempelai dengan janji untuk menikah dan tidak 

dibenarkan melakukan hal diluar batas etika dan moral dalam khitbah 

tersebut. Karena dalam hukum Islam khitbah itu harus melihat dari empat 

kondisi yakni dari ketampanan atau kecantikan, harta, keturunan dan 

agamanya yang menjadi pokok utama dalam hati seseorang ingin 

melakukan praktik khitbah dan menjalan khitbah haruslah dengan mentaati 

aturan larangan-larangan yang berada dalam lingkup khitbah.  Kedua, 

dalam analisis praktik pembatalan khitbah terhadap hukum Islam ialah 

dimana orang yang melakukan khitbah terbukti pinangan orang lain atau 

larangan syarak yang lain tapi ketika praktik pembatalan khitbah akan 

dilakukan yang pertama dilakukan adalah kalimat orang yang akan 

membatalkan khitbah tidak menyakiti orang lain dan harus sama-sama 

ikhlasnya kemudian yang kedua ialah setelah pembatalan khitbah 

diucapkan tidak dibenrkan memiliki dendam, tidak ingin bersilaturahmi 

atau bersosial lagi, karena hal tesrebut akan melukaui arti dari makna 

Ukhuwah Islamiyah. 

B. SARAN 

Setelah peneliti uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka yang peneliti 

berikan adalah sebagai berikut: 
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1. Perlu adanya peraturan yang terbaru yang mengatur tentang pembatalan 

khitbah, serta akibat yang timbul dari pembatalan khitbah tersebut ke 

dalam undang-undang perdata yang sangat perlu dimasukkan. Sehingga 

pokok hukum adat yang ada dapat disampaikan secara tertulis dan 

transparan. 

2. Perlu adanya persyaratan pembatalan khitbah secara tertulis dalam 

undang-undang kompilasi hukum Islam serta undang-undang lai yang 

berhubungan terhadap praktik khitbah.  Dalam hal ini desa Plunturan 

Pulung Ponorogo sebagai desa yang masih menjunjung nilai luhur adat 

yang ada, dengan menambahkan aturan adat dengan secara tertulis agar 

pemahaman masyarakat tentang pembatalan khitbah dapatlah sesuai 

dengan realita yang ada. 
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