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ABSTRAK 

Fitriyani, 2018. Proses Pernikahan Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 
Indonesia Daerah Ponorogo Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan 
Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag. 

Kata Kunci : proses pernikahan, ta’a>ruf  dan khit}bah, murabbi 
Proses pernikahan yang sesuai syariat diawali dengan proses ta’a>ruf , proses ini bisa dilakukan secara langsung atau dapat dilakukan 

melalui seorang perantara. Ta’a>ruf  merupakan gerbang pertama untuk 
mengenal calon, setelah proses saling mengenal maka lanjut pada proses khit}bah, dimana dalam tahap ini si calon meminta persetujuan untuk 
menikah yang biasanya disampaikan secara langsung atau melalui 
walinya. Dalam konteks ini, para kader KAMMI (kesatuan aksi 
mahasiswa muslim indonesia), mereka lebih memilih mengawali proses 
pernikahannya dengan menggunakan perantara yaitu seorang murabbi 
karena dirasa aman dan tidak akan menimbulkan fitnah. Dengan cara 
mengajukan proposal ta’a>ruf. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana 
pandangan hukum Islam tentang proses ta’a>ruf dan khit}bah kader 
KAMMI di bawah bimbingan murabbi, 2) Bagaimana pandangan hukum 
Islam tentang peran murabbi dalam proses pra pernikahan kader KAMMI. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 
penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan metode induktif, yaitu metode yang 
menekankkan pada data yang diperoleh, selanjutnya ditarik kesimpulan 
dari data tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pernikahan 
yang diawali dengan ta’a>ruf dan khit}bah dengan bimbingan murabbi yang 
menggunakan proposal nikah dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak 
bertentangan, karena sebagai jalan untuk mengenal calon sesuai dengan 
tuntunan Nabi serta terhindar dari pergaulan lawan jenis. Peran seorang 
murabbi dalam proses pernikahan diperbolehkan dan tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. Murabbi memiliki peran sebagai pembimbing serta 
perantara dalam proses tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Semua makhluk ciptaan Allah memiliki pasangan. Kodrat manusia untuk 

melakukan perkawinan, manusia diciptakan secara berpasang-pasang. Allah 
telah memerintahkan kepada makhluknya untuk melakukan perkawinan. 
Rasulullah Saw telah memberi teladan yang baik bagi umatnya dalam hal 
perkawinan pula. Seperti dalam firman Allah dalam surat An Nisaa’ ayat 1 

                         
                              

                          
 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu.1 
 

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
                                                           1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Wasim Al Quran Transliterasi Per Kata 

Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 77. 
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tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi 
Hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau mithsa>qa>n gha>li>dha>n untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Nikah menurut bahasa al-jam’u dan al-da>mu>  yang artinya kumpul. 
Makna nikah (zawaz) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 
nikah. Juga bisa diartikan (wath’u> al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 
Definisi yang hampir sama dengan diatas dikemukakan oleh Rahmad Hakim, 
bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “ni>kahun” yang merupakan masdar 
atau asal kata dari kata kerja (fi’il ma>d{i>) “nakaha”, sinominnya “tazawaja” 
kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.2 

Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki 
dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan 
untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta 
masyarakat yang sejahtera. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan 
nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang 
semakna dengannya. 

                                                           2 H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : 
PT Raja Grafindo Persada, 2009),6. 
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Sayyid Sabiq mengomentari bahwa pernikahan merupakan sunatullah 
yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, 
maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, 
sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 
hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang 
positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.3 

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah 
Rasul-Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, 
sebagaimana tercantum dalam Al Quran surat Ar-Ra’d ayat 38 : 

                           ....  4    
dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 
Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan . . . . . . . .  
 

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Jama’ah Ahli Hadith dan Imam Muslim  
ادُ  َحدَّثَنَا بَْهزٌ  َحدَّثَنَا اْلعَْبِديٌ  نَافِعٍ  ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو وَحدَّثَِني   َعنْ  ثَاِبتٍ  َعنْ  َسلََمةَ  بِنْ  َحمَّ

ُ  َصلَّى النَّبِّيِ  اْصَحابِ  نَفًَراِمنْ  أَنَّ  أَنٍَس   َصلَّى النَّبِّيِ  َسأَلُواأَْزَواخَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّ
 ُ رِّ  فِي َعَمِلهِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّ جُ  الَ  بَْعُضُهمْ  فَقَالَ  الّسِ  بَْعُضُهمْ  َوقَلَ  النَِّساءَ  أَتََزوَّ
َ  فََحِمدَ  فَِراٍش  َعلَى أَنَامُ  الَ  بَْعُضُهمْ  َوقَلَ  اللَّْحمَ  اَُكلُ  الَ   َمابَالُ  فَقَالَ  َعلَْيهِ  َوأَْثنَى َّ

جُ  َوأُْفِطُروَ  َوأَُصومُ  َوأَنَامُ  أَُصلِّي لَِكنِّي ذَاقَلُواَكذَاَوكَ  أَْقَوامٍ   َرِغبَ  فََمنْ  النَِّساءَ  أَتََزوَّ
  ِمنِّي فَلَْيسَ  ُسنَّتِي َعنْ 

2487. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi 
telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari 
kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-
                                                           

3 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta : Prenada Media, 2003), 10. 4Al Quran, 13: 38; 
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isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang 
tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan 
menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." 
Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." 
Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji 
Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan 
mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan 
juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka 
siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku." 
(HR.Muslim) 

دُ  وَ  َشْيبَةَ  أَبِي ْبنُ  بَْكرِ  وأَبُو التَِّميِميُّ  يَْحيَ  ْبنُ  يَْحيَ  ثنا حدّ   الَهْمَدا العَالءِ  ْبنُ  ُمَحمَّ
, اْألَْعَمِش  َعنِ  ُمعَاِويَةَ  أَبُو أَْخبََرنَا). يَ ِليَحْ  واللَّْفظُ ( ُمعَاِويَةَ  أَبِي َعنْ  َجِميعًا. نِيُّ  . نُ  ُعثَْما فَلَِقيَهُ . ِبِمنًى ِّ  َعْبدِ  َمعَ  أَْمِشي ُكْنتُ :  قَالَ , َعْلقََمةَ  َعنْ , إِْبَراِهْيمَ  َعنْ 

 َشا َجاِريَةً  ُجكَ  نُُزوِّ  أَالَ  ْحَمن الرَّ  َعْبدِ  أَبَا يَا:  نُ  ُعثَْما لَهُ  فَقَالَ .  ثُهُ  يَُحدِّ  َمعَهُ  فَقَامَ 
ُركَ  تُذَ  لَعَلََّها.  بَّةً   قُْلتُ  لَئِنْ :  ِّ  َعْبدِ  فَقَالَ  قَالَ .  نِكَ  َزَما ِمنْ  َمَضى َما بَْعضَ  ّكِ

ِّ  لَنَا قَالَ  لَقَدْ , ذَاكَ   َمنِ ! الشَّبَابش َمْعَشرَ  يَا:  وسلم عليه ّ  صلى َرُسو
جْ  البَاَءةَ  ِمْنُكمُ  اْستََطاعَ   لَمْ  َوَمنْ .  ِلْلفَْرجِ  َوأَْحَصنُ , ِلْلبَصرِ  أََغضُّ  نَّهُ  فَإِ . فَْليَتََزوَّ
ْومِ  بِا فَعَلَْيهِ  يَْستَِطيعْ   ِوَجاءٌ  لَهُ  نَّهُ  فَإِ . .  لصَّ

2485. “Rasulullah saw bersabda: wahai generasi muda, siapa diantara kamu 
telah mampu untuk menikah hendaknya is menikah, karena nikah itu dapat 
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum 
mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali 
(obat)”(HR. Muslim)5  

Berdasarkan ayat-ayat dan hadith-hadith yang menganjurkan perkawinan, 
mayoritas ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya sunnah. Akan tetapi 
menikah bisa menjadi wajib bagi seseorang jika ia khawatir terjerumus 
kedalam perbuatan zina, sedang ia mempunyai kemampuan untuk menikah 
karena zina adalah haram. Jika suatu yang haram hanya dapat dicegah dengan 
suatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib. 
                                                           
5 Al Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani as Shan’ani al Yamani, Subulus Salam Syarah 

Bulughul Maram jilid II terj. Muhammad Isnan (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 605. 
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Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 
bahagia. Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang 
perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang 
antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia 
menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan 
aturan perkawinan. 

Untuk mencapai dari tujuan pernikahan tersebut haruslah seseorang 
memiliki calon yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam memilih calonpun 
dalam syariat Islam telah diatur. Bagi laki-laki maupun perempuan yang 
hendak menikah dianjurkan untuk memilih kriteria-kriteria suami atau istri 
ideal yang sesuai. Kriteria suami ideal yaitu yang sholeh, baik akhlaknya, 
tampangnya serta hartanya. Dan bagi laki-laki kriteria istri ideal yaitu yang 
shalehah, berakhlak baik, keturunannya, perawan, cantik, berpendidikan dan 
pandai mengurus rumah tangga. Kecermatan dalam memilih pasangan sangat 
menentukan keberhasilan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 
Sebagaimana dalam hadith  

:  ِألَْرَبعٍ  اَْلَمْرَأةُ  تـُْنَكحُ : (  َقالَ  وسلم عليه هللا صلى النَِّيبِّ  َعنِ  عنه هللا رضي ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َوَعنْ 
 َمعَ  َعَلْيهِ  ُمتـََّفقٌ   ) َيَداكَ  تَرَِبتْ  اَلدِّينِ  ِبَذاتِ  فَاْظَفرْ ,  َوِلِديِنَها,  َوِجلََماِهلَا,  َوِحلََسِبَها,  ِلَماِهلَا
َعةِ  بَِقيَّةِ   اَلسَّبـْ
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“wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, karena 
kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka 
beruntunglah yang memilih wanita yang memiliki agama. (HR Bukhari)6 

 
Dalam Islam perkenalan antara laki-laki dan perempuan menuju 

pernikahan sudah diatur. Bagi yang hendak menikah mereka melakukan 
beberapa tahapan, tahapan pertama dimulai dari ta’a>ruf. Ta’a>ruf berbeda 
dengan pacaran yang dilakukan anak muda zaman sekarang. Ta’a>ruf 
dilakukan untuk mengenal calon pasangan, setelah bertemu dan ada 
ketertarikan satu sama lain dianjurkan untuk mengenal kepribadiannya, latar 
belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga serta agama dari kedua belah 
pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan 
Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila di antara 
mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling 
mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan 
bersilaturahmi ke orang tua keduanya. Ta’a>ruf  bisa juga dilakukan jika kedua 
belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk 
bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khit}hbah, dengan 
mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling 
mengenal.  

                                                           
6 Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, Bulughul Maram, terj, Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: 

Lontar Mediatama, 2017),  257. 
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Apabila proses ta’a>ruf  berhasil maka tahap selanjutnya adalah khit}hbah 
atau peminangan. Sedangkan macam-macam cara meminang yang dapat 
dilakukan dengan: lamaran melalui keluarga pihak wanita atau meminang 
dengan berbicara langsung kepada si wanita, orang tua si wanita atau 
kerabatnya menawarkan kepada orang-orang yang mereka ridhai akhlaq dan 
agamanya, pihak laki-laki melamar pihak wanita melalui pemuka masyarakat. 
Pemuka masyarakat meminang untuk sebagian sahabatnya, Wanita 
menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih.  

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah salah satu 
gerakan mahasiswa muslim yang berada di luar kampus. Kegiatan dari 
KAMMI sendiri berupa dakwah Islamiyah berupa kajian keilmuan serta 
gerakan sosial. Dalam organisasi ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan 
sangat dijaga sesuai tuntunan Al-Quran. Laki-laki biasa dipanggil dengan 
ikhwan dan perempuan biasa dipanggil akhwat. Setiap kader KAMMI wajib 
mengikuti halaqah atau kajian ke-Islaman. 

Bagi kader yang sudah siap untuk menikah maka mereka akan 
menceritakannya pada murabbinya atau murabbilah yang akan menanyakan. 
Murabbi disini adalah sebagai pembimbing atau pembina dalam halaqah. 
Setelah itu ikhwan atau akhwat yang sudah siap menikah akan membuat 
proposal nikah. Proposal nikah itu berisi biodata dari ikhwan atau akhwat 
yang menceritakan keseluruhan dari dirinya. Kader KAMMI memilih jalur 
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lewat murabbi karena merasa malu jika harus secara langsung tanpa 
pendamping. Proses tukar menukar proposal lewat sang murabbi tanpa 
diketahui orang lain. Dan apabila ta’a>ruf  berhasil maka akan lanjut ke tahap 
selanjutnya sampai akad dilangsungkan. Para kader KAMMI lebih memilih 
menikah lewat jalur ta’a>ruf  karena menurut mereka tidak perlu memikirkan 
jodoh orang lain serta dengan ber ta’a>ruf  akan lebih terjaga.7  

Dari pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti proses dari 
menuju pernikahan kader KAMMI. Dikarenakan peneliti melihat pada saat ini 
para pemuda-pemudinya lebih memilih jalur pacaran untuk memulai proses 
pernikahannya. Dimana pacaran yang mereka lakukan belum bisa menjamin 
akan berlangsungnya akad. Maka penulis mengkajinya dalam judul skripsi 
PROSES PERNIKAHAN KADER KESATUAN AKSI MAHASISWA 
MUSLIM INDONESIA PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

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

ditegaskan dan dibatasi, agar maksud dalam penelitian tercapai, yaitu: 
1. Proses pernikahan kader KAMMI Daerah Ponorogo mengulas proses 

menuju pernikahan yaitu diawali dengan ta’a>ruf  dan khit}bah, dimana 
proses ta’a>ruf dibantu oleh seorang perantara yaitu murabbinya dengan 
menggunakan proposal nikah. Dimana setiap kader KAMMI memiliki 

                                                           
7 Izzatul Fitri, Hasil Wawancara, 16 Maret 2018.  
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murabbi yang membina dalam suatu halaqah.  Murabbi bertindak sebagai 
pemimpin, guru, sahabat, orang tua bagi mutarabbinya. Jadi yang 
dimaksud penulis dalam skripsi ini yaitu proses pernikahan yang 
dilakukan dengan bimbingan seorang murabbi yang menjadi perantara 
serta peran dari murabbi tersebut dipandang dalam hukum Islam. 

2. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia adalah organisasi 
mahasiswa yang berada di luar kampus yang bergerak dalam dakwah 
Islamiyah serta gerakan sosial. Dimana organisasi ini berada di daerah 
Ponorogo yang setiap kadernya memiliki seorang murabbi dan mengikuti 
halaqah. 

C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah, ditentukan rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang proses ta’a>ruf  dan khit}bah 

kader KAMMI di bawah bimbingan murabbi? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran murabbi dalam proses 

pra nikah kader KAMMI? 
D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengajuan 

proposal nikah pada kader KAMMI 
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2. Untuk mendeskripsikan peran penting seorang murabbi bagi seorang 
kader KAMMI 

E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan ilmiah 
dan kegunaan terapan. Adapun kegunaannya sebagai berikut :  

1. Kegunaan ilmiah 
a. Untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah penelitian 

dan berpartisipasi dalam penyumbangan pemikiran, khususnya dalam 
bidang persiapan pernikahan. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penerapan masalah ta’a>ruf 
dalam masyarakat yang berlaku. 

2. Kegunaan terapan 
a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap peran penting murabbi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

F. Telaah Pustaka 
Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga 

melakukan  telaah hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan 
penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai 
berikut : 
1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andik Romdhoni, skripsi tahun 2015 

dengan judul Ta’a>ruf dan Khit}bah Menurut Partai Keadilan Sejahtera 
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(PKS) Ponorogo Perspektif Fiqih Munakahat. Seiring perkembangan 
wawasan dan cakrawala pandang masyarakat yang lebih mengacu pada 
asas demokrasi dan liberalisasi, yang menjadikan pergaulan perempuan 
dan laki-laki sangatlah bebas. Hal tersebut berimbas pada pelaksanaan 
khit}bah. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa apabila sudah 
dikhit}bah maka bebas melakukan apa saja, keadaan tersebut ditentang 
keras oleh kader Partai Keadilan Sosial. Dalam tata cara ta’a>ruf  dan 
khit}bah yang dilakukan sangat unik, yaitu menggunakan proposal nikah. 
Adapun rumusan masalahnya: 1) bagaimana perspektif fiqih munakahat 
terhadap status hukum ta’a>ruf  dan khit}bah menurut kader Partai Keadilan 
Sosial Ponorogo?2) bagaimana perspektif fiqih munakahat terhadap 
mekanisme ta’a>ruf  dan khit}bah menurut kader Partai Keadilan Sosial 
Ponorogo? Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan 
interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
analisis datanya menggunakan data reduction (reduksi data), data display 
(penyajian data), dan conclusion (penarikan kesimpulan). Adapun hasil 
penelitiannya sebagai berikut: 1) menurut kader PKS Ponorogo status 
hukum ta’a>ruf dan khit}bah wajib dilakukan bagi seseorang yang akan 
melangsungkan pernikahan. Hal ini sama dengan dasar hukum ta’a>ruf dan 
khit}bah yang terdapat dalam fiqih munakahat. Ta’a>ruf  dan khit}bah 
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dilakukan semata-mata hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan oleh kedua belah pihak setelah melangsungkan pernikahan. 2) 
mekanisme yang dipakai kader PKS dalam hal ta’a>ruf dan khit}bah  adalah 
dengan menulis biodata secara lengkap dari pekerjaan, penghasilan, hobi, 
kebiasaan dan keluargannya agar bisa tahu kebiasaan yang dilakukan 
sehari-hari dan tidak menyesal akhirnya. Proses ta’a>ruf  menggunakan 
proposal agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syar’i. 
Ketika melakukan khit}bah dalam kader PKS hal-hal yang diperbolehkan 
untuk dilihat adalah sebatas muka dan telapak tangan, baik laki-laki 
maupun perempuan. Hal ini sama dengan apa yang dimaksudkan dalam 
fiqih munakahat. Kader PKS juga berargumentasi berdasarkan hadith dan 
kebiasaan yang berlaku pada masa Nabi, yaitu untuk selalu memulai 
khit}bah dengan berta’a>ruf.8 

2. Hasil telaah lainnya adalah penelitian Benny Suryanto, skripsi tahun 2016 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan 
Menggunakan Proposal Nikah (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa 
INSANI Universitas Diponegoro)”, Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang. Ajaran menikah yang menggunakan proses ta’a>ruf yang 
diawali dengan bertukar biodata yang didampingi oleh murabbi para pihak 

                                                           
8 Andik Romdhoni, “Ta’a>ruf dan Khit}bah Menurut Kader Partai Keadilan Sejahtera Ponorogo 

Perspektif Fiqh Munakahat” Skripsi, (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2015), 62. 
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yang disebut dengan praktek proposal nikah. Adapun rumusan masalah 
yaitu : 1)bagaimana proses pernikahan menggunakan proposal nikah di 
UKM INSANI Undip?2)alasan-alasan apakah yang melatarbelakangi 
adanya proposal nikah?3)bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik proposal nikah? skripsi ini menggunakan penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu metode 
deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pernikahan dengan 
menggunakan metode proposal nikah pada prinsipnya tidak berbeda 
dengan proses pernikahan yang telah disyariatkan dalam Islam. Rukun dan 
syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan 
di Indonesia. Mereka menggunakan cara tersebut karena mengaku merasa 
kurang nyaman jika harus berhadapan langsung dengan lawan jenis dan 
dinilai lebih syar`i. Sedangkan praktiknya ialah seorang ikhwan/akhwat 
yang ingin menikah masing-masing harus membuat proposal mengenai hal 
ihwal dirinya untuk ditukarkan kepada ikhwan/akhwat yang lain yang 
ingin menikah, dan pertukaran tersebut melalui pihak ketiga yaitu 
murabbi.9 

                                                           
9 Benny Suryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Menggunakan 

Proposal Nikah (Studi Kasus di Unit Kegiatan Mahasiswa INSANI Universitas Diponegoro)”, Skripsi 
(Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016),73.  
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3. Hasil telaah pustaka yang lain adalah Sabar Barokah, skripsi  tahun 2016 
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Yang berjudul “Pacaran dan 
Ta’a>ruf  Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam”. Pacaran 
adalah jalan menuju zina yang sangat dilarang Allah. Sebagian besar yang 
akan menikah melalui jalur pacaran. Dalam Islam dalam hal mencari calon 
pasangan telah diatur, hubungan antara lawan jenis hanya diakui dengan 
hubungan yang sah, yaitu sebuah ikatan pernikahan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dengan data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu 
menjelaskan Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan 
ta’a>ruf  sebagai upaya pengenalannya. Ta’a>ruf di sini artinya luas, bukan 
hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi juga bisa dijadikan 
sarana pendekatan dalam hal berbisnis. Berta’a>ruf  pun memiliki etika dan 
aturannya dalam islam, sehingga tidak disalah artikanta’a>ruf  menjadi 
pacaran.10 

Dari beberapa telaah pustaka terdapat persamaan dan perbedaan. Diantara 
persamaannya adalah membahas masalah proses menuju pernikahan. 
Perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti dan peran dari murabbi. 
penulis menemukan gambaran bagaimana setiap orang melakukan proses 

                                                           
10 Sabar Barokah, “Pacaran dan Ta’aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum 

Islam”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016),74. 
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menuju pernikahan, yang diatur dalam hukum Islam dan implementasinya 
berbeda-beda didalam masyarakat, yang mana hal itu tidak terlepas dari 
adanya budaya dan setempat dan seberapa jauh pengertian masyarakat dengan 
adanya proses menuju pernikahan tersebut.  

G. Metode Penelitian 
1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang 
dilakukan di lapangan, dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah 
terjadi dan kemudian melihat kebelakang faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan kejadian tersebut terjadi. Pendekatan yang penulis lakukan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

2. Kehadiran Peneliti 
Penelitian kualitatif selalu identik dengan peran serta peneliti itu 

sendiri. Dengan peran serta peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat 
mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi. 

Pengamatan berperan serta pada dasarnya mengadakan pengamatan 
dan mendengarkan secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. 
Pengamatan merupakan penelitan yang bercirikan interaksi sosial yang 
memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan lingkungan subjek 
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peneliti, dan selama itu, data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan 
secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.11 

3. Lokasi penelitian 
Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Daerah 

Kabupaten Ponorogo. Yang menjadi obyek penelitian adalah Kader 
KAMMI di daerah Ponorogo.  

4. Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu informasi secara langsung 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan 
penyimpanan data.12 
1) Sumber data primer 

a. Murabbi 
b.  Kader KAMMI yang telah menikah 

2) Sumber data sekunder 
Selain data primer, penelitian ini juga didukung dengan data 

sekunder yaitu berupa draf biodata ta’a>ruf  dan buku tentang ke-
KAMMI-an 

  
 

                                                           
11 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 

106. 12 Moh Nasair, Metodologi Penelitian (Bogor, Galia Indonesia, 2005),54. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan tersebut.13 Dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara mendalam yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 
secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus 
penelitian. Sehingga data-data dapat dikumpulkan dengan semaksimal 
mungkin. 

b. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis. Seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang 
pendapat, juga teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan 
dengan penelitian ini.14 

6. Teknik Analisis Data 
Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi 
hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data 
tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

                                                           
13 Dr Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), 180.  
14 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),181. 
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selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 
ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang 
dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, 
ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi 
teori. 

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian 
ini dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.15 
Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul 
maka data yang berkaitan dengan masalah peran dari murabbi dalam 
proses pernikahan dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok 
permasalahan. 

b. Data Display (penyajian data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah tahap 

penyajian data, yaitu menguraikan dengan teks yang bersifat naratif. 
Adapun tujuan dari penyajian data ini adalah memudahkan 
pemahaman terhadap apa yang diteliti. 

 
                                                           
15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 228. 
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c. Conclusion Drawing Verification (kesimpulan)  
Langkah ketiga yakni mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau 
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa 
adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. 
Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 
diawal  dengan menggunakan metode analisa data yang telah penulis 
jelaskan di atas. 

7. Pengecekan keabsahan data 
Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain. Teknik yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber 
lain. Macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.16 

H. Sistematika Pembahasan 
Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam bab-bab dan 

sub-sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan 
pembahasan. 
Bab pertama :Pendahulan yang merupakan pola dasar yang 

menggambarkan seluruh penelitian ini yang memuat latar 
                                                           
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 

273. 
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belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua : merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis mengenal 
lebih dekat kerangka teoritik, untuk mencapai pemahaman 
yang utuh tentang pembahasan ini. Maka pada bab ini 
diuraikan teori ta’a>ruf dan khit}bah menurut hukum Islam 
sebagai proses menuju pernikahan perkawinan.  

Bab Ketiga  : merupakan pokok pembahasan penelitian yang diperoleh 
dari pengumpulan data yang mengkaji tentang keadaan dan 
gambaran umum tentang KAMMI serta proses menuju 
pernikahan yang dilakukan dibawah bimbingan murabbi. 

Bab keempat  : merupakan analisis data dari penelitian ini atau inti dari hasil 
penelitian penulis yaitu analisis terhadap pandangan hukum 
Islam tentang proses pernikahan yang dilakukan kader 
KAMMI dibawah bimbingan murabbi serta analisis terhadap 
peran murabbi dalam proses menuju pernikahan kader 
KAMMI Daerah Ponorogo 

Bab kelima  : merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan 
dari pembahasan, serta memuat saran-saran dari penulis demi 
kemajuan para pihak terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TA’A>RUF DAN KHIT{BAH DALAM 
HUKUM ISLAM  

A. Ta’a>ruf  
1. Pengertian Ta’a>ruf  

Ta’a>ruf  berasal dari ta’a>rrofa yang artinya menjadi tahu, yang asal 
akarnya ‘a-ro-fa yang berarti mengenal-perkenalan.17 Ta’a>ruf bisa berupa 
persahabatan, persaudaraan, pernikahan dan lain sebagainya. Selanjutnya 
yang dibahas disini  adalah ta’a>ruf sebagai tindakan dan upaya 
bersilaturrahmi  untuk bertemu atau bertatap muka agar saling mengenali 
atau sarana obyektif untuk melakukan perkenalan dan pendekatan dalam 
mencapai jodoh.  

Ta’a>ruf dalam proses menuju pernikahan telah dicontohkan oleh Nabi 
SAW dalam pernikahannya bersama Khadijah. Ketika Khadijah hendak 
melamar Muhammad, ia tidak cukup hanya mengenal nama, tetapi 
Khadijah mencari tahu mengenai kepribadian Muhammad waktu itu, baik 
yang menyangkut akhlak, etika, kejujuran, dan lain sebagainya. Dari 
perkenalan dan pemahaman Khadijah kepada Muhammad inilah kemudian 
terjadi lamaran yang disetujui oleh kedua belah pihak.  

                                                           
 17Wiwi Alawiyah Wahid, Kesalahan-Kesalahan Seputar Tahap-Tahap Pernikahan Paling 

Sering Terjadi, (Jogjakarta : Sabil, 2012), 16. 
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Berangkat dari makna ini, konsep ta’a>ruf  bisa dipahami dengan suatu 
pendekatan hubungan yang dilakukan oleh manusia untuk saling 
mengenal. Ta’a>ruf  merupakan suatu proses perkenalan antara dua insan 
yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, yang didalamnya mengandung 
hukum syar’i sebagai media menghindari dan melindungi kedua insan 
tersebut dari perbuatan yang tercela, melakukan maksiat, dan melanggar 
hukum Islam.18 

Penyesuaian konteks ta’a>ruf  ini merupakan suatu jalan yang ditempuh 
oleh manusia dalam upaya saling mengenal antara satu sama lain sebelum 
menikah.  

