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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
 

Khitbah (peminangan) itu disyari’atkan dalam suatu pernikahan yang 

waktu pelaksanaanya diadakan sebelum akad nikah. Keadaan ini sudah 

membudaya ditengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan dengan tradisi 

masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan 

kepada pihak perempuan dan adakalanya dari pihak perempuan yang 

mengajukan lamaranya kepada pihak laki-laki.  

Menurut fuqaha, permintaan seorang pria kepada seorang wanita 

tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan 

menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mengenai harapan-harapan mereka 

mengenai perkawinan.
1

 Abu Zahrah mendefinisikan khitbah dengan 

permintaan  seoarang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan 

maksud unuk mengawini perempuan itu. Sedangkan Sayyid Sabiq, 

berpendapat khitbah adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan 

perantara yang dikenal baik diantara manusia.  

Memang terdapat dalam al Qur’an dan dalam banyak hadits nabi yang 

membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara tegas dan 

terarah adanya perintah dan larangan melakukan peminangan, sebagaimana 

perintah untuk mengadakan pernikahan dengan perintah yang jelas, baik 

                                                           
1
 Muhammad Amin Sama, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), 87.  
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dalam al Qur’an dan hadits Nabi. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al 

Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud ad Dhohiry yang mengatakan 

hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada 

perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.  

Dalam membahas tentang hukum khitbah, Menurut K.H. Abdul 

Wachid, hukum khitbah adalah disesuaikan dengan hukum pernikahan itu 

sendiri. Ini artinya jika seseorang menikahnya itu wajib, maka khitbahnya 

juga dihukumi wajib. Adapun jika menikahnya itu sunah, maka khitbahnya 

juga menjadi sunnah.   

Disamping itu K.H. Masduki Bashori berpendapat mengenai hukum 

khitbah adalah sunah. Beliau menambahkan dengan adanya prosesi ini maka  

akan memantapkan keyakinan kedua pihak yang berencana melangsungkan 

pernikahanya. Adapun menurut pandangan K.H. Saifuddin Rofi'i, setelah 

mengamati kebiasaan masyarakat sekitar, beliau juga condong kepada lebih 

baik jika suatu pernikahan seyogyanya diawali dengan adanya khitbah 

terlebih dahulu. Beliau mementingkan khitbah alasan karena proses ini untuk 

memberikan ikatan sebelum adanya akad nikah, dan sebagai penolak orang 

lain untuk melakukan kegiatan yang sama. Adapun K. Bashar juga 

berpendapat sesuai dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Dia juga setuju 

bahwasanya sebelum adanya pernikahan maka lebih baik melaksanakan 

pelamaran terlebih dahulu. Sedangkan dilihat dari segi urgensinya, menurut 

beliau khitbah itu penting  kerena sebagai jawaban dari pihak yang dilamar 

untuk melanjutkan hubungan. 
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Senada dengan persepsi diatas Gus Nabil Hasbullah juga menyingung 

masalah khitbah dalam pernikahan. Beliau mengatakan Khitbah itu prosesi 

yang sakral sebelum jenjang pernikahan, didalamnya berisikan hal kebaikan 

dalam agama, seperti sopan santun, shilaturrahim, dan bermusyawarah. 

Proses ini disunnahkan kepada seseorang yang ingin menikah. Diantara 

urgensinya adalah Dapat mengetahui kemauan, keseriusan, dan niatan yang 

lebih dalam dari masing-masing pihak.  

Untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warrahmah. Maka seyogyanya seorang laki-laki melihat terlebih dahulu 

perempuan yang akan dipinangnya. Kegiatan ini telah diperbolehkan dan 

malah dianjurkan oleh nabi melalui hadits-haditsnya. Sehingga setelah 

melihat, dia dapat memilih dan menentukan apakah peminangan itu 

diteruskan atau dibatalkan.   

Sebelum berlangsungnya peminangan seorang laki-laki diperbolehkan 

untuk melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya 

seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat 

perempuan ini didasarkan kepada hadits Nabi dari Jabir bin Abdillah r.a.  

menurut riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dengan sanad yang terpercaya, 

bunyinya :  

 ، ا ف اس ا   ا   ا  ك ا ا خ ا  ا

   .. ف  
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Artinya  “Bila seorang diantara kamu meminang perempuan dan ia mampu 

melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka 

lakukanlah”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)
2
. 

 

 Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu 

diperbolehkan selama batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi saw :  

س  س ه ص ه   ا فق   غ ا ش ا خ ا  ا
ئ (ا ا ف ا   : ق .   : ا ا ؟ ق  س ا ا

ا ج   )ا 

 
Artinya “Diriwayatkan dari Mughiroh bin Syu’bah, bahwa dia berkata : Aku 

meminang seorang perempuan pada masa Rasulullah saw. 

Kemudian beliau bersabda : “Apakah kamu sudah 
melihatnya?”.Aku berkata : “Belum”. Beliau berkata : “Lihatlah 
dia lebih dahulu, agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih 

langgeng”. (H.R. Nasa’I, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)
3
 

 

س ه ص ا ف . ج ا  ه ق ق  ك ا ا خ ا  ا

ق ف ج ف . اس ا  ا  ا  ف  

ج ج ف ا   ا   أ    أ

Artinya “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdulloh, bahwa dia berkata, : 
”Rasulullah saw bersabda, : “jika salah seorang dari kalian 
meminang wanita, maka jika dapat melihat sesuatu yang dapat 

mendorong untuk menikahinya, mak hendaklah dia melakukanya”. 
Jabir berkata : “Maka aku meminang seorang gadis dan aku 
bersembunyi melihatnya, sehingga aku melihat sesuatu yang 

mendorongku untuk menikah, kemudia akupun menikahinya”. 
(H.R. Abu Dawud)

4
 

                                                           
2
 Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugh al Maram, kitab Nikah, (Surabaya: Darul Abidin, 

1378H),  208  
3
 Ibid., 209.  

4
 Ibid.  
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K.H. Abdul Wachid menyatakan anggota badan yang boleh dilihat 

adalah sebatas wajah dan telapak tangan saja. mengungkapkan bahwa tujuan 

dari adanya anjuran untuk melihat calon yang akan dipinang adalah agar 

seorang yang ingin menikah nantinya tidak kecewa karena keadaan pasangan 

tidak sesuai dengan apa yang diangankan. Pendapat yang selaras juga 

diungkapkan oleh K.H. Masduki Bashori. Beliau menyatakan bahwasanya 

kebolehan melihat anggota tubuh terpinang terletak pada wajah dan telapak 

tangan, alasan beliau adalah dua bagian tadi sudah mencerminkan pribadi 

yang bersangkutan.    

K.H. Saifuddin Rofi'i, juga sendapat dengan persepsi diatas, bahwa 

“nadhor” merupakan bagian dari khitbah, selain itu beliau juga 

menambahkan melihat wanita adalah sewajarnya saja yaitu wajah dan telapak 

tangan. Menurut beliau, yang pertama dilakukan adalah “nadhor” yaitu 

melihat kepada perempuan itu, ketika ada kode-kode tertentu yang positif, 

atau rasa kecocokan terhadap perempuan tadi, maka dapat diteruskan dengan 

lamaran atau khitbah.  Adapun Gus Nabil Hasbullah juga menguatkan  

pendapat sebelumnya. Beliau melihat khitbah itu dari dua sudut pandang, 

yaitu “nontoni” dan melamar. “nontoni” adalah proses melihatnya seorang 

pria disini dia berstatus orang yang melamar, kepada seorang wanita yang 

berstatus orang yang dilamar. Jika nontoni itu dengan melihat empat perkara. 

Seperti sabda nabi Saw : 

َُريْ رََة ر  ْ ِ َصلعم.ض.َعْن اَِِ ًِِ َا َوِلِديَِْها فَا ْطَفْر : عِن ال ََِِما ِِ ََِِسِبَها َو َا َو تُ َْكُح اْلَمْرأَُة ِلَما ِِ
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 ِ َ اِا الِدْيِن َترَِ ْ  يََدااَ 

Artinya : Diriwayatkan dari Abu  Hurairah r.a. dari Rasulullah Saw. beliau 

bersabda .. “Wanita itu dinikahi karena empat faktor, kerena 

hartanya, karena keturunanya, karena kecantikanya, dan kaena 

agamanya. Pilihlah yang beragama niscaya kamu beruntung. ” 

(H.R. Bukhori Muslim)
5
 

K. Bashar mengungkapkan bahwa pihak pelamar dapat melihat 

bagian tubuh calon yang dipinang itu, berdasarkan alasan timbulnya dampak 

positif, berupa keinginan yang lebih untuk menikahi peremuan yang akan 

dilamar tadi. Tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat diatas, K.H. 

Nurul Hamdi berpendapat bahwa “nontoni” atau melihat bagian tubuh 

terpinang itu dilakukan sebelum lamaran. Beliau menjelaskan setelah melihat 

calon pasangan tadi, kemudian pelamar memantapkan hatinya untuk memilih 

meneruskan jenjang atau membatalkanya.   

Dalam hal memandang anggota tubuh wanita yang dipinang, ada 

beberapa pendapat dikalangan ulama, antara lain :  

1. Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, As-Syafi’i, dan Ahmad dalam 

salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh terpinang yang 

boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.
6
  

2. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas diperbolehanya memandang 

anggota tubuh wanita terpinang yaitu sebagaimana memandang wanita 

mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita umumnya saat bekerja 

dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit 

                                                           
5
 Ibid., 208.  

6
Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta : PT raja Grafindo Persada, 2009), 25.  
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kaki, dan sebagainya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang 

umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. Adapun 

alasan mereka, Nabi SAW tatkala memperbolehkan seseorang sahabat 

memandang wanita tanpa sepengetahuanya, diketahui bahwa beliau 

mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh 

karena itu tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian 

diperbolehan memandang anggota lain karena sama-sama tampak seperti 

halnya wajah.  

3. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur madzhabnya berpendapat, 

kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, 

kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak lebih dari itu. 

Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin 

mengetahui kondisi tubuhnya.
7

 Menyingkap dan memandang tubuh 

wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan 

maksiat pada umumnya yang diduga maslahat. Dalam khitbah wajib dan 

cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaiman wanita boleh 

terbuka tumit, wajah, dan kedua telapak tanganya, yaitu ketika melakukan 

sholat dan haji.  

4. Dawud ad Dzohiri berpendapat yaitu boleh melihat seluruh anggota tubuh 

wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi 

SAW: “Lihatlah kepadanya”. Disini Rasulullah SAW tidak 

                                                           
7
  H. Abdurrahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenata Media, 2003), 75.  
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mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan 

melihat.
8
 

Khitbah adalah perbuatan yang sakral dan syarat dengan keseriusan 

karena menentukan keberlangsungan dua insan untuk menuju jenjang 

pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk itu didalam 

pelaksanaanya juga harus mengikuti etika, sopan santun dan kebiasaan 

setempat yang baik. Meminang dilakukan sebelum akad nikah dan setelah 

dipilih dengan baik, proses ini merupakan pendahuluan dalam perkawinan 

tetapi bukan akad nikah.  

Dalam Islam tidak dijelaskan mengenai tata cara khitbah, adapun 

dalam prosesnya kebanyakan orang melakukan dengan cara-cara yng umum 

yang sudah berlaku dimasyarakat. Sedangkan tujuan dari adanya khitbah itu 

sendiri adalah supaya pada waktu memasuki waktu perkawinan didasarkan 

pada penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing puhak sehingga 

nantinya jika sudah berkeluarga tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan 

yang lainya.
9
 

Mengenai proses pelaksanaan khitbah yang dilakukan di masyarakat.  

K.H. Abdul Wachid mengatakan proses awal dari khitbah yaitu seorang laki-

laki mengungkapkan keinginanya untuk menikahi seorang perempuan. 

Disamping itu, beliau menjelaskan tentang tata cara pengucapan dalam hal ini 

ada dua, yaitu shorih (jelas) dan sirri (samar). Tidak jauh berbeda dengan 

                                                           
8
 Abdul Fattah al Ainain, Al Islam Wa Al Usroh, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 

103.  
9
 H. Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat, ( Jakarat: Prenada Media, 2003), 73. 
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pendapat beliau, K.H. Masduki Bashori menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

berkhitbah suatu “sejo” atau niat dari pihak peminang yang diungkapkan 

kepada pihak terpinanglah yang menjadi inti pembahasan.  Disisi lain, Gus 

Nabil Hasbullah menambahkan bahwa ketika melakukan lamaran ada hal lain 

yang perlu dibicarakan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak yang ingin 

dinikahkan. Alasan Gus Nabil memberi tambahan adalah supaya dalam benak 

kedua pihak ataupun keluarga mereka ada rasa tentram “marem”. Karena 

mengetahui lebih dalam keterangan tentang calon pasangan tersebut.  

Sedangkan Gus Din kaitanya dengan proses pelaksanaan khitbah 

berpendapat bahwasanya pelaksanaan khitbah itu dilaksanakan setelah 

“nadhor” kepada calon pasangan yang akan dinikahi. Proses ini kemudian 

diteruskan dengan kesepakatan oleh kedua pihak untuk bertemu dan 

mengutarakan tujuan pelamar. Beliau menambahkan Pada dasarnya, khitbah 

yaitu suatu permintaan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang di 

inginkan untuk dijadikan pasanganya, biasanya laki-laki meminta izin untuk 

menikahi seorang perempuan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Yang dibicarakan adalah keinginan dari pihak pelamar untuk melamar si 

perempuan tadi, setelah itu jika lamaran diterima, maka diteruskan dengan 

agenda “petetan dino” yaitu oleh kedua wali (orang tua). Namun jika lamaran 

tidak diterima, maka dari pihak wanita biasanya mengutus perantara untuk 

bertemu dengan pihak laki-laki untuk mengurungkan hubungan. Sedangkan 

K.H. Nurul Hamdi mengatakan bahwa khitbah dilakukan dengan cara showan 

kepada keluarga perempuan, baik itu sendiri atau dengan keluarga. Beliau juga 
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memberi saran dengan menggunakan tata krama yang halus dan sopan.  

