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ABSTRAK 

Fatkhurozi. 2019. Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di 

Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif 

Fiqh Munakahat. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,Pembimbing 

Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M. Hum. 

Kata Kunci: Peminangan Perempuan, Peran Suami Isteri, Fiqh Munakahat 

Kajian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh suatu tradisi peminangan 

yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, tradisi tersebut 

dilakukan untuk menghormati dan menjaga tradisi leluhurnya dan untuk 

menghindari adanya kemaksiatan dari pasangan tersebut. Selain itu masyarakat 

meyakini agar pihak keluarga perempuan menjadi lebih terhormat dan terpandang 

pada kalangan masyarakat, serta yang melakukan hal tersebut meyakini jika 

peminangan dilakukan oleh perempuan maka nantinya pihak keluarga perempuan 

mendapatkan rezeki yang melimpah. Dalam peran suami isteri dari praktik 

peminangan tersebut adanya pola relasi beragam dari setiap pasangan suami isteri, 

yaitu dalam mencari nafkah, mengurus rumah, mengasuh dan mendidik anak, 

saling menghargai dan menghormati terhadap pasangan, serta bermusyawarah 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi: 

tinjauan Fiqh Munakahat terhadap praktik peminangan oleh perempuan kepada 

laki-laki, tinjauan Fiqh Munakahat terhadap relasi peran suami isteri dari praktik 

peminangan oleh perempuan kepada laki-laki. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data yang digunakan interview, observasi, dan dokumentasi. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu reduction, display, dan conclusion. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: pertama, Secara Fiqh Munakahat 

praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Japan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo bukan termasuk peminangan yang dilarang. 

Sayyidatina Khadijah ra meminang Nabi Muhammad ketika beliau masih berusia 

25 tahun, membuktikan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Diterangkan dalam  

hadith Sa>ha>l bin Sa'i>d dan Tsa>bid Al-Bunnani> peminangan juga dilakukan oleh 

perempuan. Kedua, ada pola relasi peran suami isteri yang berbeda-beda dari 

setiap pasangan. Relasi peran yang sesuai dengan Fiqh Munakahat yaitu peran 

isteri mencari nafkah dan peran suami membantu isteri mengurus rumah. 

Sedangkan relasi peran suami isteri yang tidak sesuai dengan Fiqh Munakahat 

yaitu suami tidak membantu isteri dalam mengasuh (Hadhanah) dan mendidik 

anak, suami tidak menghargai dan menghormati isteri dalam perkataanya, dan 

isteri tidak memiliki kebebasan dalam berpikir dan berpendapat ketika 

bermusyawarah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang berlainan dan sifat 

yang bertentangan, yang setiap sesuatu itu merupakan pasangan. Allah 

berfirman: 

                    

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu 

sekalian berpikir.”(QS. Adz-Dzariat:49) 

 

Salah satu cara untuk mempersatukan setiap makhluk-Nya yang 

berlawanan tersebut adalah dengan jalan pernikahan. Pernikahan adalah suatu 

cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk meneruskan 

keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan.
1
 

Adapun tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk 

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan 

kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir 

dan batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, sehingga 

timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar keluarga.
2
 

                                                           
1
 Imam Safi'I,"Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang Khitbah di Desa Ketro Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1 
2
 Wahyu Nur Alfiyan,"Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi Ruwatan Larangan 

Nikah Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan," skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2018), 3 
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Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Alquran dan 

Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika 

perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Di antara proses yang 

akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan khit}bah/peminangan.
3
 

Khit}bah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk 

melangsungkan perkawinan. Ulama fiqih mendefinisikannya dengan  

menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk 

mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal 

untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan.
4
 

Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang 

perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara yang sudah umum berlaku di 

tengah-tengah masyarakat.
5
 Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara 

peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan 

dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Upacara peminangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling 

sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon 

mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang.
6
  

                                                           
3
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu 

2011) ,  9. 
4
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2009), 7-8. 
5
 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.  

6
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 147 
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Pada umumnya, di Indonesia peminangan dilakukan pihak laki-laki 

terhadap perempuan. Jumhur ulama' mengatakan bahwa pinangan itu tidak 

wajib, sedangkan Dawd Az-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, 

sebab peminangan itu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama' 

mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam 

keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan".
7
 

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan isteri mempunyai tanggung 

jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami isteri 

mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu di 

hari kehari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan 

rusak, tidak harmonis lagi. 

Masing-masing suami isteri mempunyai hak atas lainnya. Hal ini 

berarti, bila isteri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai 

kewajiban atas isterinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak 

dari isterinya, dan isterinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak  

dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.  