Ta’a>ruf  dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya 
keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah 
disepakati. Ta’a>ruf  berbeda dengan pacaran, pacaran bisa dimulai kapan 
saja, bahkan saat belum baligh dan mengakhirinya bisa dilakukan kapan 
saja. Tidak ada pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-
awal pacaran.  

2. Dasar Hukum Ta’a>ruf  

Disamping ta’a>ruf  merupakan media dan dibentuk menjadi sebuah 
sarana dalam mewadahi proses menuju perkawinan, ta’a>ruf merupakan 
bagian dari ukhuwah Islamiyah. Pada dasarnya ta’a>ruf dianjurkan dalam 

                                                           
18 Ibid.,17. 
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hukum Islam, sebab dengan ta’a>ruf manusia bisa berinteraksi dan 
berkomunikasi untuk mewujudkan segala kebutuhannya. 

Dalam hukum Islam, ta’a>ruf  disebutkan dalam Al Quran surat Al 
Hujaraat (49) ayat 13: 

                        
                           

        
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.19 
 
 Selain ayat tersebut, ada pula  hadits Nabi tentang pentingnya ta’a>ruf  
sebelum adanya peminangan atau khit{bah yaitu : 

 َرُسولُ  لَهُ  فَقَالَ  ْنَصارِ  اْالَ  ِمنَ  اِْمَرأَةً  َرُجلُ  َخَطبَ  قَالَ  هَُرْيَرةَ  أَبِى َعنْ  مٍ  زِ  َحا أَبِى َعنْ 
 ِ ُ  َصلَّى ّ َ  الَ  قَالَ  اِلَْيَها نََظْرتَ  َهلْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّ    اِلَْيَها ُظرَ يَنْ  أَنْ  َمَرهُ  فَأ

3094. dari abu Hazim dari Abu Hurairah RA. Berkata : “ketika ada 
seorang sahabat telah melamar seorang wanita dari golongan Anshar, 
maka Tanya Rasulullah pada sahabat itu : “apakah kamu telah melihat 

                                                           
19 Al Quran, 49 : 13; 
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calon istrimu?” jawabnya : “belum”. Maka beliau menyuruhnya melihat 
pada calon istrinya.” (HR. An Nasa’iy)20   

Dasar hukum menikah menggunakan proposal menggunakan hadits Nabi 
SAW : 

ٌ  َجاَءتْهُ  النَّبِيَّ  نَّ  أَ  َسِعدٍ  بِن َسْهلِ  َعنْ   َهْبتُ  وَ  ِإنِّي ِّ  َرُسولَ  يَا:  لَتْ  فَقَا اْمَرأَة
ْجِنْيَها ِّ  َرُسولَ  يَا:  فَقَالَ  َرُجلٌ  َما فَقَا. َطِوْيالً  ًما قِيَا َمتْ  فَقَا. لَك نَْفِسي  َزّوِ

 َجلَْستَ  اَِزاَركَ  اَْعَطْيتََها اِنْ  النَّبِيُّ  فَقَالَ . هَذَا اَِزاِريْ  اِالَّ  ِعْنِديْ  َما: فَقَالَ .  ِايَّاهُ؟ قَُها تُْصدِ  َشْيءٍ  ِمنْ  كَ  ِعْندَ  َهلْ :  ِّ  َرُسولَ  فَقَالَ . َجهْ  َحا بَِها لَكَ  يَُكنْ  لَمْ  إِنْ 
 قَالَ  ؟َشْيئٌ  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َمعَكَ  َهلْ :  النَّبِيُّ  لَهُ  فَقَالَ .  َشْيئًا يَِجدْ  فَلَمْ  فَاْلتََمسْ . َحِدْيدٍ  ِمنْ  َختًَما َولَوْ  اِْلتَِمسْ :  فَقَالَ .  َشْيئًا اَِجدُ  َما فَقَالَ . َشْيئًا ْلتَِمسْ  فَا لَكَ  ارَ اِزَ  الَ 
ْيَها ِلُسَورٍ  اَكذَ  ُسْوَرةُ  وَ  َكذَا ُسْوَرةُ  نَعَمْ :   ِبَما ْجتَُكَها َزوَّ  قَدْ  النَِّبيُّ   لَهُ  فَقَالَ . يَُسّمِ

 اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َمعَكَ 
Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang 
berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri 
lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah 
kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". 
Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia 
berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau 
berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah 
sesuatu". Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah 
berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak 
juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu 
menghafal qur'an?". Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil 
menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah 
menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR 
Bukhari).21  
 

Konsep ta’a>ruf sangat berperan sekali untuk manusia berinteraksi dan 
berkomunikasi dalam segala urusannya. Apalagi dalam urusan untuk 

                                                           
20 Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, Tarjamah Sunan An Nasa’iy jilid III, ptj. Al Ustad 

Bey Arifin,dkk. (Semarang: CV Asy Syifa’, 1993), 460. 
21 Al-Hafidz Ibn Hajar Al - Asqalani, Bulughul Maram, Beirut, Dar al-Kutub al Islamiyah, tt., 

181. 
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mencari jodoh, sebab istri adalah partner untuk membina rumah tangga 
yang tujuannya membentuk keselarasan dan keseimbangan dalam 
menjalin rumah tangga untuk mendidik dan membimbing anak 
keturunannya. 

3. Adab dan Tata Cara Ta’a>ruf  
Ada beberapa adab dan tata cara ta’a>ruf , yaitu : 
a. Membersihkan Nait Karena Allah 

Niat memiliki fungsi untuk membedakan antara amal yang sedang 
dilakukan, apakah ia bernilai ibadah atau tidak. Niat dalam melakukan 
ta’a>ruf  harus benar karena Allah untuk membangun keluarga yang 
sakinah, bukan hanya sekedar ingin mencoba dan main-main saja. Niat 
yang bersih bahwa ta’a>ruf yang dilakukan ini adalah upaya untuk 
mendekatkan diri kepada-Nya. Niat juga bermakna ikhlas dengan 
segala konsekuensinya. Apapun hasil ta’a>ruf adalah hal terbaik, tidak 
perlu bergembira berlebihan bila ta’a>ruf berhasil berlanjut menuju 
pernikahan. Dan sebaliknya apabila ta’a>ruf tidak berhasil tidaklah 
perlu bersedih berlebihan. Karena, ketika ta’a>ruf hanya mengharap 
ridho Allah. 

b. Berupaya Menjaga Keseriusan Ta’a>ruf  
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Selama proses ta’a>ruf  berlangsung topik pembicaraan antara laki-
laki dan perempuan haruslah dalam batas- batas yang baik dan tidak 
mengandung kemungkaran. 

c. Kejujuran dan Pembicaraan dalam Ta’a>ruf  

Selama proses ta’a>ruf  berlangsung baik dari pihak perempuan 
maupun laki-laki harus saling terbuka tidak ada kebohongan satu sama 
lain. Selama proses ta’a>ruf berlangsung diperlukan kejujuran dalam 
mengungkap keberadaan diri, kelemahan dan ketidakberdayaan.  

d. Nadzor Itu Bagian dari Sunnah Rasulullah 

Nazhor dalam bahasa Indonesia artinya melihat, artinya selama 
proses ta’a>ruf berlangsung baik perempuan maupun laki-laki 
dibolehkan untuk melihat calon pasangan kecuali auratnya. 

e. Menerima atau Menolak dengan Cara Sebaik Mungkin 

Selama proses ta’a>ruf berlangsung baik dari pihak laki-laki 
maupun perempuan dapat menerima atau menolak calon pasangan 
dengan pertimbangan agama, artinya baik laki-laki maupun 
perempuan  ketika menerima atau menolak calon pasangan semua 
dilandaskan pada agama. Misalkan seorang perempuan dalam memilih 
calon pasangannya ia memilih laki-laki yang baik akhlaknya.   
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f. Menetapi dan Menjaga Rambu-Rambu Syariah 

Ada aturan umum yang harus dipatuhi baik laki-laki maupun 
perempuan yang sedang melakukan ta’a>ruf, diantaranya adalah 
menutup aurat, tidak berkhalwat (berdua-duaan tanpa mahrom) atau 
bersentuhan fisik, dan tidak mengumbar pandangan dengan syahwat 
(nafsu).  

g. Usahakan Berpendamping 

Selama proses ta’a>ruf  berlangsung harus ada pendamping yang 
menemani dan menjadi mediator bagi laki-laki dan perempuan 
tersebut. Pendamping ta’a>ruf  memiliki beberapa fungsi diantaranya 
agar ta’a>ruf menetapi kaidah syar’i, membantu mengarahkan jalannya 
proses ta’a>ruf , membantu mengeluarkan isi hati, dan juga berfungsi 
sebagai pengontrol.22 

4. Tujuan dan Manfaat Ta’a>ruf 

Selain urusan melihat fisik, ta’a>ruf ingin menghasilkan data yang 
berkaitan dengan perempuan tersebut dari segi status, perilaku, dan 
karakternya, sehingga timbul rasa untuk meminang dan mengawininya.  
Semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dalam koridor syariat 

                                                           
22 Ibid., 25. 
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Islam, minimal ada mediator seperti teman yang muhrim, atau dari 
keluarga perempuan tersebut.  

B. Khit}bah atau Peminangan 
1. Pengertian Khitbhah atau Peminangan 

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). 
Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya antara lain meminta 
wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).23 Menurut 
terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya 
hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, 
seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi 
istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah 
masyarakat.24 

Khit}bah adalah meminta seorang wanita untuk dinikahinya. Jika 
permohonan dikabulkan, maka kedudukannya tidak lebih sebagai janji 
untuk menikah. Tapi, pernikahan belum terlaksana dengannya, dan wanita 
tersebut masih tetap sebagai wanita asing baginya hingga dia 
melangsungkan akad pernikahan dengannya.25 

                                                           
23 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai 

Pustaka, 2005), 866. 
24 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 74. 
25Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, terj. Abu Ihsan Al Atsari, 

dkk (Jakarta : Pustaka At-Tazkia, 2006), 145. 
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Meminang adalah pendahuluan sebuah pernikahan, yang tidak 
membawa konskuensi apapun seperti seperti apa yang ada pada 
pernikahan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau 
menikah, lebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, 
sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan 
pandangan dan penilaian yang jelas. 

Beni Ahmad Saebani mengutip pendapat Rahmat Hakim, bahwa 
meminang atau khit}bah mengandung arti permintaan, yang menurut adat 
adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan 
maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. 

Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 1 bab I huruf a, peminangan 
adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara 
seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (ma’ruf). 
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak 
mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang 
dapat dipercaya (pasal 11 KHI). Peminangan dapat dilakukan secara 
terang-terangan (s}ari>h) atau dengan sindiran (kinaya>h).26 Seperti 
diisyaratkan dalam surah Al Baqarah (2) : 235 

                                                           26 H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : 
PT Raja Grafindo Persada, 2009),24. 
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   27 
dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan 
mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) 
Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) 
untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah 
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 
takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyantun. 
 

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun 
praktek kebiasaan dalam masyarakat, menunjukkan bahwa peminangan 
merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Ini sejalan dengan 
pendapat Dawud al Zahiry yang menyatakan meminang hukumnya 
wajib.28 

 

                                                           
27 Al-Quran, 2: 235; 

28Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul 
Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said, et. al. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 
395. 
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2. Dasar Hukum Khit}bah 

Khit}bah dalam fiqh munakahat sama sekali berbeda dengan pacaran 
yang dikenal masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya, hukum Islam 
tidak mengakui legalitas berpacaran apapun alasannya tanpa mengingkari 
kemungkinan ada nilai positif yang diraih masing-masing melalui pacaran. 
Yang pasti Islam melarang pria dan wanita muslim melakukan khalwat 
(bersepi-sepi), berduaan dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin 
dan tidak memiliki hubungan suami istri.29 

Perintah untuk melakukan peminangan atau khit{bah, Al Quran 
menyebutkan dalam surah Al Baqarah (2) ayat 235 yang berbunyi : 

                     
                     

                      
                               

                      

                                                           
29 Lihat Andik Romdhoni, Ta’aruf dan Khitbah Menurut Kader Partai Keadilan Sejahtera 

Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat, 
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dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan 
mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) 
Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) 
untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah 
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 
takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyantun.30 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A dari Nabi SAW  
pernah bersabda bahwasannya : 

 يَْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْمَرأةٍ إالَّ َوَمعََها ذُو َمحَرمٍ الَ 
“janganlah seorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita kecuali 

bila ada mahramnya”.31  
Dari sini disebutkan larangan berkhalwat seorang laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahram. Untuk itu, hukum Islam tidak 
mengabsahkan pacaran dan hanya mengakui adanya peminangan. Berbeda 
dengan pacaran yang cenderung lebih banyak mengumbar hawa nafsu 
birahi dan kemesraan, khit{bah yang biasa dilakukan di hadapan pihak 
keluarga dan sanak saudara lebih bersifat formal dan penuh rasa tanggung 
jawab. 

                                                           
30 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Wasim Al Quran Transliterasi Per Kata 

Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 38. 
31 Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Bulughul Maram, kitab Nikah,…..,783. 
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Jadi dapat diartikan bahwa khit{bah atau meminang adalah menyatakan 
permintaan untuk menikah dari seseorang perempuan atau sebaliknya 
dengan langsung maupun dengan perantara yang dapat dipercaya dengan 
adat istiadat yang berlaku. 

3. Syarat Peminangan dan Halangannya 
Syarat peminangan dapat diketahui dengan mengetahui penghalang 

dari peminangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 12 menyatakan 
bahwa 

 Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih 
perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.  