 

Pada zaman yang serba modern seperti saat ini, perkembangan dan 

kemajuan zaman  sangatlah pesat. Arus globalisasi, teknologi dan komunikasi  

yang masuk menjadikan perubahan dan pergeseran pada semua aspek 

kehidupan di masyarakat, seperti halnya pendidikan, sosial, budaya, gaya hidup 

dan lain sebagainya. Tidak terkecuali dalam hal munakahat khususnya khitbah 

atau meminang ini. Didalam masyarakat luas timbul anggapan bahwa seorang 

laki-laki yang telah meminang perempuan yang diinginkanya, maka seolah-

olah dia sudah bisa membawa perempuan itu pergi atau bertindak sesuai yang 

mereka sepakati, anggapan ini sangat keliru karena mempunyai madlarat yang 

besar. Misalnya mereka berdua sepakat berkhalwat.  

Dalam hal ini, banyak pihak yang tidak setuju dan menentang 

anggapan-anggapan di masyarakat yang telah banyak dilakukan tersebut. 

Salah satunya ialah kyai-kyai pondok pesantren salafiah di Ponorogo. Para 

Kyai sebagai tokoh agama dalam masyarakat sangat berperan penting bagi 

masalah keagamaan masyarakat sekitar. Ketika ada suatu problem/masalah 

yang sedang dihadapi, dan mereka sulit untuk menyelesaikan masalah 

tersebut, maka mereka dapat membawa masalah tersebut kepada kyai, hal ini 

karena seorang kyai selain mengasuh dan mendidik santri-santrinya, juga 

sangat berperan aktif dalam urusan keagamaan masyarakat sekitar. Selain itu 

seorang kyai pondok pesantren salafiah juga sangat dihormati oleh 
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masyarakat  karena konstribusinya akan ilmu keagamaan dan aspek-aspek 

lain yang sangat membantu dalam perkembangan masyarakat.  

Dalam hal ini perlu adanya pelurusan pola pikir di masyarakat 

terhadap pengetahuan mereka tentang khitbah dan tata caranya. Oleh karena 

itu dari sekian banyak pondok pesantren salafiah di kabupaten Ponrogo, 

penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pandangan khitbah menurut 

kyai-kyai pondok pesantren salafiah di Kabupaten Ponorogo. Dengan harapan 

penelitian ini dapat memberikan masukan, arahan serta pengetahuan bagi 

masyarakat ponorogo khususnya dalam masalah khitbah. 

B. Penegasan Istilah 

Dalam memahami konsep yang dimaksud oleh penulis, agar pembaca 

tidak memaknai dengan makna yang berbeda yang menimbulkan kesalahan 

maka penulis memberikan penegasan istilah dalam skripsi ini. Antara lain : 

1. Khitbah adalah muqaddimah (pendahuluan) perkawinan atau jalan 

pengantar kesana. Dalam arti luas khitbah merupakan proses meminta 

persetujuan oleh pihak laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan calon 

istrinya.  

2. Kyai adalah orang-orang yang mempunyai yang dipandang mempunyai 

ilmu agama, mempunyai charisma, dan berpengaruh, baik dalam lingkup 

regional, maupun nasional. 
10

    

                                                           
10

 Departemen Agama,  Ensiklopedi Islam, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 

61.  
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3. Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan 

dan pengajan serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. 

11
     

4. Salafiyah adalah sebuah metode pengajaran terhadap santri-santri untuk 

belajar syari’at Islam secara khusus tanpa mengikut sertakan pendidikan 

umum. Biasanya dengan menggunakan kitab-kitab klasik (kuno), didalam  

pembelajarannya.
12

  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan rumuan masalah diatas maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana persepsi para kyai pondok pesantren salafiyah di Kabupaten 

Ponorogo  tentang hukum khitbah dalam pernikahan? 

2. Bagaimana persepsi para kyai pondok pesantren salafiyah di Kabupaten 

Ponorogo tentang batasan melihat calon yang dikhitbah? 

3. Bagaimana persepsi para kyai pondok pesantren salafiyah di Kabupaten 

Ponorogo tentang proses pelaksanaan khitbah dalam pernikahan?  

 

D. Tujuan Penelitan 

Adapun tujuan penelitian adalah :      

                                                           
11

 Ridwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di 

Tengah Arus Perubahan, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005), 80.  
12

 Rohinah, K.H. Hasyim Asy’ari memodernasikan NU dan pendidikan Islam, (Jakarta: 

Grafindo Kazanah Ilmu, 2010), 89.  
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1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para kyai pondok pesantren 

salafiyah di Kabupaten Ponorogo tentang hukum khitbah dalam 

pernikahan.  

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para kyai pondok pesantren 

salafiyah di Kabupaten Ponorogo tentang batasan melihat calon yang 

dikhitbah.  

3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para kyai pondok pesantren 

salafiyah di Kabupaten Ponorogo tentang proses pelaksanaan khitbah 

dalam pernikahan.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Manfaat secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan memberikan kejelasan kepada masyarakat 

secara langsung terhadap pola pikir atau pemahaman mereka yang 

keliru. Selain itu dikarenakan kyai pesantren adalah sosok yang 

disegani dan dihormati maka dengan arahan-arahanya akan 

meluruskan dan memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang 

proses/tata cara khitbah yang benar sesuai tuntunan syari’at sehingga 

tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaanya. 

b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan konstribusi pengetahuan atau teori bagi fakultas  
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Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyah khusunya terhadap proses khitbah 

di masyarakat ponorogo. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi 

siapa saja yang ingin mengetahui tentang berkhitbah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan 

tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.  

Adapun penelitian terdahulu yang sudah ada dan berkaitan dengan 

penelitian ini adalah yang ditulis oleh Andik Romdoni
13

 dengan judul “ 

Ta’aruf Dan Khitbah Menurut Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat”.  

Adapun kesimpulanya adalah sebagai berikut: Menurut Kader PKS 

Ponorogo status hukum ta’aruf dan khitbah sebagaimana diungkapkan dalam 

surat al Hujurat ayat 13 dan an Nisa’ ayat 235 bahwa tentang hukum ta’aruf 

dan khitbah menurut mereka hukumnya adalah wajib. Ta’aruf menjadi proses 

pertama yang harus ditempuh jika seseorang hendak melakukan khitbah. 

Landasan yang disampaikan oleh kader PKS ini sama dengan yang ada di 

dalam fiqih munakahat dari ta’aruf dan khitbah tersebut. Mekanisme yang 

                                                           
13

Andik Romdoni, Ta’aruf dan Khitbah Menurut Kader PKS, (STAIN Ponorogo: Skripsi, 

2014)  
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dipakai kader PKS dalam hal ta’aruf dan khitbah adalah dengan menulis 

biodata secara lengkap mulai pekerjaan, penghasilan, hobi, kebiasaan 

keluarga sehari-hari dengan tujuan dengan adanya biodata tersebut kedua 

calon suami istri itu tidak menyesal jika nantinya resmi menjadi suami istri. 

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena tidak 

ada sangkut pautnya dengan persepsi kyai Pondok Pesantren.  

Hasil penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Najib Zamzami
14

 dengan judul “Khitbah Menurut Jama’ah Tabligh di Desa 

Nongkodono Kauman Ponorogo”. Subyek khitbah menurut jama’ah ini ialah 

laki-laki yang baligh, sehat jasmani dan rohani, dan tidak beristri. Adapun 

yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari istrinya terlebih dahulu.  

Subjek khitbah menurut jama’ah tabligh ini adalah sesuai dengan subjek 

khitbah yang ada didalam hukum Islam. Hal-hal yang dapat dilihat ketika 

khitbah dalam jama’ah tabligh adalah sebatas muka dan telapak tangan baik 

laki-laki maupun perempuan hal ini sesuai dengan syariat hukum Islam.  

Disamping tela’ah pustaka diatas skripsi milik Mahbub Ikhsan
15

 

dengan judul “Persepsi Masyarakat dan Pelaksanakan Khitbah di Desa 

Lembor Kabupaten lamongan Menurut Tinjauan Islam” Selain itu juga 

menggunakan tela’ah lain milik Khadijah Nafis,
16

 dengan judul “Analisi 

                                                           
14

Najib Zamzami, Khitbah Menurut Jama’ah Tabligh di Desa NongkodonoKauman 
Ponorogo, (STAIN Ponorogo; Skripsi, 2012)  

15
 Mahbub Ikhsan

15
 dengan judul “ Persepsi Masyarakat dan Pelaksanakan Khitbah di 

Desa Lembor Kabupaten lamongan Menurut Tinjauan Islam” (Sunan Ampel Surabaya; Skripsi, 

2007) 
16

 Khadijah Nafis, Analisi Hukum Islam Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa 

Jranguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang” (Sunan Ampel Surabaya; Skripsi, 2006) 
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Hukum Islam Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jranguan 

Kecamatan Omben Kabupaten Sampang”.  

Dari hasil peneltian-penelitian tersebut diatas belum ada yang 

membahas mengenai konsep perkawinan yang meliputi khitbah menurut 

pandangan kyai-kyai pondok pesantren salafiyah. Berangkat dari itu, maka 

peneliti akan membahas lebih jauh permasalahan yang ada dengan judul 

“PERSEPSI KYAI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI 

PONOROGO TERHADAP KHITBAH DALAM PERNIKAHAN”.   

 

G. Metode Penelitian 

Dalam pembahasan ini yang akan dipaparkan adalah jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan analisis data.  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian 

ditempat terjadinya segala yang diselidiki.
17

 Dalam penelitian ini peneliti 

peneliti melakukanya dibeberapa pondok pesantren salafiyah di kabupaten 

Ponorogo yaitu Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, Darul Hikam 

joresan, Subulul Huda Sending, dan Mamba’ul Khoirot Tegalombo kec. 

Kauman Ponorogo berangkat disinilah penulis menemukan permasalahan.  

                                                           
17

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 6.  
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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hasil penelitianya 

dipaparkan secara deskriptif berupa kata-kata, diperoleh dari hasil 

pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada.  

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian menggunakan metodelogi  pendekatan kualitatif Dalam 

hal ini jelas penelitian  yang  digunakan  adalah  studi kasus, yaitu suatu 

deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok 

atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan 

kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari 

orang- orang yang diamati. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan studi kasus karena ingin 

menegetahui bagaimaana persepsi khitbah yang dilakukan para kyai 

pondok pesantren salafiyah di ponorogo dan juga penerapanya di 

kalangan masyarakat.  

3. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini di lakukan 

di beberapa Pondok Pesantren Kabupaten Ponorogo yaitu Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak, Darul Hikam Joresan, Subulul Huda 

Semanding, dan Mamba’ul Khoirot Tegalombo Kab. Ponorogo berangkat 

dari situ penulis menemukan permasalahan.  Pertimbangan peneliti dalam 

memilih lokasi ini antara lain adalah hubungan kondusif antara kyai-kyai 

ini dengan masyarakat sekitar, yang mana ketika terdapat masalah 
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keagamaan masyarakat merujuk pada kyai untuk meminta jawaban 

ataupun arahan. Selain itu kyai-kyai tersebut dianut dan dihormati oleh 

masyarakat sekitar.   

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber 

data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data 

penelitian secara langsung.
18

Sumber data primer yang diambil adalah 

hasil wawancara kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Ponorogo yaitu 

K.H. Abdul Wachid, K.H. Masduki Bashori, K.H. Nurul Hamdi, Gus 

Nabil Hasbullah, K.Bashar, dan K.H. Saifuddin Rofi'i.  

Adapun tujuan dari data primer ialah untuk memperoleh data 

tentang bagaimana hukum khitbah, batasan melihat anggota tubuh 

perempuan yang dipinang ketika khitbah, dan proses pelaksanaan 

khitbah.  

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 

pihak lain. Tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subyek 

                                                           
18

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), 87.  
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penelitinya.
19

  Atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang 

dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat 

memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data sekunder adalah  hadits-hadits Nabi terkait dengan khitbah, ayat 

al Qur’an dan juga buku-buku literatur yang lain yang mendukung 

argumen hukum peneliti dalam skripsi ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas 

yaitu menggunakan teknik meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.  

a. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang 

atau lebih yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada subjek 

atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.
20

 Teknik penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui data yang meliputi persepsi para kyai 

tentang hukum khitbah, batasan melihat perempuan (pinangan) ketika 

khitbah, dan proses pelaksanaan khitbah.  Para kyai disini adalah K.H. 

Abdul Wachid, K.H. Masduki Bashori, K.H. Nurul Hamdi, Gus Nabil 

Hasbullah, K.Bashar, dan K.H. Saifuddin Rofi'i.   

 

 

                                                           
19

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.  
20

 Sudarwin Denim, Menjadi Peneliti Kualitaif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 130 
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b. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis 

untuk kemudian dilakukan pencatatan. 
21

 adapun alat pengumpulan 

datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk 

mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda kondisi, 

situasi, kegiatan, proses, ataupun penampilan tingkah laku. 
22

 

1) Observasi partisipan 

Dalam observasi partisipan (participant observation) 

pengamat ikut dalam kegiatan yang dilakukan subyek yang diteliti 

atau diamati.  

2) Observasi takpartisipan 

Dalam observasi takpartisipan (non participant 

observation) pengamat berada diluar subyek yang diteliti atau 

diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka 

lakukan. 
23

  

Sehingga dalam penelitian ini termasuk jens penelitian 

observasi takpartsipan dikarenakan pengamat tidak mengikuti 

kegiatan dan proses pelaksanaanya.  

 

 

                                                           
21

Subagyo, Metode Penelitian,63.  
22

 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Jakarta 

: CV. Raja Wali, 1989), 135. 
23

 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, “Suatu Teknik Pengumpulan Bidang 
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainya”, (Bandung: PT. Rosdaliarya, 2008), 69.  
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6. Teknik Pengolahan Data 

Untuk memudahkan proses penulisan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Editing: yaitu kegiatan memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta keesuaian atau 

relevansi anatara satu dengan yag lain.  

b. Organizing: yaitu menyusun secara sistematik data yang diperlukan 

dalam rangka paparan data yang sudah direncanakn sebelumnya 

sesuai dengan sajian data yang dibutuhkankan untuk menjawab 

masing-masing masalah.  

c. Penemuan hasil riset: yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti.  