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka dia menjalankan suatu peranan.
8
 Peran suami isteri dalam rumah tangga 

mempunyai kedudukan masing-masing kedudukan isteri lebih diutamakan 

pada mengurus rumah tangga. Karena di sinilah peran utama seorang isteri 

dibutuhkan yaitu sebagai pengasuh, pendidik, dan pemelihara anak-anak. 

                                                           
7
 Ibid., 146-147 

8
 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali 

Press, 2017), hlm, 210-211. 



10 

Namun, suami juga memiliki kewajiban untuk membimbing isteri serta anak-

anaknya dan menciptakan suasana rumah tangga yang tentram. Dan yang 

lebih utama dari peran isteri yaitu sebagai pendamping suami di dalam 

membina rumah tangga sedangkan kewajiban mencari rezeki ada di pihak 

suami.
9
 

Cara  meminang berbagai daerah Indonesia tidaklah sama, tetapi pada 

umumnya di Indonesia pinangan dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat 

laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Satu  hal yang berbeda adalah 

budaya peminangan yang terdapat di lingkungan masyarakat Desa Japan, 

kaitannya peminangan di desa tersebut rata-rata diawali dari pihak keluarga 

perempuan. Salah satu informan  peneliti yaitu seorang moddin, beliau bapak 

Siswoyo memberi keterangan bahwa di Desa Japan rata-rata peminangan 

dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Beliau mengatakan bahwa 

peminangan tersebut  masih diterapkan sampai sekarang. Tujuan dari 

peminangan oleh perempuan yaitu untuk mempererat tali kekeluargaan dari 

pihak perempuan kepada laki-laki, begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk  

penentuan pelaksanaan akad dan resepsi dilaksanakan pada saat 

peminangan.
10

  

Berdasarkan keterangan dari bapak Tukiman selaku sesepuh (Tokoh 

adat) beliau juga memberi keterangan mengenai peminangan tersebut. Beliau 

memberi keterangan bahwa tradisi tersebut di lakukan untuk menghormati 

nenek moyang dengan menjaga tradisi tersebut sampai sekarang. Selain itu 

                                                           
9
 https://steemit.com/news/@abiismail/peran-dan-tanggung-jawab-isteri-terhadap-nafkah-

keluarga-menurut-fiqh-syafi-iyah, (diakses pada tanggal 17 Juni 2019, jam 10:35). 
10

 Siswoyo, Hasil Wawancara, Ponorogo. 06 Desember 2018. 

https://steemit.com/news/@abiismail/peran-dan-tanggung-jawab-isteri-terhadap-nafkah-keluarga-menurut-fiqh-syafi-iyah
https://steemit.com/news/@abiismail/peran-dan-tanggung-jawab-isteri-terhadap-nafkah-keluarga-menurut-fiqh-syafi-iyah
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beliau menjelaskan latar belakang dilakukannya peminangan tersebut supaya 

pihak keluarga perempuan menjadi lebih terhormat dan terpandang pada 

kalangan masyarakat, dan yang melakukan hal tersebut meyakini jika 

peminangan dilakukan oleh perempuan maka nantinya pihak keluarga 

perempuan mendapatkan rezeki yang melimpah.
 11

 

 Berdasarkan wawancara dengan bapak Tukiman
12

 selaku tokoh adat di 

Desa Japan peran suami isteri dari praktik peminangan oleh perempuan 

kepada laki-laki adanya ketidak sesuaian peran antara laki-laki dan 

perempuan, dan dari setiap pasangan suami isteri ketimpangan peran tersebut 

berbeda-beda yaitu dalam hal mencari nafkah, mengurus rumah, mengasuh 

dan mendidik anak, berprilaku baik terhadap pasangan dan bermusyawarah 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga. 

 Dalam kehidupan rumah tangga dari praktik peminangan tersebut 

adanya relasi pada peran. Sehingga dalam rumah tangga tersebut isteri 

menggantikan suatu peran dari suami begitu juga sebaliknya, sehingga relasi 

peran tersebut tidak sesuai dalam ketentuan Fiqh Munakahat. 

Pada dasarnya, peran suami isteri sudah diatur dalam Fiqh Munakahat 

untuk keutuhan rumah tangganya agar tetap harmonis dan sesuai tujuan hidup 

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu sakinah 

mawaddah wa rahmah. Lalu dengan adanya relasi ketimpangan peran suami 

isteri dalam rumah tangga, bagaimana keberlangsungan pasangan tersebut 

                                                           
11

 Tukiman, Hasil Wawancara, Ponorogo. 06 Desember 2018. 
12

  Ibid, Hasil Wawancara, Ponorogo. 08 September 2019. 