 
Pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya 

peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan 
ataupun sudah janda. Hal tersebut dapat digolongkan dalam syarat 
peminangan. Peminangan dapat dilaksanakan selama tidak ada halangan-
halangan peminangan yang termuat dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4).  
Ayat (2), menyatakan wanita yang ditalak suami yang masih berada 
dalam masa iddah raji’ah, haram dan dilarang untuk dipinang. 
Ayat (3), dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang 
pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada 
penolakan dari pihak wanita. 
Ayat (4), dinyatakan putusnya pinangan pihak pria, karena adanya 
pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam 
pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang 
dipinang.32 
 

                                                           
32 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia, 2014), 337. 
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Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa syarat peminangan terdapat 
pada wanita, yaitu :  
a) Pada waktu dipinang, wanita tidak ada penghalang syara’ yang 

melarang dilangsungkannya pernikahan. Yang dimaksud penghalang 
syara’ ialah larangan meminang wanita yang masih bersuami atau 
wanita muhrimah yang menyebabkan haram untuk sementara waktu 
(mu’aqqar) maupun untuk selamanya (mu’abbad).33 

b) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain, 

Dalam hadits Nabi SAW :  
َُّ  ِضيَ رَ  -  ُعَمرَ  اْبنِ  َوَعنِ   ُهَما َا َِّ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  -َعنـْ  َال (  وسلم عليه هللا صلى َا

َلهُ  َاْخلَاِطبُ  يـَتـُْركَ  َحىتَّ ,  أَِخيهِ  ِخْطَبةِ  َعَلى بـَْعُضُكمْ  َخيُْطبْ   َاْخلَاِطبُ  َلهُ  ََْذنَ  أَوْ ,  قـَبـْ
 لِْلُبَخاِريِّ  َواللَّْفظُ ,  َعَلْيهِ  ُمتـََّفقٌ    )

Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang 
saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau 
telah mengizinkannya.” (Muttafaq alaih)34 
 
Dalam hal ini meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram. 
Sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, 
memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu 
ketentraman.35 Meminang pinangan orang lain itu diharamkan 
bilamana perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama 

                                                           
33Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam  (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2005), 87.  34Al Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Bulughul Maram Kitab Nikah,…..,221. 35Haya Binti Mubarak Al Barik, Ensklopedia Wanita Muslimah  terj. Amir Hamzah 
Fachrudin, (Jakarta : Darul Falah, 1998), 105-106.  
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dan walinya telah datang dengan terang-terangan mengijinkannya, bila 
izin itu memang diperlukan. Tetapi kalau pinangan semula ditolak 
dengan terang-terangan atau sindiran atau karena laki-laki yang kedua 
belum tahu ada orang lain 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.36 

c) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj’i (Al Baqarah, 2: 
228)37, perempuan yang masih dalam talak raj’i  haram dipinang 
dengan sindiran atau secara terang-terangan sebab yang bersangkutan 
masih dalam status suaminya dan suaminya masih berhak merujuknya 
sewaktu-waktu.38 

d) Wanita yang dalam masa iddah wafat hanya dapat dipinang dengan 
sidiran (kinayah) (Al Baqarah, 2 : 235)39, wanita yang sedang dalam 
masa iddah karena kematian  boleh dipinang secara sindiran tidak 
secara terang-terangan. Sebab diharamkan meminang dengaan terang-

                                                           
36Ghazaly, Fiqh Munakahat…………, 77-78. 
37Al-Quran, 2: 228; 
38 Al Quran, 2 : 228.  

39 Al Quran, 2 : 235. 
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terangan adalah untuk menjaga perasaan istri yang masih dalam 
suasana berkabung, untuk menjaga perasaan dari ahli warisnya.40 

e) Wanita dalam masa iddah bain sughra dapat dipinang oleh bekas 
suaminya, sehingga peminangan dilakukan baiknya secara syirri (tidak 
terang-terangan). Wanita dalam masa iddah bain kubra boleh dipinang 
oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, di dukhul 
dan telah bercerai. 

4. Cara Meminang  
Pada umumnya yang memiliki insiatif untuk meminang adalah pihak 

laki-laki. Diterima atau tidaknya suatu lamaran perkawinan terletak pada 
keputusan wanita. Akan tetapi, boleh pula yang mengambil inisiatif itu 
pihak perempuan, seperti yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah 
SAW. Pada suatu ketika Umar bin Khattab hendak mengawinkan putrinya 
dengan Utsman bin Affan dan untuk maksud itu Umar bin Khattab datang 
kepada Utsman. Sesudah terjadi perbincangan seperlunya, akhirnya 
Utsman menolak maksud itu dengan bijaksana.41 

Kemudian Umar datang kepada Rasulullah SAW dan setelah selesai 
pembicaraan seperlunya, ,maka demi memelihara hubungan persahabatan 
Nabi dan Umar, beliau terimalah lamaran itu. Sedangkan kepada Utsman 

                                                           
40 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 6, terj. Moh. Thalib, (Bandung : Al Ma’arif, 1996), 38 

41Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy Syuri, Mahkota Pengantin, terj. Ahmad Syaikhu, 
(Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2017), 46. 
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dikawinkan putri Rasulullah SAW. Peristiwa ini berarti Umar melamar 
Nabi untuk anaknya Hafsah dan Nabi melamar Utsman untuk putrinya. 
Kedua lamaran itu berhasil dengan memuaskan. 

Kedua macam inisiatif lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki 
ataupun pihak perempuan lebih dahulu pernah dilakukan di zaman 
Rasulullah SAW. Dan sampai saat ini masih berlaku, khususnya di daerah 
Indonesia. Untuk pinangan atau lamaran yang dilakukan pihak laki-laki 
ataupun pihak wanita terlebih dahulu tergantumg pada adat istiadat 
setempat. Daerah tersebut menggunakan yang mana. Dalam Islam sendiri 
tidak ada aturan yang mengharuskan laki-laki yang melamar dahulu.42 

Peminangan ini dapat dilakukan langsung ataupun melalui perantara 
yang dapat dipercaya. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam 
pasal 11. 

Dalam pasal 11 dinyatakan  
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkendak 
mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara 
yang dapat dipercaya.43  
 

5. Batasan Melihat Calon 
 Untuk mencapai keluarga yang sejahteradan tentram, maka sebelum 
proses akad berlangsung, seyogyanya laki-laki lebih dahulu melihat 
wanita yang dipinang sehingga dapat diketahui kecantikannya yang dapat 

                                                           
42 Peunoh Doly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 121. 
43Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia, 2014), 337. 
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menjadi faktor pendorong untuk segera mempersuntingnya, atau untuk 
mengetahui apakah ada cacat-celanya yang bisa menjadi penyebab 
kegagalan proses peminangan.  

Hukum dari melihat calon  menurut ulama berpendapat hukumnya 
sunnah dan sangat dianjurkan. 

 
 Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW 

َِّ ملسو هيلع هللا ىلص :  قَاَل َوَعْن َجاِبٍر  َفِإْن ِاْسَتطَاَع َأْن , ِإَذا َخَطَب َأَحدُُكُم اْلَمْرأََة ( َقاَل َرُسوُل َا
, َورَِجاُلُه ثَِقاٌت , َوأَبُو َداُوَد , َرَواُه َأْمحَُد   )فـَْليَـْفَعْل , يـَْنظَُر ِمنـَْها َما َيْدُعوُه ِإَىل ِنَكاِحَها 

 ُه َاْحلَاِكمُ َوَصحَّحَ 
ِْمِذيِّ : َوَلُه َشاِهٌد      َعِن اْلُمِغريَةِ ; َوالنََّساِئيِّ , ِعْنَد اَلرتِّ

 ِمْن َحِديِث ُحمَمَِّد ْبِن َمْسَلَمةَ : َواْبِن ِحبَّاَن , َوِعْنَد اِْبِن َماَجْه 
Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, 

sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya 
sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah. 
(HR Ahmad dan Abu Dawud)44 

 
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh An Nasai, At Tirmidzi dan ibnu 

majah 
َها : َأنَّ اَلنَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلَرُجٍل تـََزوََّج ِاْمَرأًَة ( َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  : َولُِمْسِلٍم  َقاَل ? أََنَظْرَت ِإلَيـْ

َها ِاْذَهْب فَ : َقاَل . َال :   )اْنُظْر ِإلَيـْ
Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, 

lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya sudahkah kau melihat dia? Ia 
                                                           44Al Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Bulughul Maram Kitab Nikah,…..,221. 
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menjawab, belum, sabda Rasulullah SAW lihatlah dia lebih dahulu agar 
nantinya kamu bisa hidup bersama dengan langgeng. (HR An Nasa’I, 
Ibnu Majah, dan Tirmidzi)45 

 
 
Dari hadith diatas, batasan anggota badan yang boleh dilihat adalah 

sebagai berikut : 
a) Jika yang melihatnya sama-sama perempuan, seluruh anggota 

badannya boleh dilihat, dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-
laki harus mengatakan sejujur-jujurnya dengan keadaan perempuan 
yang dimaksudkan, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu. 

b) Jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan 
hanya muka dan telapak tangan, selain karena itu merupakan aurat 
yang haram dilihat. 46 
Jumhur ulama berpendapat bagian badan yang boleh dilihat yaitu 

muka dan telapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik 
jeleknya, dan dengan melihat telapak tangannya dapat dketahui badanya 
subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud berpendapat bahwa seluruh 
badan perempuan boleh dilihat. Imam Auza’iy berpendapat tempat-tempat 
yang berdaging saja yang boleh dilihat.47 Imam Malik hanya 

                                                           45 Ibid.,221. 
46Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 151. 
47Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 6 terj. Moh. Thalib, 41. 
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membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Imam Abu 
Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak 
tangan.48  

Pendapat fuqaha pun berbeda-beda mengenai kebolehan wanita 
melihat laki-laki yang meminangnya. Madzhab Maliki membolehkan 
seorang wanita melihat terlebih dahulu pemuda yang hendak 
meminangnya, tapi sebatas pada wajah dan kedua telapak tangannya saja. 
Madzhab Syafi’I membolehkan seorang wanita melihat seluruh anggota 
badan pemuda yang hendak meminangnya selain aurat yaitu anggota 
badan yang berada antara pusar dan kedua lutut. 

Adapun Madzhab Hanafi dan Hambali membatasi melihat pada satu 
anggota badan tertentu, akan tetapi tergantung pada kaidah dan definisi 
aurat menurut mereka. Dari sini dapat dipahami bahwa ia boleh melihat 
anggota yang biasa terlihat, ataupun tidak. Jika sekiranya tidak dapat 
dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) 
supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang 
dipinangnya.49   

                                                           
48Ghozaly, Fiqh Munakahat……,75. 

49Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 
2011), 381. 
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Jika calon suami dan istri sudah saling melihat dalam batas-batas yang 
dibenarkan agama, dan hati keduanya telah berkenan, maka saat itu 
dapatlah calon pasangan atau yang mewakilinya mengajukan pinangan.50 

6. Pembatalan Khit}bah atau Peminangan 
Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah 

dilangsungkan. Seringkali sesudah itu diikuti dengan memberikan 
pembayaran mas kawin seluruh atau sebagian dan memberikan macam-
macam hadiah serta pemberian lainnya guna memperkokoh pertalian dan 
hubungan yang masih baru itu.51 

Peminangan selain di atur dalam syariat agama Islam, di Indonesia 
khususnya peminangan di atur dalam kompilasi hukum Islam dan undang-
undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Didalam undang-undang nomor 
1 tahun 1974, peminangan tidak dikenal alasannya mungkin karena 
peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Jadi tidak ada 
implikasi hukum dari sebuah peminangan. Ini berbeda dengan hukum 
Islam, kendati peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum 
yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan 
tetap menimbulkan implikasi moral. 

                                                           
50M. Quraish Shihab, Pengantin Al Quran (Tangerang, Lentera Hati, 2010), 58. 
51Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2011), 74. 
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Kendati undang-undang perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji 
hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada pasal 6 dan 7 
sebenarnya secara implisit mengatur peminangan tersebut. Salah satu 
syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai.52  

Pada prinsipnya apabila suatu pinangan dilakukan seorang laki-laki 
terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi 
Hukum Islam menegaskan dalam pasal 13 bahwa :  

Ayat (1), pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak 
bebas memutuskan hubungan peminangan. 
Ayat (2), kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan 
dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan 
kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling 
menghargai53. 
Dari penjelasan KHI tersebut, semakin tegas kendatipun peminangan 

itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan membawa akibat 
moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga 
menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika 
demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi ia harus 
dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.  

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka di 
antara yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhalwat (bersepi-

                                                           
52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Jakarta: t.p, 1974) 
53 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia, 2014), 337. 
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sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. 
Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi tadi dibolehkan. 
Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat.  

Tidak jelas penyebabnya, tampaknya ada anggapan sebagian 
masyarakat seakan-akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya 
sudah ada jaminan mereka menjadi suami istri. Oleh karena itu, hal ini 
patut mendapatkan perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, 
karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang 
telah bertunangan, akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, 
apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.54 

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada 
waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu 
pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai 
kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. 
Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian 
yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian 
ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang 
ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam 
bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang 
perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika 

                                                           
54Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Fiqhus Sunnah Lin Nisa terj. Irwan Raihan, 

(Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2014), 639. 
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pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang 
perkawinan, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu, agar 
tidak menimbukan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan. 
Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, dan peminangan 
tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan, maka si pemberi tidak dapat 
menuntut pengembalian hadiah atau hibah itu. 