7. Analisa Data  

Yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola kategori 

dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas 

pengorganisasian data.
24

  Analisis data merupakan proses penyederhanaan 

data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
25

 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Deskriptif adalah suatu proses penggambaran informasi dengan tujuan 

                                                           
24

 Hafiffudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia,2009),145. 
25

 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), Metode Penelitian Survey, (Jakarta: 

LP3ES, 1995), 263. 
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untuk mengetahui  suatu keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-

kata, dokumen, sehingga tidak menekankan pada angka. Analisa data 

tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari 

suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angaka 

tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Sehingga akan mengungkapkan 

secara alamiah untuk mendapatkan kesimpulan dari berbagai pandangan 

para kyai terhadap bagaimana hukum khitbah, batasan melihat anggota 

tubuh perempuan yang dipinang ketika khitbah, dan proses pelaksanaan 

khitbah.  

 

H. Sistematika Pembahasan  

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka 

penulis mengelompokkan kedalam 5 bab yang masing-masing terbagi dalam 

beberapa sub-sub bab. Semua itu merupakan pembahasan yang utuh dan 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainya. Sistematika pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I   :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam 

skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan 

persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu 

latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 

Penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II  : KONSEP KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM  

  Bab ini berisi gambaran-gambaran yang jelas terhadap kerangka 

acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang 

mencakup pengertian khitbah dalam pernikahan, melihat calon 

pasangan, hukum khitbah, wanita yang boleh dikhitbah, akibat 

hukum khitbah, pembatalan khitbah, berkhalwat (menyendiri) 

dengan tunangan, hikmah disyariatkanya khitbah dan pendapat 

ulama’ terdahulu terhadap khitbah dalam pernikahan.  

BAB III  : PERSEPSI KYAI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH  DI 

PONOROGO TERHADAP KHITBAH DALAM 

PERNIKAHAN.   

 Dalam bab ini menjelaskan tentang pendapat para kyai pondok 

pesantren salafiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap khitbah 

dalam pernikahan. Pembahasan dalam bab ini meliputi persepsi 

para kyai pondok pesantren salafiyah di Kabupaten Ponorogo  

tentang hukum khitbah dalam pernikahan, persepsi para kyai 

tentang batasan melihat calon yang dikhitbah, persepsi para kyai    

tentang proses pelaksanaan khitbah dalam pernikahan.  

BAB IV :  ANALISIS PERSEPSI KYAI PONDOK PESANTREN 

SALAFIYAH DI PONOROGO TERHADAP KHITBAH 

DALAM PERNIKAHAN  

 Dalam bab ini berisi pemaparan tetang analisis persepsi-persepsi 

kyai pondok pesantren salafiyah terhadap khitbah dalam 
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pernikahan yang mencakup persepsi para kyai pondok pesantren 

salafiyah di Kabupaten  Ponorogo tentang hukum khitbah dalam 

pernikahan, persepsi para kyai tentang batasan melihat calon yang 

dikhitbah, persepsi para kyai tentang proses pelaksanaan khitbah 

dalam pernikahan.  

BAB V   : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab paling akhir dalam pembahasan skripsi. 

Didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KHITBAH MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Konsep khitbah menurut hukum Islam 

1. Pengertian khitbah  

Khitbah dalam fikih munakahat mempunyai arti permintaan atau 

peminangan. “Meminang” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata 

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

disebut Khitbah. Menurut etimologi, khitbah mempunyai arti (antara 

lain)
26

 meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang 

lain). Sedangkan menurut terminologi, khitbah ialah kegiatan atau upaya 

kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan 

seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan 

untuk menjadi suaminya, yaitu dengan cara-cara yang umum berlaku 

ditengah-tengah masyarakat.
27

  

Menurut fuqaha, permintaan seorang pria kepada seorang wanita 

tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya 

dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mengenai harapan-

harapan mereka mengenai perkawinan.
28

 Abu Zahrah mendefinisikan 

khitbah dengan permintaan  seoarang laki-laki kepada wali atau seorang 

                                                           
26

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1994), 556.  
27

Dahlan Idhamy, Asas Asas fiqh Munakahat : Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: al 

Ikhlas, 1984), 31.  
28

Muhammad Amin Sama, Hukum Keluarga Islam di duia Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), 87.  
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perempuan dengan maksud unuk mengawini perempuan itu. Sedangkan 

Sayyid Sabiq, berpendapat khitbah adalah memintanya untuk dapat 

dikawini dengan perantara yang dikenal baik diantara manusia.  

Khitbah (peminangan) itu disyariatkan dalam suatu pernikahan 

yang waktu pelaksanaanya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. 

Keadaan ini sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat dan 

dilaksanakan dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-

laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya 

dari pihak perempuan yang mengajukan lamaranya kepada pihak laki-laki. 

Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam 

tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi saw bahwa yang 

mengajukan itu adalah dari pihak laki-laki boleh laki-laki itu sendiri yang 

datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinanganya atau 

mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukanya, adapun status 

perempuan adalah pihak yang memilih untuk menerima ataupun menolak 

pinangan tersebut.
29

 

Khitbah harus dilakukan dengan cara-cara yang islami. Sebab 

tujuan utama dari pernikahan adalah meletakkan benih baru di tengah 

masyarakat muslim untuk memberikan andil dalam mengokohkan 

keberadaan umat Islam. Dalam melaksanakan khitbah seharusnya tidak 

ada unsure kedzaliman atau bahkan permusuhan. Terus terang dan tidak 

berbelit-belit. Karena itu seorang laki-laki yang melaksanakan khitbah 
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 Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 55.  
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harus memilih situasi dan kondisi yang tepat dan dengan cara yang 

diridhoi Allah Swt dan Rasul-Nya. Sehingga dapat mewujudkan tujuan 

utama dari disyariatkanya pernikahan, yaitu mempererat hubungan antara 

keluarga dan saudara. Saling mengenal antar individu dan sanak kerabat 

menjauhkan diri dari persengketaan atau menyakiti hati sesama saudara 

juga tidak memunculkan kedengkian. Sebab jika hal itu yang terjadi, maka 

akan menimbulkan dosa baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang 

lain. Kalau sudah demikian maka sulit bagi mereka untuk memperoleh 

kebahagiaan.
30

 

 

B. Melihat Calon Pasangan  

Islam menuntut agar seorang laki-laki memprioritaskan segi agama 

dan aklaq dalam memilih perempuan yang akan dijadikan calon pendamping 

hidupnya. Tapi bukan berarti Islam memaksa seorang lelaki untuk menikah 

dengan orang yang tidak dicintai. Islam memberikan pengarahan dan 

bmbingan terhadap tujuan-tujuan mulia bagi sebuah pernikahan berupa 

keinginan meraih keturunan yang baik, memelihara kehormatan, merealisir 

segi-segi ibadah, meraih kesehatan moral, dan kemasyarakatan yang baik. 

Karena itu meminang perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan sangatlah 

dianjurkan agama demi meraih tujuan mulia dari sebuah pernikahan.  

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan 

kesenanganya, maka seyogyanya seorang laki-laki melihat terlebih dahulu 
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A. Mudjab Mahalli, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya , (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
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perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dia dapat menentukan apakah 

peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.   

Waktu berlangsungnya peminangan seorang laki-laki diperbolehkan 

untuk melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya 

seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat 

perempuan ini didasarkan kepada hadits Nabi dari Jabir bin Abdillah r.a.  

menurut riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dengan sanad yang terpercaya, 

bunyinya :  

ا ف اس ا   ا   ا  ك ا ا خ ا ا
   .. ف   ، 

Artinya “Bila seorang diantara kamu meminang perempuan dan ia 

mampumelihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, 

maka lakukanlah”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).
31

 

 

 Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu 

diperbolehkan selama batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi saw :  

س ه ص ه  ا فق   غ ا ش ا خ ا  ا
س ا ا ؟ ق  ا ا ف ا  : ق .   :  

ا(  ج  ا  ئ  س  )ا ا

 
Artinya “Diriwayatkan dari Mughiroh bin Syu’bah, bahwa dia berkata : Aku 

meminang seorang perempuan pada masa Rasulullah saw. 

Kemudian beliau bersabda : “Apakah kamu sudah 
melihatnya?”.Aku berkata : “Belum”. Beliau berkata : “Lihatlah 
dia lebih dahulu, agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih 

langgeng”.(H.R. Nasa’I, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)
32
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س ه ص ك . ج ا  ه ق ق  ا خ ا  ا
ا ف اس ا  ا  ا  ف   ق . ا

ا   ا   أ   ف ج ف أ
ج  ج ف

 
Artinya “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdulloh, bahwa dia berkata, : 

”Rasulullah saw bersabda, : “jika salah seorang dari kalian 
meminang wanita, maka jika dapat melihat sesuatu yang dapat 

mendorong untuk menikahinya, mak hendaklah dia melakukanya”. 
Jabir berkata : “Maka aku meminang seorang gadis dan aku 
bersembunyi melihatnya, sehingga aku melihat sesuatu yang 

mendorongku untuk menikah, kemudia akupun menikahinya”. 
(H.R. Abu Dawud)

33
 

 

Hadits Nabi dari Muhammad bin Maslamah menurut riwayat Ahmad 

yang mengatakan : 

ج ف  ق ه  ا ا ق ا س  س ه ص ه   س 
أ ا  ا ا فا  ئ خ ا  . ق ا

 
Artinya “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda,: “Bila Allah Swt telah 

menggerakkan hati seseorang untuk meminangnya, maka tidak apa 

kalau ia melihat kepadanya”.(H.R. Ahmad)
34

 

 

Mengajak saudara perempuan ketika berkhitbah agar bertatap muka 

dengan perempuan yang dipinang adalah suatu akhlak yang terpuji. Sebab 

saudara perempuan itu dapat dimintai komentar tentang kepribadian 

perempuan yang dipinang. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh sunnah 

Rasul. Rasulullah Saw pernah mengutus seorang perempuan bernama Ummu 

Sulaim kepada seorang perempuan, seraya beliau bersabda : “Lihatlah urat 

ketingnya, dan ciumlah aroma mulutnya”. (H.R. Hakim dari Ummu Sulaim). 
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Maksud dari melihat urat keting adalah untuk meyakinkan kesempurnaan 

tubuh perempuan tersebut, sedangkan mencium aroma mulut adalah untuk 

merasakan bau sedap atau tidaknya perempuan itu. Jadi jika seorang utusan 

menyapaikan kesimpulan, kemudian ada kesepakatan maka baru 

dipertemukan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang 

meminang. Perlu dicatat pula bahwa seorang perempuan mempunyai hak 

yang sama dalam meneliti calon suami sebagaimana  seorang calon suami 

meneliti calon istrinya. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa’ad 

dan seperti yang terjadi pada Rabia’ah binti Ismail dan juga Ahmad bin Abu 

Huwari.  

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat, para fuqaha’ 

berbeda pendapat. Imam Malik membolehkan pada bagain muka dan dua 

telapak tangan. fuqaha’ lain (seperti Abu Dawud ad Dhohiry) mengatakan 

boleh melihat seluruh anggota badan, kecuali dua kemaluan. Sedangkan Abu 

Hanifah berpendapat boleh melihat kedua telapak tangan, kaki, dan juga 

wajah.
35

 

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini 

terdapat suruhan melihat wanita secara mutlak, dan ada pula suruhan yang 

bersifat terbatas, yaitu kepada wajah dan kedua telapak tangan, berdasarkan 

mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah Swt :  
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Artinya  “Dan janganlah (kaum wanita) menampakkan perhiasanya kecuali 

yang (biasa) tampak daripadanya”. (Q.S. an Nur : 3)
36

  

 

Maksud “perhiasan yang biasa tampak daripadanya” adalah “muka 

dan kedua telapak tangan”. Disamping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan 

membuka muka dan telapak tangan sewaktu berhaji, oleh kebanyakan 

fuqaha’. Adapun fuqaha’ yang melarang sama sekali mereka berpegang pada 

aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.
37

  

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinanganya tidak menarik 

hendaklah dia diam dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakitkan 

hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan 

disenangi oleh orang lain.  

 

C. Hukum khitbah  

Memang terdapat dalam al Qur’an dan dalam banyak hadits nabi yang 

membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara tegas dan 

terarah adanya perintah dan larangan melakukan peminangan, sebagaimana 

perintah untuk mengadakan pernikahan dengan perintah yang jelas, baik 

dalam al Qur’an dan hadits Nabi.  

Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al Mujtahid yang menukilkan 

pendapat Daud ad Dhohiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama 

ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan 

Nabi dalam peminangan itu.  
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D. Wanita Yang Boleh di Khitbah 

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu 

perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara huum syara’ 

boleh dikawini seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh 

meminang orang-orang yang secara syara’ tidak boleh dikawini.  

Adapun perempuan-perempuan yang boleh dipinang menurut hukum 

Islam adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
38

 

1. Perempuan yang tidak dalam pinangan orang lain.  

Meminang perempuan yang telah dipinang orang lain adalah 

haram hukumnya. Sebab berarti menghalangi dan menyakiti hati 

peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan 

menggagu ketentraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi saw :  

ا اخ ا فا   ا    اخ   
   خ اخ   

Artinya  “Orang mukmin dengan mukmin lainya adalah bersausara, 
maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli 

saudaranya, dan janganlah meminang pinangan saudaranya 

sehingga ia meninggalkanya.” (H.R. Ahmad dan Muslim).
39

 

 

Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda :  

ج   اخ    خ اخ      ا
ئ ا ف ص  أ طاق اخ    ف ا  .سأ ا

 
Artinya  “Seorang laki-laki tidak boleh menawar barang yang sudah 

ditawar oleh saudaranya, dan tidak juga ia boleh melamar atas 

lamaran saudaranya. Dan seorang wanita tidak boleh 

meminta perceraian saudara perempuanya supaya ia dapat 
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mendapatkan bagian yang ada dibejananya atau apa yang 

terdapat dalam piringnya sendiri.” (H.R. Muslim).
40

 

 

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan adalah bila 

mana perempuan itu telah menerima pinangan orang pertama dan walinya 

dengan terus terang mengizinkanya, bila izin itu memang diperlukan. 