 



12 

dan bagaimana dampak yang dialami dalam rumah tangganya akibat dari 

ketimpangan perannya. 

Ada beberapa alasan mengapa Desa Japan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai objek penelitian ini, diantaranya adalah 

fenomena ini popular dikalangan masyarakat tetapi belum pernah diteliti 

khususnya Desa Japan, serta masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan 

masyarakat terhadap makna praktik peminangan oleh perempuan dan relasi 

peran suami isteri dalam Fiqh Munakahat. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dengan adanya praktik 

peminangan oleh perempuan kepada laki-laki, dan relasi ketimpangan peran 

suami isteri dari praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki yang 

tidak sesuai dengan Fiqh Munakahat sehingga perlu meluruskan pemahaman 

masyarakat. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul:  

“Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa 

Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ditinjau dari fiqh 

Munakahat ? 
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2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap relasi peran suami isteri 

dari praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Japan 

Kecamatan Babadan Kabuapaten Ponorogo? 

C. Tujuan Peneliti 

1. Untuk menjelaskan pandangan Fiqh Munakahat  tentang praktik 

peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Japan Kecamatan 

Babadan Kabuapaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan relasi peran suami isteri dari praktik peminangan oleh 

perempuan kepada laki-laki di Desa Japan Kecamatan Babadan 

Kabuapaten Ponorogo dari segi Fiqh Munakahat. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat secara teoritik 

a. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga 

Islam IAIN Ponorogo. 

b. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap 

kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema 

yang terkait, sehingga dapat dijadikan Refrensi, bahan acuan dan 

dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk memahami bagaimana 

tinjauan Fiqh Munakahat terhadap relasi peran suami isteri dari praktik 

peminangan oleh perempuan di Desa Japan Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka 

Skripsi karya Ali Mahmud Mahasiswa IAIN Ponorogo, Nomor Induk 

Mahasiswa (210113035) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Khit}bah Di Desa Tegalombo Kecamatan kauman kabupaten 

Ponorogo.  Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas yaitu adanya 

kesalahan pemahaman atau prilaku muda-mudi masyarakat tentang khitbah 

maupun pasca khit}bah yang tidak sesuai dan melanggar hukum Islam, 

padahal masyarakat mayoritas beragama islam serta pemuda pemudinya juga 

sudah berpendidikan. Kesimpulan skripsi tersebut tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik khit}bah telah melanggar peraturan dalam hukum Islam, 

sepeti acara tukar cincin.pihak laki-laki dan perempuan saling bersentuhan, 

maka hukumnya haram. Tinjauan huku islam terhadap praktik pasca khit}bah 

yaitu antara laki-laki dan perempuan bebas bertemu dan bergaul, padahal 

mereka belum ada ikatan pernikahan yang belum disahkan. Maka dalam 

hukum islam praktik pasca khit}bah hukumnya Haram.
13

 

Skripsi karya Imam Safi’i IAIN Ponorogo, Nomor Induk Mahasiswa 

(210113021) dengan judul Tinjauan Fiqh munakahat tentang Khit}bah Di 

                                                           
13

 Ali Mahmud,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah id desa Tegalombo 

Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo," Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2017), 2 
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Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dalam skripsi ini 

permasalahan yang dibahas adanya kesenjangan antara teori di dalam ilmu 

fiqh munakahat dengan praktik khitbah, yaitu adanya kesalahan pemahaman 

atau perilaku muda mudi masyarakat tentang proses khitbah maupun pasca 

khitbah yang tidak sesuai dan telah melanggar fiqh munakahat. Kesimpulan 

dari skripsi tersebut tinjauan fiqh munakahat terhadap relasi pasangan pasca 

khitbah yaitu antara pihak laki-laki dan perempuan itu bebas untuk bertemu 

maupun bergaul, padahal antara mereka masih belum ada ikatan pernikahan 

yang sah, Namun hanya sebatas khitbah. Maka dalam fiqh munakahat praktik 

pasca khitbah tersebut hukumnya adalah haram.
14

 

Skripsi karya Nurul Hidayati mahasiswa IAIN Ponorogo, dengan judul 

Posisi Suami Terhadap Isteri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(Studi Kasus Di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Perspektih Hukum Islam). Permasalahan yang dibahas suami yang tidak bisa 

menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Suami yang berada 

dirumah tidak membantu isterinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 

dirumah hanya seenaknya sendiri dan hanya mengandalkan kiriman dari 

isterinya. Apabila keluarga tersebut sudah memiliki anak pengasuhannya 

dititipkan pada neneknya. Kesimpulan dari skripsi tersebut faktor yang 

mendorong isteri bekerja menjadi TKW adalah dikarenakan faktor ekonomi, 

untuk mempertahankan keluarga, pengalaman kerja, bujuk rayu dari teman. 