 
 
 
Rasulullah Saw. menegaskan:  
 
ثَنَا  دُ  َحدَّ  َعْمِرو َعنْ  اْلُمعَلِّمِ  ُحَسْينٍ  َعنْ  َعِدّيٍ  أَبِي اْبنُ  َحدَّثَنَا بَشَّارٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ

 اْلَحِديثَ  يَْرفَعَانِ  َعبَّاٍس  َواْبنِ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  َطاُووسٌ  َحدَّثَنِي ُشعَْيبٍ  ْبنِ 
ُجلِ  يَِحلُّ  الَ  الَ قَ   يُْعِطي فِيَما اْلَواِلدَ  إِالَّ  فِيَها يَْرِجعُ  ثُمَّ  َعِطيَّةً  يُْعِطيَ  أَنْ  ِللرَّ

 إِذَا َحتَّى أََكلَ  اْلَكْلبِ  َكَمثَلِ  فِيَها يَْرِجعُ  ثُمَّ  اْلعَِطيَّةَ  يُْعِطي الَِّذي َوَمثَلُ  َولََدهُ 
 قَْيِئهِ  فِي َعادَ  ثُمَّ  قَاءَ  َشبِعَ 

“Tidak halal bagi seseorang memberi suatu pemberian, atau 
menghibahkan sesuatu, kemudian menarik kembali, kecuali orang tua 
yang memberi kepada anaknya’’ (Riwayat Ashab Al Sunan).55 

 
Apabila keinginan untuk menghentikan peminangan dan tidak 

berlanjut ke jenjang perkawinan adalah dari pihak laki-laki, maka dia 
tidak berhak menarik kembali hadiah atau hibah yang diberikannya. 
Karena pihak laki-lakilah yang memberikan dan tidak bertanggung jawab 
terhadap pinangan yang sudah dilakukan. Karena biasanya, tahapan 

                                                           
55Abu Isa Muhammad bin Isa al Turmudzi, Sunan al Tirmidzi juz III, Kitab Hak Wala dan 

Hibah terj. Moh. Zuhri (Semarang: asy-syifa, 1992), 627. 
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seorang laki-laki sampai pada tahap pemberian hibah atau hadiah, tentu 
sudah direncanakan dan dipikirkan secara masak-masak. Demikian juga 
sebaliknya, pihak perempuan untuk mau menerima hadiah atau hibah, 
juga dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang bahwa antara 
dirinya dan pihak laki-laki yang meminangnya merasa ada kecocokan. 
Namun sebaliknya, apabila yang berkeinginan untuk menghentikan 
peminangan tersebut dari pihak perempuan, maka konsekuensinya pihak 
perempuan wajib mengembalikan hadiah atau hibah tersebut kepada 
pihak laki-laki. Karena dia telah melakukan tindakan yang 
“mengecewakan” pihak laki-laki yang sudah meminangnya dan memberi 
hadiah atau hibah. 

Rasulullah Saw. memberikan petunjuk untuk dapat dipedomani. 
Akan tetapi apabila ternyata timbul masalah, maka musyawarah untuk 
mencari perdamaian adalah alternatif yang harus ditempuh. Karena 
perdamaian adalah pilihan solusi yang Quran (Al-Nisa [4]:128). 

                          

                        

                56     
dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan 
                                                           

56 Al Quran [4]:128. 
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perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi 
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu 
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz 
dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 

 
Dengan demikian, dapat diambil kompromi antara tuntunan agama 

dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling 
menghargai satu sama lain, seperti bunyi pasal 13 ayat (2) Kompilasi 
seperti telah dikutip di atas.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           57Ahmad  Rafiq, Hukum Perdata  Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 

82-85. 
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BAB III 

PROSES PERNIKAHAN KADER KAMMI DAERAH PONOROGO 

A. Profil Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Ponorogo 
1. Sejarah Berdirinya KAMMI Daerah Ponorogo 

KAMMI lahir di Malang pada tahun 1998.  Seiring berjalannya waktu 
KAMMI berkembang ke daerah-daerah, salah satunya Daerah Ponorogo. 
KAMMI Daerah Ponorogo mulai berkembang pada tahun 2013. Pada 
tahun 2013 barulah dilaksanakan Musda pertama dan terpilihlah ketua 
umum KAMMI Daerah Ponorogo akhina Derit Vikiyono (2013-2015). 
Dari tahun 2013-2017 KAMMI Daerah Ponorogo masih menjadi KAMMI 
Daerah rintisan, dikarenakan masih kurangnya kader Anggota Biasa (AB) 
3. Tetapi mulai tahun 2018 secara pernyataan sudah menjadi KAMMI 
Daerah Penuh.  

Sebelum lepas dari KAMMI Madiun, KAMMI Daerah Ponorogo 
bernama KAMMI Al-Badar yang terdiri dari seluruh kampus yang ada di 
Ponorogo. Pada awalnya KAMMI Daerah (KAMDA) Al-Badar memecah 
menjadi dua komisariat yaitu komisariat IAIN Ponorogo dan Komisariat 
fisabilillah. Setelah menjadi KAMDA resmipun, 2 komisariat itu tetap ada 
dan mulai 2 tahun terakhir ini mulai membuka komisariat baru di Pacitan.  
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2. Visi, Misi dan Paradigma Gerakan 

Visi dan Misi KAMMI adalah turunan dari cita-cita besar KAMMI 
untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang madani. Visi KAMMI berbunyi  

“KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan 
kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara 
Indonesia yang Islami”  

Dalam artian bahwa KAMMI adalah wadah untuk membentuk calon-
calon pemimpin bangsa masa depan dengan sebutannya Muslim 
Negarawan. Muslim Negarawan adalah output yang ingin dihasilkan oleh 
KAMMI. Dalam manhaj kaderisasi KAMMI 1427 H, Muslim Negarawan 
diartikan sebagai kader KAMMI yang memiliki lima elemen kunci. Kelima 
elemen tersebut adalah: basis ideologi Islam yang mengakar, idealis dan 
konsisten, basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan, berkontribusi 
pada pemecahan problematika umat dan bangsa, serta mampu menjadi 
perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan. 

Selain visi dan misi, KAMMI juga memiliki paradigma gerakan. 
Paradigma atau cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini paradigma 
KAMMI menjadi kerangka berpikir dalam mengambil berbagai sikap. Ada 
empat paradigma KAMMI, yakni: 



53 
 

a. KAMMI adalah Gerakan Dakwah Tauhid (GDT) 
b. KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik (GIP) 
c. KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen (GSI) 
d. KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstra Parlementer (GPE)58 

3. Prinsip Gerakan KAMMI 

Ada 6 prinsip gerakan yang semuanya merupakan tahapan periodesasi 
gerakan. Tahapan ini diambil dari  teoritisasi prinsip gerakan KAMMI ke 
dalam perluasan perjalanan dakwah KAMMI. Tujuannya untuk merapikan 
periodesasi gerakan dan selanjutnya mendisiplinkan dan menyemangati kader 
untuk memenuhi garis besar perjuangan. Enam prinsip tersebut sebagai 
berikut : 

a. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI 
b. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI 
c. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI 
d. Perbaikan adalah tradisi perjungan KAMMI 
e. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI 
f. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI 

4. Arti Lambang KAMMI 
                                                           

58Andi Rahmat dan Mukhamad Najib, Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus 
(Yogjakarta: profetika, 2007), 45. 
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Lambang organisasi mewakili sebuah organisasi dalam bentuk visual. 
Dalam sebuah lambang atau logo organisasi tercermin makna filosofis dan 
misi dari organisasi. Maka, KAMMI pun memiliki lambang yang bertindak 
sebagai identitas dari KAMMI itu sendiri. 

Lambang KAMMI berbentuk tangan kanan kekar yang sedang 
mengepal mengangkat globe dengan peta Indonesia.  Beberapa unsur 
dalam lambang KAMMI adalah globe, tangan kanan kekar yang 
mengangkat globe, lima kuntum bunga mawar, warna putih dan gradasi 
warna hijau. Makna dari lambang tersebut yaitu : 

a. Warna dasar putih melambangkan kesucian, 
b. Globe Warna Biru Laut melambangkan dakwah universal yang 

mencakup bumi Allah di manapun kita berada sebagai ladang dakwah, 
c. Tangan Kanan yang Mengangkat Globe melambangkan dakwah 

KAMMI menggunakan kekuatan dalam mengemban dakwah ini, 
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d. Lima Bunga Mawar Warna Merah yang Mengelilingi Tangan 
melambangkan kelembutan dalam berda’wah dan jumlah Lima Kuntum 
Bunga Mawar melambangkan Rukun Islam, 

e. Gradasi Warna Hijau melambangkan tahapan– tahapan da’wah KAMMI 
dalam membumikan ajaran Islam di Bumi Allah.59 

5. Struktur Organisasi KAMMI Daerah Ponorogo 

Sebelum KAMMI Daerah, kepengurusan KAMMI dimulai dari pusat. 
Pengurus KAMMI Pusat berada di Ibukota Negara. Dimana disana dipimpin 
oleh ketua umum yang bertindak sebagai pimpinan tertinggi. Beberapa pos-
pos jabatan yang ada di PP adalah: Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Biro 
Kesekretariatan, Biro Umum, Biro Pengembangan Organisasi, Biro Humas, 
Ketua Departemen Kaderisasi, Ketua Departemen Kajian Strategis, Ketua 
Departemen Dana dan Usaha, Ketua Departemen Pembangunan Wilayah dan 
Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat. 

Setelah pengurus pusat, dilanjutkan oleh pengurus wilayah, terletak di 
Ibukota Provinsi. Pengurus wilayah merupakan kumpulan KAMMI Daerah 
(Kamda) yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menumbuhkan, 
menghidupkan dan mengarahkan beberapa KAMDA yang berdekatan atau 
                                                           
59 http://www.academicindonesia.com/kammi/ 
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berada dalam kawasan tertentu. Pengurus wilayah adalah kesatuan organisasi 
yang dibentuk untuk mengkoordinir Pengurus Daerah. Masa jabatannya 
menyesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat. 

Dari pengurus wilayah, maka ada KAMMI Daerah (KAMDA), yaitu satu 
kesatuan organisasi yang dibentuk di Pusat Kota atau Ibukota Kabupaten/Kota 
yang terdapat perguruan tinggi. Salah satunya di Daerah Ponorogo. Didalam 
KAMDA dipimpin oleh seorang ketua umum. 

6. Kegiatan Yang Ada di KAMMI dan Rektrutmen Kader 
Rekrutmen kader yang dilakukan di KAMMI melalui dua jalur yaitu jalur 

komunitas dan jalur rekrutmen biasa. Jalur komunitas ini untuk KAMDA 
Ponorogo belum ada, sehingga yang dilakukan barulah rekrutmen biasa. 
Dalam rekrutmen biasanya para kader ikut dalam daurah marhalah yang 
diadakan setiap komisariat yang ada di kampus. Dalam daurah marhalah para 
kader diberikan materi tentang ke-KAMMI-an, syahadatain, aqidah, serta 
politik. Tujuan pemberian materi tersebut untuk memberikan bekal bagi para 
kader. Lulus dari daurah marhalah akan berstatus sebagai AB1(anggota biasa 
1), untuk masuk jenjang berikutnya AB1 akan disertifikasi untuk berangkat 
daurah marhalah 2. Setelah itu akan berstatus menjadi AB2 (anggota biasa 2). 
Dan lanjut lagi menjadi AB3 (anggota biasa 3). Sebagaimana yang 
disampaikan oleh saudari Anis Nur Rofikoh selaku ketua kaderisasi KAMDA 
Ponorogo : 
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Untuk masuk KAMMI ada 2 pintu yaitu pintu komunitas lalu ikut DM 
(Daurah Marhalah) tetapi di Ponorogo belum ada, dan melalui jalur 
rekrutmen dimana calon kader ikut DM setelah itu kader jadi tanggung jawab 
komisariat dari situ ada pembinaan fikriah, jasadyah. Kader AB1 akan 
disertifikasi untuk diberangkatkan DM2.60 

Kegiatan rutinan yang dilakukan kader KAMMI setiap pekannya adalah 
ikut halaqah. Halaqah ini wajib dilakukan bagi kader-kader KAMMI. Halaqah 
biasanya dilakukan perkelompok, dimana setiap kelompoknya beranggotakan 
maksimal 12 orang. Dan dipimpin oleh satu pemandu yang biasanya disebut 
dengan murabbi. Dalam halaqah ini materi yang diberikan sudah ada 
pedomannya, yaitu manhaj kepemanduan dari KAMDA Yogjakarta. Murabbi 
bertugas sebagai pemberi materi dan fasilitator mutarabbinya. Jika seorang 
mutarabbi memiliki suatu masalah, baik itu masalah pribadi atau yang lain 
maka murabbi bisa menjadi tempat curhat. Halaqah ini bertujuan untuk 
membentuk kader secara fikri>yah dan ruhiyahnya.  

Murabbi diorganisasi KAMMI berasal dari kader KAMMI sendiri yang 
telah lulus daurah pemandu madrasah KAMMI, yang kafaahnya telah 
mumpuni dan telah berstatus AB2 (anggota biasa 2). Karena anggota kader 
KAMDA Ponorogo yang masih kurang untuk menjadi pemandu, maka 
mengambil pemandu yang kafaahnya telah mumpuni tetapi belum ikut DPMK 
(dauroh madrasah pembina KAMMI).   

                                                           60 Anis Nur Rofikoh, Hasil Wawancara, 16 April 2018. 
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B. Proses Ta’a>ruf  dan Khit}bah  dengan Bimbingan Murabbi  

Setiap kader KAMMI memiliki murabbi dan murabbiyah masing-masing. 
Murabbi membimbing jalannya halaqah. Halaqah beranggotakan maksimal 12 
orang. Halaqah berfungsi untuk memperdalam ilmu agama bagi setiap kader.   