Tetapi, jika semua pinangan tadi ditolak dengan terang terangan ataupun 

sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang 

sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum 

ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk 

meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.
41

 

Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita 

tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah 

denganya, maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahanya tetap sah, sebab 

yang haram adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan 

merupakan salah satu syarat nikah. Kerena itu pernikahanya tidak boleh 

dibatalkan walaupun peminangan itu merupakan tindakan pelanggaran. 

Imam Abu Daud berkata : “Pernikahan dengan peminang kedua harus 

dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum bersetubuh.” 

Ibnu Qosim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut 

adalah jika seorang yang baik (salih) meminang di atas pinangan orang 

salih pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan 
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peminang  kedua adalah baik, maka pinangan yang semacam itu 

diperbolehkan.  

Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang 

berada dalam pinangan orang lain adalah karena perbuatan tersebut 

merusak hati dan memberi kemudlaratan kepada peminang pertama, 

sedangkan merusak perasaan seseorang itu hukumnya adalah haram.  

2. Perempuan yang tidak dalam masa iddah  

Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena 

kematian, maupun iddah karena cerai, maka hukumnya haram untuk 

dipinang.
42

Jika perempuan yang sedang dalam masa iddah raj’i, ia haram 

dipinang, karena masih ada ikatan dengan suaminya, dan suaminya masih 

mempunyai hak untuk rujuk sewaktu-waktu. Jika perempuan yang sedang 

iddah karena talak ba’in, maka ia haram dipinang dengan terang-terangan 

kerena mantan suaminya masih mempunyai hak terhadap dirinya juga 

masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan aqad baru. Tetapi 

boleh dipinang dengan cara sindiran. 

Sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh 

(haram) dipinang secara terang-terangan, tetapi boleh dipinang dengan 

cara sindiran.
43

 Alasan diharamkan meminang dengan terang-terangan 

adalah untuk menjaga perasaan istri yang masih dalam suasana 
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berkabung, serta menjaga perasaan keluarga dan ahli warisnya. Allah 

Swt. berfirman :  

ء أ أك ف  س ض   خ ا   ج  ف 
ا   أ  ا س ك     أ س  ه أ س

غ ا أج  ق ا   ا  ف    ا ق   ق
ا أ ه غ   ا ا أ ه   ف أ س ف  ا

ق (   )٥:ا

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

dengan cara sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka, maka janganlah kamu 

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali 

sekedar mengucapkan (kepada mereka) ucapan yang makruf dan 

janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah 

sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah sebenarnya Allah 

mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah 

kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Lagi 

Maha Penyayang.” (Q.S. Al Baqoroh : 235)
44

 

 

Maksud perempuan-perempuan disini adalah perempuan yang 

berada dalam masa iddah karena kematian suaminya. Sebab yang 

dibicarakan dalam ayat diatas adalah soal kematian. Sedangkan maksud 

dari kata sindiran adalah seseorang yang mengucapkan kaa-kata 

tersuratnya berlainan denagn yang tersiratnya. Termasuk dalam kategori 

meminang dengan sindiran adalah memberikan hadiah pada perempuan 

yang sedang dalam masa iddah, atau laki-laki itu menguji dirinya dengan 

menyebut jasa baiknya, hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja’far 

Muhammad bin Ali bin Husain.  
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Sukhainah binti Hanzhalah menceritakan: “Ali bin Muhammad 

bin Ali pernah meminangku ketiaka masa iddahku belum selesai (karena 

kematian suamiku), ia berkata: “Engkau tentu tahu bahwa aku adalah 

kerabat Rasulullah Saw. dan kerabat Ali, serta betapa mulia kedudukanku 

dikalangan bangsa arab. Lalu aku menjawab: “Mudah-mudahan Allah 

swt. mengampunimu, wahai Abu Ja’far! Engkau adala seorang yang 

menjadi teladan, tetapi engkau meminangku di masa iddahku masih 

berjalan.” Ia menjawab,: “Aku hanya sekedar memberitahukan kepadamu 

tentang hubungan kerabatku dengan Rasulullah dan Ali”. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum meminang 

dengan terang-terangan kepada mantan istri orang lain ketika masa 

iddahnya adalah haram. Sedangkan meminang dengan cara sindiran 

kepada perempuan yang sedang iddah karena talak mati, ataupun karena 

talak ba’in itu diperbolehkan. Seperti keterangan dalam firman Allah Swt.  

ء     أ   أ س ثاث ق ص  ق  ا
خ   ا ا  َ ق ه ف أ  ك    خ
ث ا   صا   ا  ا ك  أ ق  ف  أ

ه    ج  ج   ق(ف   )٨:ا

 
Artinya “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu 

tiga kali quru’) tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah swt dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak 

merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) 

menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang 

seimbng dengan kewajibanya menurut cara yang makruf. Akan 

tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada 

istrinya, dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”  
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Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua 

cara :  

Pertama: menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam 

arti tidak mungkin dari ucapan itu kecuali hanya untuk peminangan. 

Seperti ucapan : “Saya berkeinginan untuk mengawinimu”. 

Kedua: menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus 

terang atau dengan istilah kinayah, yang berarti ucapan itu dapat 

mengandung arti bukan untuk peminangan, seprti ucapan: “Tidak ada 

orang yang tidak senang kepadamu”.45
 

3. Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh penghalang syar’i, 

yang menyebabkan tidak boleh dinikahi.
46

 

Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar 

perempuan yang haram dinikahi, baik muhrim permanen atau muhrim 

sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya 

sendiri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadiakan 

istri yang kelima kalau keempat istrinya masih ada.
47

 

Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya adalah karena 

ada hubungan nasab (pertalian sedarah), ada hubungan mushaharah 

(perkawinan), dank arena ada hubungan susuan.  

a. Haram dinikahi karena nasab :  

1) Ibu, sampai keatas 
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2) Anak perempuan, sampai kebawah 

3) Semua saudara perempuan, yang sekandung, seayah atau seibu 

4) Semua bibi dari pihak ayah 

5) Semua bibi  dari pihak ibu 

6) Semua anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, 

seayah atau seibu 

7) Semua anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung, 

seayah atau seibu 

b. Haram dinikahi karena susuan :  

1) Ibu yang menyusui 

2) Ibu dari ibu yang menyusui 

3) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui 

4) Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui 

5) Anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui 

6) Semua saudara perempuan sepersusuan  

c. Haram dinikahi karena pernikahan (mushaharah) :  

1) Ibu istri sampai keatas 

2) Anak perempuan istri jika jika telah bercampur denganya sampai 

kebawah 

3) Istri anak atau cucu sampai kebawah 

4) Istri ayah 

 

E. Akibat Hukum Khitbah 
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Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului 

perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad 

perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu pejanjian yang mengikat 

untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang 

dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan 

peminangan tersebut meskipun dulunya ia menerimanya.
48

  

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang 

dipinang selama masa antara khitbah dan perkawinan itu adalah sebagaimana 

hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi wa al ajnabiyah). Oleh 

karena itu belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan juga 

haram bagi mereka melihat satu sama lain, sebagaimana haramnya saling 

melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau 

mahramnya.  

F. Pembatalan Khitbah  

Pertunangan adalah ungkapan pendahuluan menjelang pernikahan. 

Pertunangan merupakan perjanjian untuk menyempurnakan pernikahan. 

Dengan demikian, pertunangan bukanlah rukun maupun syarat pernikahan. 

Jadi sah-sah sajabagi salah satu pihak untuk membatalkan pertunangan karena 

suatu sebab atau tanpa sebab, karena hal itu merupakan hak dari masing-

masing pihak. Tidak ada alasan yang mengharuskan mereka 

menyempurnakanya sampai kejenjang pernikahan. Jadi pemaksaan dalam hal 

ini hanya akan berakibat buruk bagi kedua mempelai dan masyarakat. Ketika 
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seseorang melakukan peminangan, sering kali sesudah itu diikuti dengan 

memberikan pemberian maskawin seluruh atau sebagian dan memberikan 

macam-macam hadiah serta pemberian lainya guna memperkokoh pertalian 

dan hubungan yang masih baru itu.
49

 

Khitbah atau pinangan adalah semata-mata janji untuk menikah. Ia 

bukanlah sebuah aqad yang menekan dan memaksa masing-masing pihak. 

Menarik diri dari proses aqad nikah adalah hak yang dimiliki oleh dua orang 

yang telah sama-sama berjanji ingin menikah. Kendati sikap seperti ini 

dianggap sebagai akhlaq yang tidak terpuji dan salah satu sifat kaum munafik, 

tapi ada kebutuhan yang mendasar untuk membatalkan janji itu. Dalam hadits 

shahih beliau bersabda :“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, jika 

berbicara dia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat 

ia berkhianat”. 

 Secara umum pengunduran diri dari peminangan itu dapat dibedakan 

menjadi tiga bentuk : 

a. Jika pengunduran diri dilakukan tanpa sebab, hukumnya makruh, sebab 

sikap ini dapat menyakiti hati orang lain. Pengunduran diri tidak 

diharamkan karena hak kedua pihak belum sempurna dan tidak menekan. 

Ini seperti orang yang menawar suatu barang lalu ternyata tidak jadi 

membelinya. 

b. Jika pengunduran diri dilakukan untuk tujuan yang benar, maka 

hukumnya tidak makruh.  
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c. Jika pengunduran diri dilakukan karena ada peminang yang lain yang 

maju, maka hal ini diharamkan.  

 Terkait dengan barang pemberian peminang apakah menjadi hak 

perempuan yang dipinang atau dapat diambil kembali, terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan ulama’. Adapun yang bersifat mahar, maka wajib 

dikembalikan kepada pihak pelamar sebab benda itu diserahkan dengan tujuan 

sebagai tanda jadi dan menunggu aqad. Sedangkan  yang berbentuk hadiah, 

ulama fikih berbeda pendapat :  

a. Madzhab Syafi’i berpendapat hadiah wajib dikembalikan seutuhnya jika 

masih utuh atau yang seharga (senilai) jika rusak atau tidak utuh. Ahli 

waris atau kerabatnya harus mengembalikan semua yang mereka terima 

kalau aqad tidak terjadi, karena benda itu merupakan bayaran untuk 

pernikahanya, sementara pernikahan belum terjadi. Dalam hal ini ar 

Rafi’i menyatakan bahwa dalam hal apapun seseorang memberi sesuatu 

pasti mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dihasilkan, oleh karena 

itu, jika seorang perempuan dilamar dan dia menerimanya, si pelamar 

memberi sesuatu. Hal ini bukan semata-mata hadiah, tapi maksud 

pemberian tersebut adalah menikah. Dengan demikian kalau pernikahan 

tersebut tidak terjadi, maka pemberian tersebut harus dikembalikan.  

b. Madzhab hanafi berpendapat bahwa hadiah yang sudah diberikan 

menempati posisi hukum hibah, dan hibah itu boleh diminta kembali 

selama tidak ada factor penghalang, seperti rusak atau dirusak atau 

berubah dari aslinya.  
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c. Imam Malik dan pengikut madzhabnya berpendapat bahwa hadiah itu 

tidak boleh diambil kembali. Seorang pelamar tidak boleh meminta 

kembali sesuatu yang sudah ia serahkan sebagai hadiah baik karena 

pertunanganya dibatalkan oleh pihak laki-laki atau perempuan. Kalau 

pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka si peminang tidak berhak 

untuk meminta kembali sesuatu yang diserahkan tadi, hal ini karena 

dialah yang menyebabkan aqad tidak terjadi. Jika pembatalan dari pihak 

wanita maka peminang boleh meminta kembali, baik yang berharga 

maupun yang tidak.   

 

G. Berkhalwat (Menyendiri) Dengan Tunangan 

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, kaarena bukan 

muhrimnya. Agama tidak  memperkenankan melakukan sesuatu trehadap 

pinanganya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan  pinangan akan 

menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi bila ditemani 

oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah perbuatan-perbuatan maksiat, 

maka dibolehkan.
50

 Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda :  

س ق  ض ه   ا ص ه       :  
ا ا      أ   )ا ا(ج 

 
Artinya “Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda : “Janganlah 

seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan 

(hendaklah) besertanya (ada) mahramnya”.(H.R. Bukhori)
51

 

 

                                                           
50

  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), 83  
51

 Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugh al Maram, kitab Nikah, (Surabaya: Darul Abidin, 

1378), 246.  



44 
 

 

Dalam riwayat lain, yaitu riwayat Muslim, Rasulullah Saw. 

menyatakan sebagai berikut : 

ض ه  ق  ،   :  ج  س س ه ص ه   ق 
ا   ك ا ا ا  ا   س(ج  ا   )ا 

 
Artinya “Dari Jabir r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak 

boleh seseorang bermalam dengan seorang wanita, kecuali dengan 

laki-laki yang menikahinya atau dengan mahramnya”. (H.R. 

Muslim)
52

 

 

Tidak boleh berkhalwat (berduaan ditempat yang sunyi), menunjukkan 

haramnya berkhalwat tersebut, baik diwaktu malam maupun diwaktu siang. 

Seorang boleh berkhalwat dengan seorang wanita asalkan ditemani dengan 

mahram wanita tersebut. Hal ini dimakudkan untuk menjaga kekhawatiran 

terjadinya zina yang selalu diharapkan oleh syaitan. Dalam hadits lain 

dijelaskan bahwa orang ketiga dari keduanya adalah syaitan.  

Adapun hadits kedua dari Jabir mengatakan bahwa tidak boleh 

bermalam seorang laki-laki dengan seorang wanita kecuali dengan suaminya. 

Kedua hadits tersebut merupakan dalil tentang haramnya berkhalwat dengan 

wanita ajnabiyah (asing/boleh dinikahi) dan boleh berkhalwat dengan 

mahramnya, yang dimaksud dengan mahram adalah seseorang yang haram 

dinikahi karena nasab dan susuan.
53

 Seorang perempuan tidak boleh keluar 

rumah kecuali bersama dengan mahram/mahramahnya.  