Bagi muttarabbi (binaan murabbi) yang telah siap dan memiliki rasa ingin 
menikah, maka murabbi menjadi fasilitator proses menuju pernikahan. Karena 
rasa ingin menikah adalah fitrah yang dimiliki semua makhluk Allah. Jadi, jika 
memang sudah siap lebih baik disegerakan. Murabbi akan memberikan nasihat 
pernikahan yang baik, cara memilih pasangan dan lain sebagainya.61 

Untuk mengawali proses menuju pernikahan akan diawali dengan proses 
ta’a>ruf  dimana setiap kader yang akan menikah membuat sebuah proposal. 
Proposal yang dibuat ditukar dengan proposal lawan jenis melalui murabbi. 
Sebelum proses menuju pernikahan setiap kader sudah dibekali ilmu agama 
serta pengetahuan tentang pernikahan. Betapa pentingnya menentukan kriteria 
yang akan dinikahi supaya terwujud cita-cita dari pernikahannya. 

 Proposal nikah ini berisi tentang biodata diri sendiri, visi dan misi 
pernikahan. Bagi laki-laki yang akan menikah, dia akan menceritakan pada 
murabbi bahwa dia berkeinginan menikah dengan perempuan itu. Lalu sang 

                                                           
61 Derit Vikiyono, Hasil Wawancara, 24 Mei 2018 
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murabbi akan menanyakan pada murabbiyah. Jika sudah mendapat jawaban 
maka akan lanjut pada tahap selanjutnya.62 

Proposal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian 
rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Sedangkan kata nikah 
memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
hukum dan ajaran agama.63 Dalam sebuah struktur keorganisasian baik 
organisasi sosial maupun organisasi mahasiswa atau kerja atau bisnis atau 
instansi, tentunya kata proposal tidak asing, tentu jika sebuah organisasi akan 
melakukan sebuah kegiatan akan diawali dengan pembuatan rencana kegiatan 
yang dituangkan dalam lemaran-lembaran kertas yang berisi latar belakang, 
tujuan, manfaat, target, susunan kepanitiaan, pendanaan dan lain sebagainya. 
Tujuan dibuatnya proposal selain sebagai pedoman kegiatan suatu organisasi, 
juga untuk meyakinkan pihak tertentu. Contoh gampangnya suatu proposal 
organisasi, meyakinkan pihak lain atau sponsor untuk memberikan sumbangan 
dana kegiatan. Dengan adanya proposal pihak lain akan lebih mudah 
mengetahui bagaimana rencana kegiatan kita, desainnya. Semakin bagus 
proposal yang kita buat, orang lain akan semakin tertarik. 

                                                           
62Aam Amsiani, Hasil Wawancara, 3 April 2018 63Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005) 
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Sedangkan untuk proposal nikah dapat disimpulkan sebagai bentuk tulisan 
yang berisi identitas diri, berupa nama, pekerjaan, hobi dan lain sebagainya, 
menuliskan pula proyeksi hidup kedepan, calon yang diinginkan serta 
kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana yang disampaikan saudari Izzatul 
“Bahwa proposal berisi tentang identitas diri berupa nama, alamat, agama, 
pekerjaan, hobi, golongan darah, kebiasaan”.64 

Proposal nikah dibuat untuk memudahkan seseorang melihat profil dan 
tujuan menikah tanpa perlu bertemu dengan orang yang membuatnya dengan 
difasilitasi oleh orang ketiga, yaitu murabbi. Diharapkan dari proposal itu, 
mendapatkan gambaran tentang calon istri atau suami yang diinginkan. 
Penamaan proposal nikah atau ta’a>ruf  hanyalah istilah saja, karena dalam 
praktiknya hanya berisi tentang biodata dan visi, misi pernikahan, jadi tidak 
sedetail proposal kegiatan lainnya. 

Suatu konsep pernikahan yang sudah dicetuskan biasanya mempunyai 
landasan sebagai pondasi pijakan. Sama halnya konsep pernikahan yang 
dilakukan oleh kader KAMDA Ponorogo, memang tidak dibukukan atau 
tertulis tetapi konsep yang digunakan langsung diketahui jika ada kader 
KAMMI yang menikah.  

                                                           
64 Izzatul Fitri, Hasil Wawancara, 16 Maret 2018. 
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Dasar hukum proposal nikah dimana dilakukan oleh seorang wanita yang 
menginginkan mendapat jodoh melalui permintaannya kepada Nabi SAW, yang 
dalam praktiknya dilakukan oleh seorang murabbi, kemudian keinginan wanita 
tersebut disambut oleh seorang pemuda, yang kemudian dinikahkan dengan 
perantara Nabi SAW. Disamping itu, alasan lain menggunakan proposal karena 
merasa malu apabila harus berinteraksi langsung dengan lawan jenis karena 
tidak mau berpacaran. Dengan melalui proposal, merasa lebih terjaga dan lebih 
selektif. Seperti yang dikemukan salah satu narasumber yaitu saudari Izzatul 
“Lebih terjamin, karena tidak berpacaran, jika asal pilih takut tertipu.”65 

Berdasarkan wawancara pada salah satu narasumber, bahwa dasar hukum 
menikah menggunakan proposal tidak ada dalil khusus baik Al Quran maupun 
hadith, tetapi ini merupakan ajaran dari kyai, ustadz, guru maupun murabbinya 
terdahulu. Sehingga dia hanya mengikuti apa yang didapat dari para guru-
gurunya. Sehingga ajaran ini merupakan warisan dari para ustadz-ustadz atau 
murabbinya.66 

Ajaran menikah melalui jalur ini, menganjurkan menikah untuk melalui 
perantara bukan melalui pacaran atau jalur yang tidak halal. Tanpa disadari 
bahwa membangun hubungan dengan pasangan yang memiliki satu pemikiran, 
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visi, misi yang sama menjadi lebih mudah. Semua yang dilakukan dipasrahkan 
kepada Allah karena mengharap ridhoNya dan yang terbaik.  

Dalam membuat proposal nikah seharusnya dibuat dengan sebaik-baiknya 
dan sejujur-jujurnya, karena dalam proposal tersebut pembaca dapat 
memberikan penilaian. Dalam proposal harus memuat gambaran yang lengkap 
dan detail tentang diri kita. Paling tidak proposal nikah harus memuat minimal 
beberapa hal berikut :  

1. Biodata adalah gambaran untuk memahami seseorang. Biodata digunakan 
untuk memudahkan dalam proses mengenal sehingga harus ditulis 
selengkap-lengkapnya. Biodata ini berisi mulai yang standar seperti nama, 
hobi, pekerjaan, alamat, agama hingga pendidikan dan pengalaman-
pengalaman. 

2. Menuliskan pandangan tentang pernikahan seperti nikah itu apa, 
bagaimana dan mengapa. Tentang pernikahan idaman dan bagaimana 
upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya. 

3. Mengenai kondisi sosial, religiusitas, ekonomi serta pandangan politik, 
4. Menuliskan visi, misi kehidupan serta gambaran hidup masa depan, 

(jangka pendek, jangka panjang) 
5. Menggambarkan secara detail dan lengkap tentang kondisi keluarga, 
6. Gambaran tentang karakter pembuat proposal diceritakan secara detail, 
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7. Foto diri baik setengah badan atau full badan, 
8. Menuliskan gambaran calon yang diinginkan mulai dari kriteria sampai 

tempat tinggalnya. 

Dalam menulis proposal, janganlah hanya menuliskan sisi positifnya saja. 
Tetapi juga harus dituliskan sisi negatifnya juga supaya seimbang. Proposal 
nikah atau ta’a>ruf  bersifat rahasia, sehingga tidak boleh dibaca oleh orang yang 
tidak berkepentingan. Apabila telah selesai dalam membuat proposal ta’a>ruf  
lebih baik langsung diserahkan kepada perantara atau murabbi. Murabbi akan 
mencoba menyelidiki dan mencarikan siapa calon jodoh yang sesuai dan cocok 
menurut proposal tersebut. 

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan praktik proposal ta’aruf  adalah 
sebagai berikut:  

1. Membuat proposal ta’aruf yang berisi tentang biodata yang menggambarkan 
diri sendiri maupun kondisi keluarga, dibuat dengan detail dan sejujur-
jujurnya.  

2. Setelah proposal jadi, diserahkan kepada murabbi/murabiyyah masing-
masing. Setelah itu akan diproses. Murabbi/murabbiyah akan menanyakan 
kesiapan serta kemantapan untuk menikah, apabila sudah mantap maka akan 
segera diproses. Cepat atau lambatnya proses ini tergantung pada murabbi 
dan pihak yang bersangkutan. 
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3. Proses selanjutnya yaitu tukar menukar proposal, ikhwan akan mendapat 
proposal akhwat begitupula sebaliknya, proses ini melalui 
murabbi/murabbiyah masing-masing. Disini diberikan tenggang waktu 
untuk mempelajari proposal masing-masing, setelah itu ditunggu 
jawabannya berlanjut atau tidak. Biasanya diakukan shalat istikharah serta 
penyelidikan kepada masing-masing. Apabila sudah memiliki jawaban 
mantap, maka dikemukakan pada murabbi/murabbiyah. Apabila kedua-
duanya sudah setuju, maka siap-siap untuk selanjutnya dipertemukan. Dalam 
pertemuan tersebut masing-masing pihak diberikan kesempatan bertanya apa 
sekiranya yang belum jelas dalam proposal serta yang mengganjal dihati.  

4. Setelah setuju, tahap selanjutnya adalah bertemu. Pertemuan yang dilakukan 
jika bisa lebih baik secepatnya dan ditemani oleh murabbi/murabbiyah 
beserta pasangannya. 

5. Tujuan pertemuan pertama ini untuk melihat serta untuk mengajukan 
pertanyaan  yang mengganjal dihati dan yang belum jelas di proposal agar 
lebih mengenal. Ta’arufnya bisa melalui presentasi atau pemaparan singkat 
yang dilanjutkan dengan tanya jawab atau bisa langsung tanya jawab dengan 
pertanyaan yang dianggap penting untuk ditanyakan. 

6. Setelah pertemuan ini, maka masing-masing pihak kembali shalat istikharah 
dan mendiskusikan dengan keluarga bagaimana keadaan masing-masing. 
Apabila belum mantap maka dapat diskusi dengan murabbi/murabbiyahnya. 
Setelah merasa mantap maka keduanya mengutarakan jawabannya kepada 
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murabbi/murabbiyahnya masing-masing. Setelah itu 
murabbi/murabbiyahnya yang akan menyampaikan jawabannya.  

7. Setelah jawabannya semua setuju dari masing-masing pihak dan keluarga, 
maka acara selanjutnya yaitu pertemuan si ikhwan ditemani murabbinya ke 
rumah orang tua akhwat. Dari sini ikhwan akan mengutarakan niatan untuk 
serius menikah dengan putri keluarga tersebut. Apabila keluarga akhwat 
menerima maka akan dilanjutkan pertemuan antar keluarga. 

8. Setelah keluarga akhwat setuju, keluarga ikhwan akan datang ke rumah 
akhwat dengan maksud untuk melakukan peminangan, dimana murabbi akan 
mendampingi proses ini. Disinilah akhwat sudah resmi dipinang. 

9. Setelah proses peminangan, maka berlanjut dengan proses pernikahan mulai 
dari akad sampai walimah. Proses ini berdasarkan adat istiadat dan 
kesepakatan kedua keluarga.67 

Tahap-tahap tersebut yang biasanya dilakukan dalam proses ta’aruf oleh 
kader KAMMI Daerah Ponorogo. Selama proses berlangsung akan 
dikonsultasikan terus dengan murabbi atau murabbiyahnya.  

C. Peran Murabbi dalam Proses Pra Nikah Kader KAMMI 
Murabbi adalah pelaksana penerapan manhaj tarbiyah pada anggota 

tamhidi dan muayyid. Dia bertindak sebagai sorang qiyadah (pemimpin), ustadz 
                                                           
67Aam Amsiani, Hasil Wawancara, 03 April 2018. 
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(guru), walid (orang tua) dan shohabah (sahabat) bagi mad’unya. Murabbi 
sangat berperan terhadap mutarabbinya, sebagai seorang guru dia akan 
mengajarkan segala hal, sebagai orang tua yang menjaga dan mengayomi serta 
sebagai sahabat yang selalu ada dan mendengar keluh kesahnya.68  

Dalam urusan menikah, murabbi memiliki peran ganda yaitu sebagai 
sahabat yang mendengarkan keluh kesahnya serta sebagai fasilitator 
pernikahannya. Dasar hukum murabbi sebagai fasilitator atau perantara ini 
tidak tertulis secara khusus dalam Al Quran. Tetapi menggunakan dasar hadith 
yang sama dengan proposal, dimana dalam Hadith tersebut Rasulullah SAW 
sebagai perantaranya dalam pernikahan itu. Melihat hadith tersebut maka 
seseorang yang menikah dalam hal proses menuju pernikahan itu dapat melalui 
perantara. Walaupun, menikah tidak melalui jalur ini juga diperbolehkan.  

Menurut narasumber yang telah saya wawancara, bahwa murabbi memiliki 
peran penting dalam proses pernikahannya. Murabbi sangat membantu, disaat 
sudah mantap menikah maka akan bercerita pada murabbiyahnya. Dengan 
perantara murabbi proses pernikahannya tidak melalui proses pacaran. Dimana 
proses pacaran dilarang dalam syariat Islam. Karena pacaran lebih mendekatkan 
pada perzinaan. Menikah melalui proses ta’a>ruf  lebih terjaga. Jika sudah siap 
menikah maka membuat proposal, lalu murabbi akan memberikan pilihan 
sudahkan ada calon tersendiri atau murabbi yang mencarikan.69 
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Selain menjadi lebih terjaga, dengan adanya murabbi kita akan 
mendapatkan banyak nasihat serta diarahkan ke jalan yang benar yang sesuai 
dengan syariat Islam. Memudahkan untuk mewujudkan pernikahan idaman. 
Murabbi juga membina dari segi kesiapan ruhiyahnya bagaimana 
menyongsong pernikahan serta mendampingi dalam mengambil keputusan. 
Seperti yang dikemukakan saudari Aam Amsiani  

Peran murabbi dalam proses pernikahan menurut saya yaitu sebagai 
perantara, mengarahkan kepada kebenaran, membina kita, memberikan 
nasehat, prosesnya sangat dijaga, tidak ada komunikasi sama sekali dan 
hanya sekedarnya dan seperlunya karena memang ada kegiatan 
bersama.70  

 
Perantara dalam proses pernikahan selain murabbi juga bisa dilakukan oleh 

guru/dosen, keluarga, maupun teman dekat. Apabila dari keluarga belum bisa 
mendampingi atau menjadi perantara maka pilihlah orang dari kalangan yang 
dekat dengan amal-amal Islami. Untuk menjadi perantara ta’a>ruf, seseorang 
tersebut harus memiliki beberapa hal, antara lain: 
1. Sudah menikah 

Status ini bukanlah syarat mutlak, tetapi lebih baik untuk dipertimbangkan. 
Karena diperlukan untuk menjaga keamanannya, sebab bisa saja terjadi bila 
pendamping ta’a>ruf belum menikah maka dia sendiri yang malah 
melakukan ta’a>ruf. Diharapkan pula dengan status yang sudah menikah, 
maka dapat diambil pelajaran dari pengalamannya.  
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2. Amanah dan dapat dipercaya 
Sabda Rasulullah SAW dalam hadithnya “rahasiakanlah khitbah 
(meminang) dan siarkanlah pernikahan”. Sesungguhnya ta’a>ruf dan 
khit}bah membutuhkan kerahasiaan karena masih rawan antara terjadi dan 
tidak. Amanah yang dimiliki oleh perantara/murabbi akan menuntunnya 
untuk mampu menahan diri dan menjaga rahasia, begitu juga ketika 
muncul aib, maka tidak akan dibocorkan kepada orang lain. 

3. Adil terhadap kedua belah pihak 
Sikap adil mampu melihat kebaikan dan keburukan manusia serta 
kebajikan dan kejahatannya. Keadilan sangat dibutuhkan agar bisa 
menimbang masalah secara jernih. Jangan sampai ada berat sebelah. 

4. Ikhlas mendampingi karena Allah Taala 
Ikhlas akan membawa berkah. Ia adalah asas yang harus didahulukan. 
Begitupun dalam perantara ta’a>ruf  janganlah mengharapkan duniawi.  

5. Dikenal berakhlak baik 
Peran dari perantara ta’a>ruf salah satunya sebagai qudwa>h atau contoh 
teladan. Kemuliaan akhlak akan membuat proses menjadi lebih berkah. 

6. Mengenal orang yang didampingi 
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Mengenal yang didampingi sangat diperlukan. Apalagi mengenal visi, misi, 
dan cara pandangnya. Dengan perkenalan ini akan mempermudah proses 
yang akan dijalani.71 
Dengan syarat-syarat tersebut, diharapkan dalam memilihkan calon 

pasangan tidaklah sembarang. Agama dan akhlaknya yang menjadi 
pertimbangan utama. Dalam pengambilan keputusan murabbi tidak berhak 
menentukan, semua keputusan ada pada para pihak. Murabbi berperan 
mengarahkan dan memberikan nasehat terbaik agar tidak salah pilih dan salah 
langkah.72 

Apabila terjadi kegundahan pada mutarabbi maka murabbi akan 
memberikan nasihat dan saran-saran. Murabbi memberikan anjuran untuk 
mutarabbinya melakukan shalat istiharah agar dalam mengambil keputusan 
diberikan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Maksud Istikharah ini agar 
hamba bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada-Nya untuk 
dipilihkan yang terbaik. Istiharah dilakukan tidak hanya dilakukan dalam sekali, 
tetapi berulang-ulang. Sampai mendapatkan keyakinan dalam hati mana pilihan 
yang terbaik. Dalam melakukan salat istiharah kita harus netral, tidak boleh 
memaksakan kehendak kita.73  

Dalam proses ta’a>ruf  tidak semua berjalan lancar sampai akhir, ada yang 
berhasil ada juga yang mengalami kegagalan. Karena ta’a>ruf  merupakan salah 
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satu ikhtiar, jadi tidak terlepas dari kemungkinan berhasil atau gagal. Apabila 
mengalami kegagalan, peran murabbi sangatlah diperlukan. Murabbi berperan 
memberikan motivasi pada mutarabbi agar tidak drop, dan menerima semuanya 
dengan ikhlas. Bahwa dibalik kegagalan itu ada rencana Allah yang indah.  
Murabbi dan mutarabbi mengevaluasi apa penyebab kegagalan dalam  proses 
ta’a>ruf  , kemudian memperbaiki diri dengan banyak-banyak mengikuti kajian 
dan memperdalam ilmu agama untuk menjadi bekal pernikahan. Setelah merasa 
siap untuk memulai ta’a>ruf  lagi, maka murabbi akan mencarikan lagi calon 
yang cocok untuk mutarabbinya.74 

Dalam menjodohkan mutarabbinya, seorang murabbi tidak sembarangan 
dalam menjodohkan, akan tetapi mengutamakan beberapa faktor. Antara lain 
faktornya adalah pemahaman agama yang dimiliki, sifat-sifat yang dimilikinya, 
latar belakang dari keluarganya, pertimbangan kesetaraan antara keduanya, 
firasat murabbi juga dipertimbangkan karena murabbi menginginkan yang 
terbaik untuk mutarabbinya, kriteria dari calon.  
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PROSES PERNIKAHAN KADER KAMMI 
DAERAH PONOROGO   

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Kader KAMMI 
dengan Bimbingan Murabbi  

Dalam hal pernikahan kader KAMMI Daerah Ponorogo pada prinsipnya 
tidak berbeda dengan prinsip pernikahan yang telah disyariatkan dalam Islam. 
Rukun dan syarat yang digunakan sama dengan yang telah diundang-
undangkan di Indonesia. Rukun nikah menurut kader KAMMI yaitu mempelai 
laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ija>b qabu>l  tidak ada 
perbedaan sama sekali dengan yang disyariatkan Islam. Rukun dan syarat 
tersebut terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan konsep 
pernikahannya hanya pada konsep pemilihan, pencarian jodoh dan proses 
hingga menuju ke peminangannya. 

Menikah adalah sunatullah, dimana perintah menikah sudah jelas dalam 
kitab suci Al Quran surah An Nisaa’  
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              75     
 dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya. 

 
Dengan adanya perintah tersebut maka bagi para pemuda serta pemudi yang 

sudah siap untuk menikah, maka lebih baik disegerakan. Tetapi janganlah 
menggunakan jalan yang haram, gunakalah jalan yang halal yang sesuai dengan 
syariat. Islam mensyariatkan ta’a>ruf  sebagai langkah awal untuk saling 
mengenal dalam berbagai hal, terutama dalam hal menikah. Karena menikah 
merupakan salah satu ibadah terlama, sehingga agar tidak terjadi salah pilih dan 
penyesalan. Syariat Islam sangatlah menjaga pergaulan antara lawan jenis. Jika 
bercampur antara laki-laki dan perempuan ditakutkan terjadi zina. Allah 
melarang perbuatan zina. 

Sebelum melakukan ta’a>ruf, ada beberapa yang harus dipersiapkan untuk 
dilakukan diantaranya adalah persiapan ruhiyah, fikri>yah, jasadi>yah dan 
maliyah. Persiapan ruhiyah yaitu memiliki kesiapan untuk ditaushiyah, 

                                                           75 Al Quran, 4: 3; 



73 
 

menaushiyah (saling menasehati) dan menerimanya lapang dada. Persiapan 
fikri>yah yaitu memiliki ilmu yang terkait dengan pernikahan, tentang hak dan 
kewajiban suami-istri serta tentang visi membentuk peradaban yang dimulai 
dari unit terkecil yaitu rumah tangga sakinah, sehingga saat ta’a>ruf  hal tersebut 
dapat dibicarakan. Persiapan jasadi>yah yaitu menjaga dan memelihara 
kesehatan, serta mengenali penyakit yang diderita sehingga mudah 
mengantisipasinya bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Persiapan  maliyah 
yaitu mempersiapkan diri untuk menafkahi keluarga dan memiliki etos kerja 
yang tinggi. Selain hal tersebut, perlu juga persiapan tentang orang tua. Dalam 
melakukan ta’a>ruf dibutuhkan dukungan dari keluarga besar untuk menikah.76  

Konsep pemilihan dan pencarian jodoh yang kader KAMMI lakukan melalui 
konsep ta’a>ruf ,dimana kedua calon berkenalan dengan menggunakan tulisan 
yang disebut dengan proposal nikah. Proposal nikah ini berisi tentang biodata 
pembuat, visi dan misi pernikahan, serta keinginan tentang kriterianya. Biodata 
adalah gambaran untuk memahami seseorang. Biasanya dengan melihat sekilas 
pembaca akan tahu orang yang ada dibalik biodata. Meski belum melihat nyata, 
biodata akan membantu seseorang untuk mengetahui sedikit informasi 
mengenai orang lain. 

Paling tidak proposal nikah harus memuat minimal beberapa hal berikut :  

                                                           
76 Asri Widiarti, Tak Kenal Maka Ta’a>ruf, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010),10-11. 
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9. Biodata adalah gambaran untuk memahami seseorang. Biodata digunakan 
untuk memudahkan dalam proses mengenal sehingga harus ditulis 
selengkap-lengkapnya. Biodata ini berisi mulai yang standar seperti nama, 
hobi, pekerjaan, alamat, agama hingga pendidikan dan pengalaman-
pengalaman. 

10. Menuliskan pandangan tentang pernikahan seperti nikah itu apa, 
bagaimana dan mengapa. Tentang pernikahan idaman dan bagaimana 
upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya. 

11. Mengenai kondisi sosial, religiusitas, ekonomi serta pandangan politik, 
12. Menuliskan visi, misi kehidupan serta gambaran hidup masa depan, 

(jangka pendek, jangka panjang) 
13. Menggambarkan secara detail dan lengkap tentang kondisi keluarga, 
14. Gambaran tentang karakter pembuat proposal diceritakan secara detail, 
15. Foto diri baik setengah badan atau full badan, 
16. Menuliskan gambaran calon yang diinginkan mulai dari kriteria sampai 

tempat tinggalnya.  

Keuntungan menggunakan biodata dalam proses ta’a>ruf, yaitu dengan 
menggunakan biodata dapat diperoleh keputusan diawal, untuk lanjut atau 
berhenti prosesnya. Jika ada kecenderungan maka akan berlanjut.  Ta’a>ruf   
adapula yang tidak menggunakan biodata, tetapi dikenalkan langsung oleh 
perantara. Perantara menjelaskan gambaran sekilas tentang sosok yang akan 
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dikenalkan. Jika ada kecenderungan maka untuk berkenalan lebih lanjut, maka 
akan diteruskan pada proses yang selanjutnya. Apabila sudah membaca 
biodatanya, maka sedikitnya sudah mengenal karakternya. Sehingga nantinya 
tidak akan tersinggung jika mendapat pertanyaan yang lugas. Mengantisipasi 
bila tidak diterima, dengan adanya biodata terdahulu diharapkan segala bentuk 
penolakan tidak diketahui oleh pihak yang ditolak sehingga tidak memberikan 
dampak yang signifikan. 

Pembahasan tentang proses pra pernikahan kader KAMMI berkaitan dalam 
beberapa hal diantaranya adalah  proses pemilihan jodoh, jalur yang digunakan 
dalam mencari jodoh atau perjodohan, sampai pada peminangan. Bagi seorang 
kader yang sudah siap menikah akan ditanya apakah sudah ada calon atau 
belum. Jika memang siap dan belum ada yang mengkhitbah maka dia harus 
membuat proposal ta’a>ruf. Tetapi jika sudah ada calonnya, maka calon 
pilihannya akan ditanya-tanya tentang kesiapannya.  

Dalam memilih jodoh kader KAMMI lebih memilih lewat jalur ini karena 
dengan menggunakan jalur ini mereka merasa aman, nyaman, tidak tertipu, 
tidak perlu berduaan ataupun pacaran.77 Mereka lebih memilih mengenal calon 
lewat proposal. Apabila ada yang kurang jelas dalam proposal dapat ditanyakan 
nanti ketika nadzor (bertemu). Dimana pertemuan tersebut didampingi oleh 
murabbi dan murabbiyahnya masing-masing. Dengan ta’a>ruf  mereka merasa 

                                                           
77 Izzatul Fitri, Hasil Wawancara, 16 Maret 2018 
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nyaman karena yang dijodohkan adalah orang yang berakhlak baik. Mereka 
menilai calon berakhlak baik dari pengetahuan agamanya, kebiasaannya 
mengikuti halaqah serta sikapnya terhadap orang tua dan teman-temannya. 
Tetapi tidak jarang sebagian orang yang hendak menikah tidak 
mempertimbangkan akhlaknya dan asal menikah dengan pilihannya. 

Tidak semua proses ta’a>ruf  berhasil, ada juga yang mengalami kegagalan. 
Kegagalan ini biasanya karena tidak sepaham antara ikhwan dan akhwat, 
keluarga, adat istiadat. Apabila terjadi kegagalan maka peran murabbi disini 
mengevaluasi penyebabnya dan mencarikan lagi yang sesuai dengan kriteria. 