Jika ada keperluan kepada wanita yang bukan muhrimnya, al Qur’an 

telah mengajarkanya, yaitu melalui tabir.  
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اء  ... سأ    ....ا سأ  ف

 
Artinya “ … Jika kamu meminta keperluam kepada wanita yang bukan 

mahram, maka mintalah dari luar dinding … ”.(Q.S. Al Ahzab: 

53)
54

 

 

Larangan tersebut antara lain dimaksudkan sebagai batasan dalam 

pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataanya di 

Negara-negara yang menganut pergaulan bebas norma-norma hukum dan 

kesopanan yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dan binatang, 

seakan-akan hilang.  

Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi 

pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban 

manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan suatu langkah awal 

terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian larangan perbuatan tersebut 

sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma 

hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati oleh 

masyarakat.  

H. Hikmah Disyariatkanya Khitbah  

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai 

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

dari adanya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang 

diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat 
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saling mengenal.
55

 Hal ini dapat disimak dari sepotong hadits Nabi dari 

Mughiroh bin Syu’bah : 

ا(ا ا ف ا    ج  ا  ئ  س  )ا ا

 
Artinya  “Bahwa Nabi pernah berkata kepada seeorang yang telah 

meminang wanita: “Melihatlah kepadanya karena yang demikian 
akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”. (H.R. Tirmidzi dan 

an Nasai)
56

 

 

Selain itu khitbah juga menjadi wadah perkenalan antara dua belah 

pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini mereka akan saling 

mengetaui tata etika calon pasanganya masing-masing. Kecenderungan 

bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sektar yang mempengaruhinya. 

Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor Syari’ah. 

Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan 

ketentraman, ketenangan, dan keserasianserta cinta sehingga timbul sikap 

saling menjaga, merawat dan melindungi.   

I. Pendapat Ulama’ Terhadap Khitbah Dalam Pernikahan 

1. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama’ terdahulu 

mengenai khitbah :  

a. Mennurut fuqaha’ khitbah merupakan permintaan seorang pria 

kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk 

memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya 
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dan pembicaraan mengenai harapan-harapan mereka mengenai 

pernikahan. 
57

  

b. Sedangkan Sayyid Sabiq, berpendapat khitbah adalah memintanya 

untuk dapat di kawini dengan perantara yang dikenal baik diantara 

manusia.  

c. Abu Zahrah mendefinisikan khitbah dengan permintaan seorang laki-

laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk 

mengawini perempuan itu.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa khitbah 

adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan 

yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, baik secara 

lansung atau lewat perwalian.  

2. Melihat calon pasangan  

Dalam hal ini, terdapat bebepara pendapat para ulama’ :  

a. Imam Malik berpendapat boleh melihat pada bagian muka dan dua 

telapak tangan.  

b. Abu Hanifah berpendapat boleh melihat kedua telapak tangan, kaki, 

dan juga wajah. 
58

 

c. Fuqaha’ lain (seperti Abu Dawud ad dhohiry) mengatakan boleh 

melihat seluruh anggita badan, kecuali dua kemaluan. Pendapat ini 

berdasarkan tidak adanya pendapat hadits Nabi Saw yang 

menjelaskan batas-batas melihat ketiaka meminang.  
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Sedangkan untuk kebolehan wanita melihat pada laki-laki yang 

meminangnya para fuqoha’ juga berbeda pendapat :  

1) Madhab Maliki membolehkan seorang perempuan untuk melihat 

terlebih dahulu pemuda yang hendak meminangnya, tapi hanya sebatas 

wajah dan kedua telapak tanganya.  

2) Madhab Syafi’I berpendapat boleh melihat seluruh badan, selain 

anggota auratnya, yaitu anggota yang berada di antara pusar dan kedua 

lutut.  

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat 

suruhan melihat wanita secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat 

terbatas yaitu kepada wajah dan kedua telapak tangan. 
59

 berdasarkan 

mayoritas ulama’ berkenaan dengan firman Allah Swt :  

         

 
Artinya “Dan janganlah (kaum wanita) menampakkan perhiasanya 

kecuali yang biasa tampak dari padanya”.60
 

 

3. Waktu melihat pinangan  

a. Imam syafi’i berpendaat bahwa seorang calon pengantin terutama 

laki-laki dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebelum pernikahan 

berlangsung. Baik itu dengan izin atau tidak. Dengan syarat bahwa 

perempuan itu tidak mengetahuinya, hal itu karena agar kehormatan 

perempuan tadi terjaga. 
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b.  Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa meliahat 

pinangan adalah disaat kebutuhan mendesak. Hal itu disebabkan agar 

tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat. Wahbah 

Zuhaili mengatakan, pada dasarnya melihat kepada pinangan itu boleh 

asalkan tidak dengan syahwat.  

4. Ketika terjadi pembatalan khitbah dari kedua belah pihak atau sephak, 

maka status hukum mahar wajib diberikan kepada pihak pelamar sebab 

benda itu diserahkan sebagai tanda jadi dan menunggu akad. Adapun 

yang berbentuk hadiah ulama fikih berbeda pendapat : 
61

 

a. Imam Syafi’i berpendapat hadiah boleh diminta kembali apapun 

bentuk dan macamnya. Jika barang tersebut masih utuh maka harus 

dikembalikan dengan seutuhnya, atau yang seharga (senilai) jika tidak 

utuh atau rusak. Ahli waris atau kerabatnya harus mengembalikan 

semua yang telah mereka terima kalau akad tidak terjadi karena benda 

itu merupakan bayaran untuk pernikahan sementara pernikahan belum 

terjadi.  

b. Madhab Hanafi berpendapat bahwa peminang boleh meminta kembali 

barang tersebut, yaitu jika barang yang diberiakn masih utuh dan 

belum diapa-apakan dan masih di tangan wanita yang dipinang. 

Namun jika barang tersebut telah rusak atau telah berubah dari 

kondisi awalnya, maka tidak bisa diminta kembali. Hadiah yang 
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diberiak menempati posisi hibah, dan hibah itu bisa diminta kembali 

selama tidak ada faktor penghalang.  

c. Imam Malik berpendapat bahwa pelamar tidak bisa meminta kembali 

barang yang telah diserahkan sebagai hadiah, baik pertunanganya 

dibatalkan oleh pihak laki-laki atau perempuan. Kecuali ada syarat 

atau tradisi tertentu yang berlaku.  

d. Ar Rafi’i seorang ulama’ dari madhab Syafi’i dan Ibnu Rusyd dari 

kalangan Maliki, mengatakan jika pembatalan khitbah itu dari 

peminang maka ia tidak berhak meminta kembali barangnya. Adapun 

jika pembatalanya dari pihak wanita, maka peminang boleh 

memintanya kembali. Karena alasan pemberian barang tadi tidak lagi 

ada.  
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BAB III 

PERSEPSI KYAI PONDOK PESANTREN SALAF DI KABUPATEN 

PONOROGO TERHADAP KHITBAH DALAM PERNIKAHAN 

 

A. Biografi Kyai-Kyai dan Pondok Salafiyah di Ponorogo 

1. Biografi K.H. Abdul Wachid 

K.H. Abdul Wachid lahir di Ponorogo pada tanggal 20 Mei 1980. Beliau 

merupakan salah satu putra dari Al Magfurlloh K.H. Hasyim Sholih. Selain 

sebagai pemangku Pondok Pesantren Darul Huda (PPDH), beliau juga sebagai 

Kepala Bagian Kepesantrenan Putra PPDH. Istrinya bernama Hj. Anna Nur 

Faridah. Bersama dengan neng Anna, beliau dikaruniai tiga anak, yaitu Adibah, 

Nafies, dan Rahman. 

Beliau menamatkan Sekolah Dasarnya di MI Ma'arif Putra, kemudian 

melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu di Mts Darul Huda Mayak Tonatan, 

setelah lulus lalu meneruskan di MA Darul Huda. Di samping itu Beliau juga 

menamatkan sekolah diniyahnya di Madrasah Miftahul Huda MMH Pondok 

Pesantren Darul Huda. Terakhir Beliau menamatkan studinya di STAIM Magetan. 

Di Pondok Pesantren Darul Huda Beliau mengajar beberapa pelajaran, 

pada jenjang Madrasah Diniyah, yaitu Madrasah Miftahul Huda beliau mengajar 

Nahwu, Sharaf, Fiqh (fatkhul qarib) dan Ilmu Waraqat. Ketika penulis masih 

bersekolah di Madrasah Diniyah, penulis juga pernah berguru kepada beliau 

tepatnya ketika kelas V (lima) MMH dengan pelajaran Ilmu Waraqat. 

Dalam perjalananya, K.H. Abdul Wchid menikahi neng Anna karena ada 
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kecocokan antara kedua pihak. Dulu neng Anna adalah teman satu kelas beliau. 

Ketika orang tua beliau mengetahui hal tersebut, maka kemudian K.H. Hasyim 

Sholih melamarkan lalu menikahkannya. 

2. Biografi K.H. Masduki Bashori 

K.H. Masduki Bashori lahir di Madiun pada tanggal 23 maret 1947. 

Sekarang beliau bertempat di Pondok Pesantren Subulul Huda, Desa Semanding 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah salah satu pengasuh di 

Pondok Pesantren tersebut. Mengenai pendidikan beliau memulainya di Sekolah 

Dasar Sekaran, kemudian setelah lulus melanjutkan jenjang SMP di Sekaran. 

Setelah itu, lalu melanjutkan pendidikan dengan mondok di Hudatul muna 

Jenes, gurunya adalah K.H. Khomarudin Mufti. Sedangkan di Pondok Pesantren 

Subulul Huda beliau mengajar Tafsir Jalalain. 

Ketika itu beliau dikenalkan dengan istrinya oleh muridnya sendiri, 

waktu itu calon dari pihak perempuan masih bersekolah di Al Mukarom 

sumoroto dan berumur sekitar 17 tahun, sedangkan beliau sendiri waktu itu 

sudah berusia 32 tahun. Ketika akan melihat calon perempuan tadi beliau 

menyuruh muridnya untuk bercakap-cakap dengan perempuan itu di halaman 

Sekolah, lalu beliau dapat melihat dengan jelas perempuan tersebut. 

 

Mengenai pernikahan, beliau membolehkan putra putrinya untuk 

memilih calon pasanganya, lalu diteruskan dengan pertimbangan orang tua 

dengan hukum munakahat serta metode kejawen, sehingga tidak terjadi 

kekeliruan dalam mengambil keputusan. Dalam wawancaranya, penulis diberi 

suatu saran dari beliau yaitu ketika seseorang sudah ada angan-angan dan 
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mampu untuk menikah maka hendaknya segera nikah, beliau berkata enek 

sinyale, diterosne . 

3. K.H. Nurul Hamdi 

K.H. Nurul Hamdi lahir di Magetan, tahun 1933. Istri beliau bernama 

Nyai Suffat Millatin putra pertama dari Mbah Hasbullah dari Pacitan. Mbah 

Hasbullah adalah santri dari Mbah Toyyib. K.H. Nurul Hamdi sekarang bertempat 

tinggal di Desa Joresan Mlarak Ponorogo, kecamatan Mlarak, Kabupaten 

Ponorogo. Dulu beliau juga santri dari mbah Hasbullah. Beliau adalah salah satu 

pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam. Selain itu ada Mbah K.H. Jiryan 

Hasbullah beliau adalah putra dari Mbah Hasbullah, ada juga K.H. Gufron 

Hasbullah beliau adalah adik dari K.H. Jiryan Hasbullah. 

Beliau juga aktif mengajar di Madrasah Diniyah Wustho Pondok 

Pesantren Darul Hikam dengan pelajaran Fiqih (Fatkhul Qorib). Sedangkan di 

jenjang formal beliau pernah mengajar di MA Al Islam Joresan dengan pelajaran 

Tafsir Jalalain. Selain itu K.H. Nurul Hamdi juga aktif dalam kegiatan yang 

melibatkan kemasyarakatan. Misalnya agenda Muludan, bersih desa, dzikir fida' 

dan sebagainya. 

4. Gus Nabil Hasbullah 

Gus Nabil Hasbullah adalah putra dari K.H. Hirzuddin Hasbullah dan juga 

cucu dari mbah Hasbullah. Istri beliau bernama Neng Mazida Sabrina putri dari 

mbah Mansur yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau menamatkan 

Madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyahnya di Al Islam Joresan. Selain itu 

beliau juga pernah mondok di Bendo Kediri. 

Sekarang Gus Nabil bertempat tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikam 
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Joresan. Dari pernikahanya dengan neng Mazida Sabrina, beliau dikaruniai satu 

anak perempuan yang bernama Lubna. Di Pondok Darul Hikam Gus Nabil 

mengajar pelajaran Waroqot, Fiqih, Tafsir Jalalain, Riyadus Sholihin, Iddotu an 

Nasi’in, Hikayatu as Sholihin. Beliau merupakan Kepala Madrasah Diniyah Darul 

Hikam. Selain itu juga mengayomi santri-santri Darul Hikam dalam melakukan 

kegiatan seharihari. 

5. K.Bashar 

Beliau merupakan putra tunggal dari K.H. Nur Wakhid dan Bu Nyai Sri 

Katun. K.H. Nur Wakhid adalah pendiri Pondok Pesantren Mamba'ul Khoirot. 

Pondok ini terletak di Dusun Jamblang Desa Tegalombo Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. K. Bashar mengenyam pendidikan dengan mondok di 

Lirboyo, Kediri. Setelah menamatkan mondoknya, beliau pulang untuk 

meneruskan perjuangan bapaknya dalam mengembangkan pondok dan 

mendidik para santri. K.Bashar sekarang aktif dalam kegiatan keagamaan di 

lingkunganya, selain itu beliau juga sebagai salah satu penggerak jamaah 

mujahadah rutin di masjid Mamba'ul Huda. 

Beliau dulu dikenalkan dengan istrinya melalui teman ayahnya. Lalu 

teman ayah beliau tadi memanggil beliau dan bercakap-cakap seputar 

pengalaman. Dan suatu yang tidak terdugapun datang, yaitu ketika teman 

ayahnya tadi memanggil seorang perempuan yang masih kerabatnya, untuk 

dikenalkan dengan beliau. Lalu beliau pun sedikit banyak bercakapcakap dengan 

perempuan itu, dari situlah awal perkenalanya dengan calonnya. 

Setelah melalui proses pemikiran yang matang, kemudian keluarga dari 

K. Bashar beserta orang tuanya yaitu K.H. Nur Wakhid dan Bu Nyai Sri Katun 
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bersilaturrahim kepada keluarga pihak perempuan tadi, akhirnya  mereka 

melakukan khitbah kepada perempuan tersebut. 

6. K.H. Saifuddin Rofi'i 

K.H. Saifuddin Rofi'i lahir di Kab. Kediri pada 25 agustus 1968. Beliau 

adalah suami dari neng Anni, sedangkan neng Anni adalah salah satu putri Al 

Magfurllah K.H. Hasyim Sholih. Dari pernikahanya dengan neng Anni, beliau 

dikaruniai tiga anak. sekarang beliau tinggal di jalan Ir. Juanda Mayak Tonatan 

Ponorogo dekat Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. 

Selain itu K.H. Saifuddin Rofi'i merupakan kepala Madrasah Miftahul 

Huda (MMH). Madrasah Miftahul Huda (MMH) adalah suatu jenjang pendidikan 

salafiyah di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Didalamnya terdapat jenjang 

kelas 1 sampai kelas 6, setelah itu terdapat jenjang lagi yaitu Takhassus  selama 

dua tahun pelajaran. Keseharian Gus Din, sapaan akrab K.H. Saifuddin Rofi'i, 

disibukkan dengan banyak hal, diantaranya yaitu mengajar di Madrasah Aliyah 

Darul Huda, dan sorenya juga mengajar di Madrasah Miftahul Huda (MMH). 

Selain itu beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat Mayak. 

 

B. Persepsi Kyai Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Ponorogo Terhadap Khitbah 

Dalam Pernikahan  

Berikut ini penulis paparkan persepsi para kyai Pondok Pesantren Salafiyah 

di Kabupaten Ponorogo kaitanya dengan khitbah dalam pernikahan :  

1. Persepsi kyai tentang hukum khitbah dalam pernikahan.  

Dalam membahas tentang hukum khitbah, para kyai mempunyai 
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pendapat masing-masing dalam mengartikanya. Berikut ini penulis paparkan 

beberapa pendapat para kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo : 

Menurut K.H. Abdul Wachid, hukum khitbah adalah disesuaikan dengan 

hukum pernikahan itu sendiri. Ini artinya jika seseorang menikahnya itu wajib, 

maka khitbahnya juga dihukumi wajib. Adapun jika menikahnya itu sunah, maka 

khibahnya juga menjadi sunnah. Beliau menyatakan :    

 Khitbah merupakan ajakan untuk menikah dari calon suami kepada 

calon istri, dengan disertai kemantapan, yang sebelumnya dilakukan 

ta'aruf terlebih dahulu. Sedangkan hukumnya disamakan dengan hukum 

pernikahan. Apabila menikahnya itu dihukumi sunnah, maka hukum 

khitbah juga sunnah, jika pernikahan dihukumi wajib, maka hukum 

khitbah juga sama yaitu wajib. Tapi kebanyakan ulama' mengatakan 

bahwa hukum khitbah itu sunnah.  
62

 

  

Disamping itu K.H. Masduki Bashori berpendapat mengenai hukum 

khitbah adalah sunah. Beliau menambahkan dengan adanya prosesi ini maka  

akan memantapkan keyakinan kedua pihak yang berencana melangsungkan 

pernikahanya. Beliau menyatakan : 

Khitbah merupakan suatu proses permulaan menuju pernikahan. Khitbah 

dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Biasanya dilakukan 

bersama pendamping ataupun dengan keluarga. Hal ini karena status hukum 

ketika berkhitbah masih menjadi ajnabi  (orang lain). Oleh karena itu perlu 

adanya penpendamping (mahram). Khitbah itu sunah, yang akan 

memantapkan kedua pihak untuk bersatu .
63

 

 

Adapun menurut pandangan K.H. Saifuddin Rofi'i, setelah mengamati 
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kebiasaan masyarakat sekitar, beliau juga condong kepada lebih baik jika suatu 

pernikahan seyogyanya diawali dengan adanya khitbah terlebih dahulu. Gus Din, 

sapaan akrab K.H. Saifuddin Rofi'i menyatakan : 

Pada pokoknya, khitbah yaitu suatu permintaan yang dilakukan seseorang 

terhadap orang lain yang diinginkan untuk dijadikan pasanganya, biasanya 

laki-laki meminta izin untuk mempersunting seorang perempuan, dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan adanya khitbah ini akan lebih 

memunculkan perasaan yang positif dan lebih baik bagi kedua calon .
64

  

 

Sedangkan dilihat dari segi urgensinya, menurut beliau khitbah itu 

penting  kerena sebagai jawaban dari pihak yang dilamar untuk melanjutkan 

hubungan. Senada dengan persepsi diatas Gus Nabil Hasbullah juga menyingung 

masalah khitbah dalam pernikahan. Beliau menjelaskan bahwasanya :  

Khitbah itu prosesi yang sakral sebelum jenjang pernikahan, didalamnya 

berisikan hal kebaikan dalam agama, seperti sopan santun, shilaturrahim, 

dan bermusyawarah. Proses ini disunnahkan kepada seseorang yang ingin 

menikah. Diantara urgensinya adalah Dapat mengetahui kemauan, 

keseriusan, dan niatan yang lebih dalam dari masing-masing pihak.  65
    

Adapun K. Bashar juga berpendapat sesuai dengan pendapat-pendapat 

sebelumnya. Dia juga setuju bahwasanya sebelum adanya pernikahan maka 

lebih baik melaksanakan pelamaran terlebih dahulu. Beliau menyatakan : 

Kata khitbah dengan kasroh maknanya untuk hal pernikahan. Khitbah yaitu 

meminta izin kepada seseorang yang dituju, atau kepada walinya, untuk 

dijadikan pendamping hidup. Pelaksanaan khitbah ini dianjurkan bagi 

mereka yang ingin melakukan pernikahan, yakni seperti yang telah diajarkan 

nabi Saw kepada sahabat dulu.  
66
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K.H. Nurul Hamdi mengungkapkan bahwa khitbah sunnah dilakukan 

oleh orang yang mempunyai keinginan menikah. Beliau mengatakan : 

Wong seng kepengen nglakoni nikah iku oleh ngelamar disek, malah luweh 

apik. Ben mersiapne perjodohan kanti sae sak sembarangane Khitbah iku 

dilakoni sakwise enek roso tresno utowo kerentek songko lanang neng 

wadon. Trus yo pertimbangan-pertimbangan liyane songko wong tuo.  
67

 

 

2. Persepsi kyai tentang batasan melihat calon yang dikhitbah.  

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga kesejahteraan dan 

kesenanganya, maka seyogyanya seoarang laki-laki melihat terlebih dahulu 

perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dia dapat menentukan apakah 

peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam uraian ini akan penulis 

paparkan pendapat para kyai dalam hal melihat calon yang akan dipinang.  

K.H. Abdul Wachid mengungkapkan bahwa tujuan dari adanya anjuran 

untuk melihat calon yang akan dipinang adalah agar seorang yang ingin menikah 

nantinya tidak kecewa karena keadaan pasangan tidak sesuai dengan apa yang 

diangankan. Beliau mengatakan : 

Untuk ini dilakukan supaya nantinya tidak ada grundel di dalam hati ke dua 

belah pihak. Jika nantinya ada yang keberatan, maka keputusan 

dikembalikan kepada masing-masing pihak. Anggota yang boleh dilihat 

adalah wajah dan telapak tangan.  
68

 

 

Adapun K.H. Masduki Bashori mengungkapkan bahwa kebolehan 
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melihat anggota tubuh terpinang terletak pada wajah dan telapak tangan, 

alasan beliau adalah dua bagian tadi sudah mencerminkan pribadi yang 

bersangkutan. Beliau mengatakan :  

“Bolehnya calon mempelai laki-laki melihat calon pasanganya adalah pada 

dua telapak tangan dan wajah, alasanya yaitu dua hal tadi sudah 

mencerminkan pribadi dari calon pasangan wanita tadi.” 
69

 

 

K.H. Saifuddin Rofi'i, juga sendapat dengan persepsi diatas, bahwa 

adhor  erupaka  agia  dari khitbah, selain itu beliau juga menambahkan 

melihat wanita adalah sewajarnya saja yaitu wajah dan telapak tangan. Beliau 

menyatakan :  

Yang pertama dilakukan adalah Nadhor  yaitu elihat kepada pere pua  
itu, ketika ada kode-kode tertentu yang positif, atau rasa kecocokan 

terhadap perempuan tadi, maka dapat diteruskan dengan lamaran atau 

khitbah. Didalam melihat badan atau anggota tubuh si wanita itu, ya 

sewajarnya saja, misalkan wajah ya da  telapak ta ga ya.  70
 

Disamping itu pendapat Gus Nabil Hasbullah juga tidak berbeda dengan 

pendapat sebelumnya. Menurut beliau boleh melihat bagian tubuh yang 

sewajarnya dilihat. Beliau mengatakan :  

“Saya melihat khitbah itu dari dua sudut pandang. Yaitu “nontoni” dan 
melamar. “nontoni” adalah proses melihatnya seorang pria disini dia 

berstatus orang yang melamar, kepada seorang wanita yang berstatus orang 

yang dilamar. Jika nontoni itu dengan melihat empat perkara. Seperti sabda 

nabi Saw : 

 

َُريْ َرَة ر  ْ ِ َصلعم.ض.َعْن اَِِ ًِِ َا : عِن ال ََِِما ِِ ََِِسِبَها َو َا َو تُ َْكُح اْلَمْرأَُة ِلَما ِِ
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 َوِلِدْيَِها فَا ْطَفْر ِ َ اِا الِدْيِن َترَِ ْ  َيَدااَ 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda .. 

“Wanita itu dinikahi karena empat faktor, kerena hartanya, karena 
keturunanya, karena kecantikanya, dan karma agamanya. Pilihlah yang 

beragama niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori Muslim)” 

 

Orang dulu biasanya ketika prosesi “nontoni” adalah ketika pihak pelamar 

datang kerumah pihak perempuan, dan ketika berada diruang tamu, 

perempuan tadi menemui pihak laki-laki dengan membawa minuman, nah, 

disinilah biasanya terjadi proses nontoni tadi. Melihat anggota badan itu 

adalah sesuai standarnya saja, yaitu wajah dan juga (telapak) tangan.” 71
  

 

K. Bashar mengungkapkan bahwa pihak pelamar dapat melihat bagian 

tubuh calon yang dipinang itu, berdasarkan alasan timbulnya dampak positif, 

berupa keinginan yang lebih untk menikahi peremuan yang akan dilaar tadi. K. 

Bashar mengatakan :  

Waktu ber khitbah adalah setelah ada kemantapan dalam ber taaruf. 

Ketika ber ta'aruf dianjurkan melihat bagian-bagian tubuh perempuan 

itu, bisa wajah dan telapak tangan. Sehingga timbul dampak positif, berupa 

keinginan yang lebih, untuk menikahi perempuan yang akan dilamar tadi.  
72

 

Tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat diatas, K.H. Nurul Hamdi 

berpendapat bahwa o to i  atau elihat agia  tu uh terpi a g itu 

dilakukan sebelum lamaran. Beliau menjelaskan setelah melihat calon pasangan 

tadi, kemudian pelamar memantapkan hatinya untk memilih meneruskan 

jenjang atau tidak. K.H. Nurul Hamdi dalam pernyataanya mengatakan : 
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“Nontoni iku tepate sak durunge lamaran, dadi nontoni disek, sakwise iku 
lagi mantepne ati, lek trah kepengene lanjut. Seng iso kenek di tontoni iku 

wajah kayo tangane. Lek biyen aku ora khitbah tapi songko moro tuwo biyen 

seng ngersakne aku dadi nantune. Biyen aku cah pondok an, moro tuo roh 

neng aku, seneng neng aku, trus moro tuo ngersakne aku.  
73

 

 

3. Persepsi kyai tentang proses pelaksanaan khitbah dalam pernikahan.  

Khitbah adalah perbuatan yang sakral dan syarat dengan keseriusan 

karena menentukan keberlangsungan dua insan untuk menuju jenjang 

pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk itu didalam 

pelaksanaanya juga harus mengikuti etika, sopan santun dan kebiasaan 

setempat yang baik. Dalam hal ini Para kyai Pondok Pesantren Salafiyah 

mempunyai alasan sendiri mengenai proses pelaksanaan khitbah yang dilakukan 

di masyarakat.   K.H. Abdul Wachid mengatakan :  

Yang disinggung ketika berkumpulnya keluarga dari dua belah pihak, tidak 

lain hanya ingin menikahi calon istri/ wanita tersebut. Selain itu juga 

bertanya mengenai pendidikan, karakteristik, juga yang berkaitan dengan 

pribadi si perempuan. Sedangkan pernyataan dari si peminang terkait cara 

pengucapan itu ada dua, yaitu shorih dan sirri. Shorih itu adalah perkataan 

yang jelas misalnya dengan perkataan aku ingin menikahimu. Sedangkan 

sirri/ samar adalah dengan sindiran, misalnya banyak laki-laki yang ingin 

menikahimu.
74

 

Beliau menjelaskan proses awal dari khitbah yaitu seorang laki-laki 

mengungkapkan keinginanya untuk menikahi seorang perempuan. Disamping 

itu, beliau menjelaskan tentang tata cara pengucapan dalam hal ini ada dua, 

yaitu shorih (jelas) dan sirri (samar). Tidak jauh berbeda dengan pendapat 
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beliau, K.H. Masduki Bashori menyatakan bahwa dalam pelaksanaan berkhitbah 

suatu sejo  atau niat dari pihak peminang yang diungkapkan kepada pihak 

terpinanglah yang menjadi inti pembahasan. K.H. Masduki Bashori menyatakan :  

Dalam pelaksanaanya, ketika khitbah atau melamar itu  yang umum  

dibahas adalah sejo  atau keinginan dari pihak peminang kepada 

perempuan ataupun jika tidak ada bisa kepada orang tua/walinya. Setelah 

itu baru yang dibahas adalah persiapan dari masing-masing pihak. Dulu 

waktu saya dan keluarga ke rumah si perempuan, saat itu dari perempuan 

tidak hadir dan diwakilkan kepada walinya. Khitbah dilakukan oleh kedua 

pihak, ketika mereka telah merasa cocok antara satu sama lain. Jika telah 

demikian maka dapat dilakukan segera khitbah. proses ini jauh dilakukan 

sebelum akad nikah sebagai persiapan yang lebih matang bagi kedua belah 

pihak.  
75

 