Dalam hal memilih jodoh yang dilakukan kader KAMMI sesuai dengan 
hadits Nabi SAW yang berarti  

,  ِلَماِهلَا:  ِألَْربَعٍ  اَْلَمْرَأةُ  تـُْنَكحُ : (  َقالَ  وسلم عليه هللا صلى النَِّيبِّ  َعنِ  عنه هللا رضي ُهَريْـَرةَ  َأِيب  َوَعنْ 
 بَِقيَّةِ  َمعَ  َعَلْيهِ  ُمتـََّفقٌ    ) َيَداكَ  تَرَِبتْ  دِّينِ اَل ِبَذاتِ  َفاْظَفرْ ,  َوِلِديِنَها,  َوِجلََماِهلَا,  َوِحلََسِبَها
َعةِ   اَلسَّبـْ

 
“wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, karena  

kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka 
beruntunglah yang memilih wanita yang memiliki agama”. (HR Bukhari)78 

 
Proses mencari jodoh disini menggunakan proposal ta’a>ruf  yang mana 

menggunakan perantara sebagai penghubungnya. Penggunaan proposal ini 

                                                           
78 Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, Bulughul Maram terj, Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta, 

Lontar Mediatama, 2017),  257. 
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tidaklah menyalahi aturan Islam, walaupun dalam syariat Islam praktek 
proposal tidak ada secara tertulis.  

Bagi pelaku ta’a>ruf  harus memiliki adab-adab serta tata cara yang baik dan 
sesuai tuntunan. Adab serta tata cara ta’a>ruf  yang baik antara lain yaitu  

1. Membersihka niat karena Allah 
2. Berupaya menjaga keseriusan dalam ta’a>ruf   
3. Kejujuran dan pembicaraan dalam ta’a>ruf   
4. Nadzor itu bagian dari Sunnah Rasul 
5. Menerima atau menolak dengan cara seahsan mungkin 
6. Menetapi dan menjaga rambu-rambu syariah 
7. Usahakan berdampingan  
8. Menjauhi tempat-tempat yang mencurigakan ketika ta’a>ruf   
9. Jagalah rahasia ta’a>ruf   
10. Selalu istikharah 

Dalam melakukan ta’a>ruf  hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh semua 
pihak, agar tujuannya tercapai untuk membangun keluarga yang sakinah, 
mawaddah, wa rahmah. Jika membangun rumah tangga diawali dengan hal 
yang baik, sesuai syariat maka rumah tangga tersebut akan mendapatkan berkah 
dari Allah SWT. 
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B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Murabbi Dalam Proses Pra 
Nikah Kader KAMMI 

Murabbi adalah pelaksana penerapan manhaj tarbiyah pada anggota tamhidi 
dan muayyid. Dia bertindak sebagai sorang qiyadah (pemimpin), ustadz (guru), 
walid (orang tua) dan shohabah (sahabat) bagi mad’unya. Dalam organisasi 
KAMMI murabbi disebut juga dengan pemandu. Pemandu atau murabbi ini 
membina halaqah yang beranggotakan maksimal 12 orang. Murabbi sebagai 
tempat cerita, berkeluh kesah jika ada masalah termasuk urusan pribadi. Murabbi 
akan mendampingi setiap mutarabbinya, termasuk dalam urusan pernikahan. 

Pendamping atau perantara dalam proses ta’a>ruf  dapat dilakukan oleh orang 
tua, sahabat, guru, murabbi,murabbiyah. Karena pendamping memiliki fungsi 
yang sangat penting dalam proses ta’a>ruf, seyogyanya seorang pendamping atau 
perantara ta’a>ruf  memiliki beberapa hal, antara lain : 

1. Paham Agama 
2. Amanah dan Dapat Dipercaya 
3. Sudah Menikah 
4. Ada Kedekatan 
5. Dikenal Berakhlak Baik79  

Peran dari seorang murabbi terhadap muttarabbinya sangatlah banyak. 
Bukan hanya dalam hal ibadah serta tauhid, tetapi juga dalam hal melengkapi 

                                                           
79 Ari Pusparini, Agar Ta’a>ruf Cinta Berbuah Pahala, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), 28-

29. 
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separuh agamannya dengan menikah. Bagi muttarabbi yang sudah memasuki 
usia menikah, akan mendapatkan nasehat-nasehat tentang pernikahan serta saran 
agar tidak salah langkah dalam memilih pasangan dan menjalani kehidupan 
rumah tangga. 

Dalam pernikahan Kader KAMMI Daerah Ponorogo, bagi kader yang sudah 
siap menikah akan dibantu prosesnya oleh murabbi. Dalam hal ini murabbi 
menanyakan pada mutarabbinya sudahkah memiliki calon. Jika dia sudah 
memiliki calon, maka tinggal ditanyakan kesiapannya. Tapi tidak semuanya 
sudah memiliki calon, bagi yang belum memiliki calon maka murabbi akan 
mengajukan calon. Murabbi dan murabbiyyah dari keduanya berkomunikasi 
untuk menentukan. Setelah siap, maka murabbi memberi tahu pada akhwat 
bahwa ada ikhwan yang serius. Setelah hal itu akhwat memikirkannya untuk 
menerima atau menolak. Setelah ditemukan jawaban baru lanjut ketahap 
berikutnya.  

Sejak awal proses perkenalan murabbi dan murabbiyah selalu mendampingi 
dalam hal komunikasi, memberi saran, nasehat. Murabbi menjodohkan 
mutarabbinya bukanlah asal pilih, tetapi melalui berbagai pertimbangan. Kriteria 
yang digunakan murabbi dalam menjodohkan mutarabbinya antara lain yaitu 
pertama, pemahaman agama dari masing-masing calon. Pemahaman agama ini 
dapat dilihat dari interaksi murabbi dan mutarabbi. Kedua, sifat-sifat yang 
menonjol, sifat baik buruk dari calon. (ada diskusi antara murabbi dengan 
mutarabbi). Ketiga, latar belakang keluarga, keempat, pertimbangan sekufu, 



80 
 

kelima, pertimbangan firasat murabbi, keenam, kriteria calon yang diinginkan 
mutarabbi.80 

Setelah proses ta’a>ruf  , maka akan dilanjutkan dengan pertemuan yang 
didampingi oleh murabbi dan murabbiyahnya, pertemuan ini untuk menanyakan 
apa yang belum jelas dalam proposal. Pertemuan ini juga sebagai pertimbangan 
lanjut atau tidak, walaupun sudah bertemu belum menjamin akan lanjut. Untuk 
yang memilih tidak lanjut maka menolak dengan alasan yang logis. Bagi yang 
menerima setelah pertemuan itu, murabbi dan mutarabbi  saling berkomunikasi 
membicarakan jawabannya. Menentukan jawaban melalui shalat istiharah, 
memohon kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Apabila lanjut maka 
masuk tahap berikutnya, yaitu tahap penelitian calon. Tahap ini ada untuk 
menambah keyakinan pada mutarabbi serta keluarga. Penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana akhlak calon menurut teman, tetangga dan saudaranya. 
Setelah keluarga merestui dan mutarabbi yakin dengan jawabannya lanjut, maka 
proses selanjutnya adalah peminangan. 

Setelah itu dilakukan pertemuan keluarga yang didampingi oleh murabbinya 
untuk berbicara secara langsung kepada keluarga akhwat pada proses ini 
dilakukan peminangan. Sampai proses ini murabbi masih mendampingi dan 
memberikan saran, serta nasihat. Peminangan selesai, maka membicarakan adat 
atau prosesi yang digunakan saat akad nikah dan walimah. Apakah menggunakan 

                                                           
80 Derit Vikiyono, Hasil Wawancara,  24 Mei 2018. 
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adat istiadat jawa atau sederhana saja. Untuk masalah akad serta walimah 
tergantung pada hasil musyawarah kedua keluarga. 

Setelah terjadi akad serta walimah diantara keduanya, maka selanjutnya 
dimulailah kehidupan rumah tangga. Setelah hidup bersama, keduanya mulai 
menyesuaikan diri dengan kebiasaan masing-masing dan sifat masing-masing. 
Hak serta kewajiban diantara keduanya mulai berlaku. Suami akan menjalankan 
hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya, serta istripun demikian. Hal 
tersebut bertujuan untuk meraih keluarga impian yang sakinah, mawadah, wa 
rahmah. 

Peran seorang murabbi diqiyaskan pada hadits tersebut 

ٌ  َجاَءتْهُ  النَّبِيَّ  نَّ  أَ  َسِعدٍ  بِن َسْهلِ  َعنْ   َهْبتُ  وَ  إِنِّي ِّ  َرُسولَ  يَا:  لَتْ  فَقَا اْمَرأَة
ِ  َرُسولَ  يَا:  فَقَالَ  َرُجلٌ  َما فَقَا. َطِوْيالً  ًما قِيَا َمتْ  فَقَا. لَك نَفِْسي ْجنِْيَها ّ .  اِيَّاهُ؟ قَُها تُْصدِ  َشْيءٍ  ِمنْ  كَ  ِعْندَ  َهلْ :  ِّ  َرُسولَ  فَقَالَ . َجهْ  َحا بَِها لَكَ  يَكُنْ  لَمْ  إِنْ  َزّوِ  اَِزارَ  الَ  َجلَْستَ  اَِزاَركَ  اَْعَطْيتََها اِنْ  النَّبِيُّ  فَقَالَ . َهذَا اَِزاِريْ  اِالَّ  ِعْنِديْ  َما: فَقَالَ 

 وَ  َكذَا سُْوَرةُ  نَعَمْ :  قَالَ  ؟َشْيئٌ  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َمعَكَ  َهلْ :  النَّبِيُّ  لَهُ  فَقَالَ .  َشْيئًا يَِجدْ  فَلَمْ  فَاْلتََمسْ . َحِدْيدٍ  ِمنْ  َختًَما َولَوْ  اِْلتَِمسْ :  فَقَالَ .  َشْيئًا اَِجدُ  َما فَقَالَ . َشْيئًا ْلتَِمسْ  فَا لَكَ 
ْيَها ِلُسَورٍ  َكذَا ُسْوَرةُ   اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َمعَكَ  بَِما ْجتَُكَها َزوَّ  قَدْ  النَّبِيُّ   لَهُ  فَقَالَ . يَُسّمِ

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang 
berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama 
lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan 
dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata," 
Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali 
hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka 
kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata," aku tidak 
mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari 
besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi 
berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab,"Ya surat ini 
dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku 
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telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu" (HR 
Bukhari).81   

 
Dalam hadits diatas korelasinya sebagai dasar hukum menikah melalui 

perantara dimana dilakukan oleh seorang wanita yang menginginkan mendapat 
jodoh melalui permintaannya kepada Nabi SAW, yang dalam praktiknya 
dilakukan oleh seorang murabbi, kemudian keinginan wanita tersebut disambut 
oleh seorang pemuda, yang kemudian dinikahkan dengan perantara Nabi SAW. 

Menurut hadits tersebut, diperbolehkan menikah dengan menggunakan 
bantuan perantara dalam mencarikan pasangan. Karena merasa malu dan 
minder jika harus mencari pasangan sendiri. Disini murabbi bertugas untuk 
bertanya pada mutarabbinya, bagi yang belum mempunyai calon, maka akan 
dicarikan yang sekiranya cocok. Akan tetapi jika sudah ada gambaran maka 
hanya ditanya tentang kesiapannya. Dalam hal perjodohan ini, murabbi 
memberi gambaran sosok yang akan dikenalkan dan memberikan saran serta 
nasihat untuk dipertimbangkan. 

Peran murabbi dalam proses pernikahan mulai dari ta’a>ruf  hingga walimah 
dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. 
Walaupun tidak ada ayat Al Quran yang menerangkan secara langsung. Peran 
murabbi ini juga bisa diqiyaskan pada hadits yang telah dibahas di atas. 
Seseorang dapat meminta kepada orang lain untuk dicarikan calon pasangan. 

                                                           
81 Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, Bulughul Maram terj, Abu Firly Bassam Taqiy 

(Yogyakarta, Lontar Mediatama, 2017), 181. 



83 
 

Seorang murabbi dalam proses menuju pernikahan dia memberikan nasihat 
dan saran pada mutarabbinya yang akan menikah, memberikan nasihat-nasihat 
pernikahan. Setelah terjadi pernikahanpun masih terjalin komunikasi dan bila ada 
masalah bisa membantu. Murabbi dalam memberikan pembinaan, penasehatan 
dimulai sejak mereka mengikuti halaqah tidak hanya saat akan menikah saja.  

Perannya dalam proses pernikahan sebagai pembimbing dan pendamping 
bagi mutarabbinya, dalam hal menentukan pilihan murabbi tidak memiliki hak 
untuk memaksa, hanya saja memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam 
memutuskan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  
1. Proses pernikahan dibawah bimbingan murabbi yang dilakukan kader 

KAMMI Daerah Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Dengan adanya bimbingan dari murabbi, proses yang dijalani sesuai syariat 
melalui ta’a>ruf dan khit}bah bukan sembarangan. Bimbingan ini dengan 
membuat proposal ta’a>ruf, yang bertujuan untuk proses saling mengenal 
menuju pernikahan supaya tidak terjadi salah memilih.  

2. Peran murabbi tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti dalam 
hadits yang dibahas sebelumnya. Bahwa pada masa Rasulullah, beliaulah 
yang menjadi perantara pernikahan dari beberapa sahabatnya. Peran 
murabbi dalam proses pra pernikahan sebagai pembimbing sangatlah 
membantu. Dengan adanya murabbi, apa yang diinginkan oleh mutarabbi 
semua dapat dikonsultasikan sehingga mendapatkan saran dan nasehat. 
Murabbi memberikan nasihat-nasihat tentang pernikahan sebagai bekal, 
Tidak ada resiko khalwat dan zina karena komunikasi dan pertemuan selalu 
didampingi.  

B. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-
saran sebagai berikut :  

1. Bagi murabbi teruslah memberi saran dan nasihat pada mutarabbimu serta 
ajarkan ilmu agama, sebagai bekal kehidupannya dalam membangun 
rumah tangga. Apa yang engkau lakukan Allah akan membalasnya. 

2. Bagi para kader dan para pemuda-pemudi pada umumnya yang sudah siap 
menikah, menikahlah melalui jalur yang halal agar keluargamu penuh 
barakah. Apabila belum siap maka pantaskalah dirimu untuk mendapat 
yang terbaik. 
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