 

Disisi lain, Gus Nabil Hasbullah menambahkan bahwa ketika melakukan 

lamaran ada hal lain yang perlu dibicarakan terkait dengan keterangan dari 

pihak-pihak yang ingin dinikahkan. Alasan Gus Nabil memberi tambahan adalah 

supaya dalam benak kedua pihak ataupun keluarga mereka ada rasa tentram 

marem . Karena mengetahui lebih dalam keterangan tentang calon pasangan 

tersebut. Beliau berpendapat : 

Pokok inti pembicaraan dalam prosesi lamaran adalah seseorang 

mengungkapkan keinginanya untuk mempersunting perempuan itu, ketika 

itu dapat dilakukan dengan kedua orang tua atau walinya. hal-hal lain yang 

patut dibicarakan ketika berkhitbah adalah sesuai kebutuhan, biasanya dulu 

dilingkungan pondok pesantren yang dibahas adalah ilmu agamanya, jadi 

pembicaraan dalam khitbah bisa bab mengajinya sudah sampai mana, 

sudah khatam kitab apa saja, hafalanya dan sebagainya.
76
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Sedangkan Gus Din kaitanya dengan proses pelaksanaan khitbah 

berpendapat bahwasanya pelaksanaan khitbah itu dilaksanakan setelah 

adhor  kepada alo  pasa ga  ya g aka  di ikahi. Proses i i kemudian 

diteruskan dengan kesepakatan oleh kedua pihak untuk bertemu dan 

mengutarakan tujuan pelamar. Beliau mengatakan : 

Pada dasarnya, khitbah yaitu suatu permintaan yang dilakukan seseorang 

terhadap orang lain yang di inginkan untuk dijadikan pasanganya, biasanya 

laki-laki meminta izin untuk menikahi seorang perempuan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang dibicarakan adalah keinginan 

dari pihak pelamar untuk melamar si perempuan tadi, setelah itu jika 

lamaran diterima, maka diteruskan dengan agenda petetan dino  yaitu 

oleh kedua wali (orang tua). Namun jika lamaran tidak diterima, maka dari 

pihak wanita biasanya mengutus perantara untuk bertemu dengan pihak 

laki-laki untuk mengurungkan hubungan.
77

 

 

Adapun pendapat K. Bashar bahwasanya :  

Pembahasan yang terjadi diantara dua pihak yaitu tentang penjelasan 

masalah keinginan kedua belah pihak untuk mengarungi jenjang lebih lanjut. 

Selain itu juga menyatakan niatan kesungguhan kedepanya.
78

 

 

Sedangkan K.H. Nurul Hamdi mengatakan bahwa khitbah dilakukan 

dengan cara showan kepada keluarga perempuan, baik itu sendiri atau dengan 

keluarga. Beliau juga memberi saran dengan menggunakan tata krama yang 

halus dan sopan. Beliau mengungkapkan :  

Sak perlu merdayoh. Tapi niatan awale yo iku mau, kepengen ngerabi anak 

e calon moro tuo, ditakoni wong iki tenan pora lek pengen rabi. Tembunge 

neng wong tuane wadon, iso ugo karo wakil seng pantes. Ditakoni wes 
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dilamar po durong, lek uwis berati harom di lamar.
79
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI KYAI PONDOK PESANTREN SALAF 

DIKABUPATEN PONOROGO TERHADAP KHITBAH DALAM 

PERNIKAHAN 

 

A. Analisis Terhadap Persepsi Kyai Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Ponorogo 

Tentang Hukum Khitbah Dalam Pernikahan 

Khitbah (peminangan) itu disyariatkan dalam suatu pernikahan yang waktu 

pelaksanaanya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah 

membudaya ditengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan dengan tradisi 

masyarakat setempat. Khitbah ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya 

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-

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

cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.
80

 

Memang terdapat dala  al Qur’a  da  dala  a yak hadits a i ya g 

membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara tegas dan terarah 

adanya perintah dan larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah 

untuk mengadakan pernikahan dengan perintah yang jelas, baik dala  al Qur’a  

dan hadits Nabi.   

Dalam kaitanya dengan hukum khitbah ini, para kyai mempunyai 
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persepsinya masing-masing. Gus Wachid, sapaan akrab K.H. Abdul Wachid 

mengatakan bahwasanya : 

Khitbah merupakan ajakan untuk menikah dari calon suami kepada calon 

istri, dengan disertai kemantapan, yang sebelumnya dilakukan ta'aruf 

terlebih dahulu. Sedangkan hukumnya disamakan dengan hukum 

pernikahan. Apa bila menikahnya itu dihukumi sunnah, maka hukum khitbah 

juga sunnah, jika pernikahan dihukumi wajib, maka hukum khitbah juga 

sama yaitu wajib. Tapi kebanyakan ulama' mengatakan bahwa hukum 

khitbah itu su ah. 81
 

Menurut beliau, hukum khitbah adalah disesuaikan dengan hukum 

pernikahan itu sendiri. Ini artinya jika seseorang menikahnya itu wajib, maka 

khitbahnya juga dihukumi wajib. Adapun jika menikahnya itu sunah, maka 

khibahnya juga menjadi sunnah. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh K.H. 

Masduki Bashori bahwasanya : 

Khitbah merupakan suatu proses permulaan menuju pernikahan. Khitbah 

dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Biasanya dilakukan 

bersama pendamping ataupun dengan keluarga. Hal ini karena status 

hukum ketika berkhitbah masih menjadi ajnabi  (orang lain). Oleh karena 

itu perlu adanya pendamping (mahram) Khitbah itu sunah, yang akan 

memantapkan kedua pihak untuk bersatu.  
82

 

Beliau mengemukakan bahwa hukum  khitbah adalah sunah. Selain itu    

dengan adanya prosesi ini maka  akan memantapkan keyakinan kedua pihak yang 

berencana melangsungkan pernikahanya. Adapun K.H. Saifuddin Rofi'i juga condong 

kepada lebih baik jika suatu pernikahan seyogyanya diawali dengan adanya khitbah 

terlebih dahulu. Gus Din, sapaan akrab K.H. Saifuddin Rofi'i menyatakan : 

Pada pokok ya, khitbah yaitu suatu permintaan yang dilakukan seseorang 
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terhadap orang lain yang diinginkan untuk dijadikan pasanganya, biasanya 

laki-laki meminta izin untuk mempersunting seorang perempuan, dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan adanya khitbah ini akan lebih 

memunculkan perasaan yang positif dan lebih baik bagi kedua calon .
83

  

 

  Gus Nabil Hasbullah juga menyingung masalah khitbah dalam 

pendapatnya. Beliau menyatakan : 

 Khitbah itu prosesi yang sakral sebelum jenjang pernikahan, didalamnya 

berisikan hal kebaikan dalam agama, seperti sopan santun, shilaturrahim, 

dan bermusyawarah. Proses ini disunnahkan kepada seseorang yang ingin 

menikah. Diantara urgensinya adalah Dapat mengetahui kemauan, 

keseriusan, dan niatan yang lebih dalam dari masing-masing pihak.  84
    

 

 K.H. Nurul Hamdi mengungkapkan bahwa khitbah sunnah dilakukan oleh 

orang yang mempunyai keinginan menikah. Beliau mengatakan : 

Wong seng kepengen nglakoni nikah iku oleh ngelamar disek, malah luweh 

apik. Ben mersiapne perjodohan kanti sae sak sembarangane Khitbah iku 

dilakoni sakwise enek roso tresno utowo kerentek songko lanang neng 

wadon. Trus yo pertimbangan-pertimbangan liyane songko wong tuo.  
85

 

 

Dari banyak uraian pendapat para kyai tentang hukum khitbah diatas, bisa 

diambil garis besar bahwa hukum khitbah menurut para kyai adalah sunnah. Ini 

artinya bahwa pendapat beliau-beliau ini sama dengan pendapat mayoritas ulama.  

Adapun poin-poin yang dapat diambil dari pembahasan hukum khitbah 

diatas adalah sebagai berikut : 
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1. Menurut persepsi para kyai Pondok Pesantren Salafiyah hukum khitbah adalah 

disesuaikan dengan hukum pernikahan itu sendiri. Ini artinya jika seseorang 

menikahnya itu wajib, maka khitbahnya juga dihukumi wajib. Adapun jika 

menikahnya itu sunah, maka khitbahnya juga menjadi sunnah. Tapi kebanyakan 

ulama' mengatakan bahwa hukum khitbah adalah sunnah.   

2. Di dalam perjalanan menuju pernikahan para kyai Salaf menyatakan bahwa 

keberadaan khitbah merupakan hal yang penting dan sakral karena sebagai 

suatu permintaan untuk menjadikan seseorang yang dipinang sebagai pasangan 

seumur hidup yang sah untuk dimiliki. Juga disebut sakral karena didalamnya 

terdapat suatu prosesi keagamaan, karena khitbah merupakan salah satu 

kekayaan ajaran Islam. 

 

B.  Analisis Terhadap Persepsi Kyai Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Ponorogo 

Tentang Batasan Melihat Calon Yang di Khitbah.  

Demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warrahmah, maka ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Diantara hal tersebut 

adalah, melihatnya laki-laki yang meminang kepada perempuan yang akan 

dipinangnya, sehingga dia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau 

dibatalkan.   

Waktu berlangsungnya peminangan seorang laki-laki diperbolehkan untuk 

melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seorang laki-laki 

haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat perempuan ini didasarkan 

kepada hadits Nabi dari Jabir bin Abdillah r.a.  menurut riwayat Ahmad dan Abu 

Dawud, dengan sanad yang terpercaya, bunyinya :  
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ََ ِنَكاِحَها،  ََ َما يَْدُعْوُ ِا َها ِا  .. َ ْ َ ْ َ  ْ  ِاَذا َخَطَب َاَحدُُكْم اَْلَمزَاَُة فَِاِن اْسَتطَاَع اَْن يَ ْظَُر ِم ْ

   

Artinya : Bila seorang diantara kamu meminang perempuan dan ia 

mampumelihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka 

lakukanlah . (H.R. Ahmad dan Abu Dawud). 
86

 

 

“yari’at Isla  e u tu ka  ahwa elihat perempuan yang akan dipinang 

itu diperbolehkan selama batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi saw :  

َها ؟  ُ رسول اه صلى اه علي وسلم اََنَظْرَا اِلَي ْ ُ َخَطَب ِاْمرَاًَة فَ َقاَل َل رَِة اْ ِن ُشْعَبَة اََن ُِغي ْ
َعْن ام
َُكَما : قَاَل .  َ : قَاَل  ُ اَْن يُ ْؤَدَم  َ ي ْ َها فَِاَن سائى وا ن ماج والرم ي)اُْنظُْر اِلَي ْ  (روا ال

 

Artinya : Diriwayatka  dari Mughiroh bi  “yu’bah, bahwa dia berkata : Aku 

meminang seorang perempuan pada masa Rasulullah saw. Kemudian 

beliau bersabda : Apakah ka u sudah elihat ya? .Aku berkata : 
Belu . Beliau berkata : Lihatlah dia lebih dahulu, agar a ti ya 

kamu bisa hidup bersama lebih langgeng .(H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, 

dan Tirmidzi) 

  

 

Uraian diatas merupakan keterangan bahwa perintah melihat perempuam 

yang akan dipinang adalah langsung dari Nabi Muhammad Saw, hal ini disebabkan 

karena akan adanya rasa-rasa positif yang merujuk kepada kecondongan hati 

kepada perempuan yang dilihat tadi. Berbicara tentang kebolehan melihat anggota 
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tubuh perempuan yang akan dipinang, para kyai Pondok Pesantren Salaf 

mempunyai persepsi yang tidak berbeda dengan pendapat diatas. Berikut penulis 

paparkan persepsi kyai Pondok Pesantren Salaf terhadap batasan melihat calon 

yang dikhitbah.  

K.H. Abdul Wachid mengungkapkan :  

Untuk ini dilakukan supaya nantinya tidak ada grundel di dalam hati ke dua 

belah pihak. Jika nantinya ada yang keberatan, maka keputusan 

dikembalikan kepada masing-masing pihak. Anggota yang boleh dilihat 

adalah wajah dan telapak tangan.  
87

 

Beliau menyatakan bahwasanya tujuan dari adanya anjuran untuk melihat 

calon yang akan dipinang adalah agar seorang yang ingin menikah nantinya tidak 

kecewa karena keadaan pasangan tidak sesuai dengan apa yang diangankan. 

Adapun K.H. Masduki Bashori mengungkapkan :  

“Bolehnya calon mempelai laki-laki melihat calon pasanganya adalah pada 

dua telapak tangan dan wajah, alasanya yaitu dua hal tadi sudah 

mencerminkan pribadi dari calon pasangan wanita tadi.” 88
 

Menurut beliau bahwasanya kebolehan melihat anggota tubuh terpinang 

terletak pada wajah dan telapak tangan, alasan beliau adalah dua bagian tadi sudah 

mencerminkan pribadi yang bersangkutan.  

K.H. Saifuddin Rofi'i mengungkapkan bahwasanya :  

Yang pertama dilakukan adalah Nadhor  yaitu elihat kepada pere pua  
itu, ketika ada kode-kode tertentu yang positif, atau rasa kecocokan 

terhadap perempuan tadi, maka dapat diteruskan dengan lamaran atau 

khitbah. Didalam melihat badan atau anggota tubuh si wanita itu, ya 
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sewajarnya saja, misalkan wajah ya da  telapak ta ga ya.  89
 

 

Gus Din, sapaan akrab K.H. Saifuddin Rofi'i menambahkan bahwa adhor  

merupakan bagian dari khitbah, selain itu beliau juga menambahkan melihat wanita 

adalah sewajarnya saja yaitu wajah dan telapak tangan. 

Gus Nabil Hasbullah juga berpendapat yang tidak berbeda dengan 

pendapat sebelumnya. Beliau mengungkapkan :  

“Saya melihat khitbah itu dari dua sudut pandang. Yaitu “nontoni” dan 
melamar. “nontoni” adalah proses melihatnya seorang pria disini dia 

berstatus orang yang melamar, kepada seorang wanita yang berstatus orang 

yang dilamar. Jika nontoni itu dengan melihat empat perkara. Seperti sabda 

nabi Saw : 

 

َُريْ َرَة ر  ْ ِ َصلعم.ض.َعْن اَِِ ًِِ َا : عِن ال ََِِما ِِ ََِِسِبَها َو َا َو تُ َْكُح اْلَمْرأَُة ِلَما ِِ
 َوِلِدْيَِها فَا ْطَفْر ِ َ اِا الِدْيِن َترَِ ْ  َيَدااَ 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda .. 

“Wanita itu dinikahi karena empat faktor, kerena hartanya, karena 
keturunanya, karena kecantikanya, dan karma agamanya. Pilihlah yang 

beragama niscaya kamu beruntung. (H.R. Bukhori Muslim)” 

 

Orang dulu biasanya ketika prosesi “nontoni” adalah ketika pihak pelamar 

datang kerumah pihak perempuan, dan ketika berada diruang tamu, 

perempuan tadi menemui pihak laki-laki dengan membawa minuman, nah, 

disinilah biasanya terjadi proses nontoni tadi. Melihat anggota badan itu 

adalah sesuai standarnya saja, yaitu wajah dan juga (telapak) tangan.” 90
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Adapun K. Bashar mengatakan :  

Waktu ber khitbah adalah setelah ada kemantapan dalam ber taaruf. 

Ketika ber ta'aruf dianjurkan melihat bagian-bagian tubuh perempuan 

itu, bisa wajah dan telapak tangan. Sehingga timbul dampak positif, berupa 

keinginan yang lebih, untuk menikahi perempuan yang akan dilamar tadi.  91
 

K. Bashar menjelaskan bahwasanya pihak pelamar dapat melihat bagian 

tubuh calon yang dipinang itu, berdasarkan alasan timbulnya dampak positif, 

berupa keinginan yang lebih untuk menikahi peremuan yang akan dilamar tadi.  

K.H. Nurul Hamdi dalam pernyataanya mengatakan :  

“Nontoni iku tepate sak durunge lamaran, dadi nontoni disek, sakwise iku 
lagi mantepne ati, lek trah kepengene lanjut. Seng iso kenek di tontoni iku 

wajah kayo tangane. Lek biyen aku ora khitbah tapi songko moro tuwo biyen 

seng ngersakne aku dadi nantune. Biyen aku cah pondok an, moro tuo roh 

neng aku, seneng neng aku, trus moro tuo ngersakne aku.  
92

  

Beliau menjelaskan bahwasanya o to i  atau elihat agia  tu uh 

terpinang itu dilakukan sebelum lamaran. Beliau menjelaskan setelah melihat calon 

pasangan tadi, kemudian pelamar memantapkan hatinya untuk memilih antara 

meneruskan jenjang atau tidak. 

Dari banyak persepsi kyai Salaf di atas, pada intinya mereka sepakat 

bahwasanya dibolehkan melihat calon yang akan di khitbah tersebut. Adapun jika 

lebih di spesifikkan lagi, anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak 

tangan. Kemudian setelah itu laki-laki yang melamar dapat memilih antara 

meneruskan ataupun membatalkan pelamaranya terhadap wanita tersebut.  
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Sedangkan pendapat ulama mengenai bagian badan wanita yang boleh 

dilihat ketika dipinang, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama 

: 

a. Imam Malik berpendapat boleh melihat pada bagian muka dan dua telapak 

tangan. Jumhur ulama' juga menetapkan bahwa bagian yang boleh dilihat 

adalah wajah dan telapak tangan. 

b. Abu Hanifah berpendapat boleh melihat kedua telapak tangan, kaki, dan juga 

wajah.
93

 

c. fuqaha' lain (seperti Abu Dawud ad Dhohiry) mengatakan boleh melihat seluruh 

anggota badan, kecuali dua kemaluan. Pendapat ini berdasarkan tidak adanya 

hadits Nabi yang menjelaskan batas-batas melihat ketika meminang. 

Sedangkan untuk kebolehan perempuan melihat laki-laki yang 

meminangnya para fuqoha' juga berbeda pendapat : 

1. Madhab Maliki membolehkan seorang perempuan melihat terlebih dahulu 

pemuda yang hendak meminangnya, tapi hanya sebatas wajah dan kedua 

telapak tanganya saja. 

2. Madhab Syafi'i berpendapat boleh melihat seluruh badan, selain anggota 

auratnya, yaitu anggota yang berada antara pusar dan kedua lutut. 

Jika dicermati lebih mendalam maka disini terdapat kesamaan pendapat 

antara kyai dengan ulama' terdahulu, tepatnya pendapat Imam Malik dan jumhur 

ulama' yang menyepakati bahwa bagian yang boleh dilihat adalah wajah dan 
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telapak tangan.  

Alasan dipadakan dengan wajah atau telapak tanganya saja, karena dengan 

melihat mukanya saja dapat diketahui kecantikanya, sedangkan melihat telapak 

tanganya dapat diketahui kesuburan badanya. 

 

C. Analisis Terhadap Persepsi Kyai Pondok Pesantren Salaf di Kabupaten Ponorogo 

Tentang Proses Pelaksanaan Khitbah Dalam Pernikahan.   

Khitbah adalah suatu proses menuju pernikahan yang mana cara 

melaksanakanya peminang harus melakukan dengan tata krama, etika yang baik, 

juga sopan santun agar menyenangkan pihak yang dipinang dan juga menciptakan 

rasa damai dalam pelaksanaanya. Kaitanya dengan hal tersebut Para kyai Pondok 

Pesantren Salafiyah mempunya persepsi mengenai proses pelaksanaan khitbah yang 

dilakukan di masyarakat.   

K.H. Abdul Wachid mengatakan :  

Yang disinggung ketika berkumpulnya keluarga dari dua belah pihak, tidak 

lain hanya ingin menikahi calon istri/ wanita tersebut. Selain itu juga 

bertanya mengenai pendidikan, karakteristik, juga yang berkaitan dengan 

pribadi si perempuan. Sedangkan pernyataan dari si peminang terkait cara 

pengucapan itu ada dua, yaitu shorih dan sirri. Shorih itu adalah perkataan 

yang jelas misalnya dengan perkataan aku ingin menikahimu. Sedangkan 

sirri/ samar adalah dengan sindiran, misalnya banyak laki-laki yang ingin 

menikahimu.
94

  

Penjelasanya adalah proses awal dari khitbah yaitu seorang laki-laki 

mengungkapkan keinginanya untuk menikahi seorang perempuan. Selain itu, beliau 
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menjelaskan tentang tata cara pengucapan dalam hal ini ada dua, yaitu shorih (jelas) 

dan sirri (samar).   

K.H. Masduki Bashori menyatakan :  

Dalam pelaksanaanya, ketika khitbah atau melamar itu  yang umum  

di ahas adalah sejo  atau kei gi a  dari pihak peminang kepada 

perempuan ataupun jika tidak ada bisa kepada orang tua/walinya. Setelah 

itu baru yang dibahas adalah persiapan dari masing-masing pihak. Dulu 

waktu saya dan keluarga ke rumah si perempuan, saat itu dari perempuan 

tidak hadir dan diwakilkan kepada walinya. Khitbah dilakukan oleh kedua 

pihak, ketika mereka telah merasa cocok antara satu sama lain. Jika telah 

demikian maka dapat dilakukan segera khitbah. proses ini jauh dilakukan 

sebelum akad nikah sebagai persiapan yang lebih matang bagi kedua belah 

pihak.  95
 

Pendapat ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan khitbah suatu sejo  

atau niat dari pihak peminang yang diungkapkan kepada pihak terpinanglah yang 

menjadi inti pembahasan. 

Gus Nabil Hasbullah menyatakan :  

Pokok inti pembicaraan dalam prosesi lamaran adalah seseorang 

mengungkapkan keinginanya untuk mempersunting perempuan itu, ketika 

itu dapat dilakukan dengan kedua orang tua atau walinya. hal-hal lain yang 

patut dibicarakan ketika berkhitbah adalah sesuai kebutuhan, biasanya dulu 

dilingkungan pondok pesantren yang dibahas adalah ilmu agamanya, jadi 

pembicaraan dalam khitbah bisa bab mengajinya sudah sampai mana, sudah 

khatam kitab apa saja, hafalanya dan se agai ya. 96
 

Pendapat ini menyatakan bahwa ketika melakukan lamaran ada hal lain 

yang perlu dibicarakan terkait dengan keterangan dari pihak-pihak yang ingin 

dinikahkan. Alasan Gus Nabil memberi tambahan adalah supaya dalam benak kedua 
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pihak ataupun keluarga mereka ada rasa tentram marem . Karena mengetahui lebih 

dalam keterangan tentang calon pasangan tersebut. 

Adapu  K.H. “aifuddi  Rofi’i mengatakan : 

Pada dasarnya, khitbah yaitu suatu permintaan yang dilakukan seseorang 

terhadap orang lain yang di inginkan untuk dijadikan pasanganya, biasanya 

laki-laki meminta izin untuk menikahi seorang perempuan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang dibicarakan adalah keinginan 

dari pihak pelamar untuk melamar si perempuan tadi, setelah itu jika 

la ara  diteri a, aka diteruska  de ga  age da peteta  di o  yaitu 
oleh kedua wali (orang tua). Namun jika lamaran tidak diterima, maka dari 

pihak wanita biasanya mengutus perantara untuk bertemu dengan pihak 

laki-laki untuk mengurungkan hubungan.
97

 

 

Pendapat ini menyatakan bahwasanya pelaksanaan khitbah itu dilaksanakan 

setelah adhor  kepada alo  pasa ga  ya g aka  di ikahi. Proses i i ke udia  

diteruskan dengan kesepakatan oleh kedua pihak untuk bertemu dan mengutarakan 

tujuan pelamar 

Adapun pendapat K. Bashar bahwasanya :  

Pembahasan yang terjadi diantara dua pihak yaitu tentang penjelasan 

masalah keinginan kedua belah pihak untuk mengarungi jenjang lebih lanjut. 

Selain itu juga menyatakan niatan kesungguhan kedepanya.
98

 

Sedangan K.H. Nurul Hamdi mengungkapkan :  

Sak perlu merdayoh. Tapi niatan awale yo iku mau, kepengen ngerabi anak 

e calon moro tuo, ditakoni wong iki tenan pora lek pengen rabi. Tembunge 

neng wong tuane wadon, iso ugo karo wakil seng pantes. Ditakoni wes 
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dilamar po durong, lek uwis berati harom di lamar.
99

 

Pendapat ini berisikan bahwasanya khitbah dilakukan dengan cara showan 

kepada keluarga perempuan, baik itu sendiri atau dengan keluarga. Beliau juga 

memberi saran dengan menggunakan tata krama yang halus dan sopan.  

Dari banyak persepsi kyai Pondok Pesantren Salaf di atas, ada beberapa poin 

yang dihasilkan kaitanya dengan  prosesi pelaksanaan khitbah dalam pernikahan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :   

a. Proses  khitbah dilakukan dengan cara showan kepada keluarga perempuan, baik 

itu sendiri atau dengan keluarga. Selain itu  peminang harus melakukan dengan 

tata krama, etika yang baik, juga sopan santun agar tercipta suasana yang 

tentram.  

b. proses awal dari khitbah yaitu seorang laki-laki mengungkapkan keinginanya 

untuk menikahi seorang perempuan. Selain itu,  tentang tata cara pengucapan 

dalam hal ini ada dua, yaitu shorih (jelas) dan sirri (samar). Shorih itu adalah 

perkataan yang jelas misalnya dengan perkataan aku ingin menikahimu. 

Sedangkan sirri/ samar adalah dengan sindiran, misalnya banyak laki-laki yang 

ingin menikahimu. 

c. Dalam pelaksanaan khitbah, suatu sejo  atau iat dari pihak peminang yang 

diungkapkan kepada pihak terpinanglah yang menjadi inti pembahasan.  

d. Hal-hal lain yang patut dibicarakan ketika berkhitbah adalah sesuai kebutuhan, 

misalnya ilmu agamanya, sudah sampai mana, sudah khatam kitab apa saja, 

hafalanya dan sebagainya 
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e. Pelaksanaan khitbah itu dilaksa aka  setelah adhor  kepada alo  pasa ga  

yang akan dinikahi. Proses ini kemudian diteruskan dengan kesepakatan oleh 

kedua pihak untuk bertemu dan mengutarakan tujuan pelamar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Menurut para kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Ponorogo, bahwasanya 

hukum khitbah adalah disamakan dengan hukum pernikahan itu sendiri. Ini 

artinya jika seseorang menikahnya itu wajib, maka khitbahnya juga dihukumi 

wajib. Adapun jika menikahnya itu sunah, maka khibahnya juga menjadi sunnah. 

Tetapi mayoritas kyai menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah.  

2. Mengenai anggota tubuh yang dapat dilihat para kyai sepakat bahwasanya 

yang dapat dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Para kyai 

membolehkan melihat perempuan tersebut, untuk pemikiran lebih  dalam 

atau penentuan meneruskan peminangan atau membatalkanya.  

3. Adapun kaitanya dengan  prosesi pelaksanaan khitbah dalam pernikahan, 

para kyai mengatakan bahwasanya proses khitbah dilakukan dengan cara 

showan kepada keluarga perempuan. Kemudian seorang laki-laki 

mengungkapkan keinginanya untuk menikahi perempuan itu dengan tata 

krama, etika yang baik, juga sopan santun agar tercipta suasana 

kekeluargaan yang harmonis.  

B. Saran  

1. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan yang lebih spesifik lagi 

terhadap kaitanya dengan khitbah dan penerapanya dalam pernikahan.  
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2. Mengenai praktik khitbah sebaiknya terlebih dahulu masyarakat 

memahami hakikat khitbah itu sendiri supaya nantinya tidak disalah 

gunakan ataupun tidak keliru dalam penerapanya.  

 