Sedangkan posisi suami dalam perspektif Islam adalah tetap sebagai 

                                                           
14

 Imam Safi’I,” Tinjauan Fiqh munakahat tentang Khitbah Di Desa Ketro Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2013) . 
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pemimpin keluarga, namun posisi sebagai kepala rumah tangga sedikit 

terkikis akibat dari penghasilan isteri lebih tinggi.
15

 

Skripsi karya Salma Dewi Faradhila Mahasiswa IAIN Ponorogo, Nomor 

Induk Mahasiswa (210114052) dengan judul Peran Isteri Sebagai Pencari 

Nafkah Utama Perspektif Mas}lahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo). Dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas 

yaitu Fungsi suami sebagai pencari nafkah utama digantikan oleh istri, 

sehingga peran istri bukan hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga 

sebagai pencari nafkah utama. Dengan bekerjanya istri maka kesempatan 

untuk mengurus keluarga menjadi terabaikan dan memberikan pengaruh 

terhadap kehidupan rumah tangga. Istri sebagai pencari nafkah utama 

disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga. 

Kesimpulan dari skripsi tersebut  istri sebagai pencari nafkah utama adalah 

sebagai wujud menolak kemudaratan yang terjadi dikarenakan sang suami 

belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi 

kepentingan dan masalahnya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama 

di Desa Joresan termasuk dalam kategori mas}lahah d}aruri>yah. Dalam 

perspektif mas}lahah wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan 

atau kemudaratan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta.
16

 

                                                           
15

 Nurul Hidayati," Posisi Suami Terhadap Isteri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (Studi Kasus di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Perspektih 

Hukum islam)," Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2016), 1 
16

 Salma Dewi Faradhila," Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif 

Maslahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)," skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). 



17 

Skripsi karya Farichatul Machsuroh Mahasiswa IAIN Ponorogo, Nomor 

Induk Mahasiswa (210114110) dengan judul Pertukaran Peran Pencari 

nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Permasalahan kripsi tersebut Dalam hal ini 

penulis melihat dan mengamati bahwa ada beberapa keluarga di daerah 

tersebut yang sebagain dari mereka para istri berperan sebagai pencari nafkah 

utamanya dalam keluarga mereka, sementara suaminya di rumah 

menggantikan tugas istrinya. Kesimpulan dari skripsi tersebut faktor utama 

yang mendorong pertukaran peran dalam pencarian nafkah adalah karena 

tirhimpit ekonomi, penghasilan suami yang kurang mencukupinya serta 

adanya implikasi dari budaya TKW. Tentunya ketika suami istri saling 

bertukar peran, akan ada dampak yang muncul, dampak tersebut diantaranya 

adalah istri tidak mau melayani suami, tidak memiliki waktu luang untuk 

keluarga dan istri akan berperilaku semena-mena kepada suami.
17

 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui 

dalam praktik peminangan hanya fokus pada praktik khit}bah dan hubungan 

setelah khit}bah yang sudah menjadi kebiasaan berdua-duaan yang belum 

resmi melakukan akad nikah, Sedangkan dalam peran suami isteri tersebut 

hanya memfokuskan pada peran pencari nafkah dalam rumah tangga. 

Sedangkan pembahasan yang akan peneliti teliti dalam skripsi ini yaitu 

praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki serta relasi peran suami 

isteri dalam hal mencari nafkah, mengurus rumah, mengasuh dan mendidik 
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anak, berprilaku baik terhadap pasangan, serta bermusyawarah dalam 

memecahkan suatu masalah beserta peran lainnya yang akan ditinjau dalam 

Fiqh Munakahat.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

yaitu data primer dari penelitian ini berasal dari observasi dan interview 

mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang 

diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Dalam 

hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat. Karena 

pembahasan dalam penelitian ini juga akan diperankan dalam tinjauan fiqh 

munakahat.
18

 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empirik, yaitu 

pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu benar 

sesuai dengan tinjauan Fiqh Munakahat yang berlaku terutama 

kapasitasnya tentangan praktik peminangan oleh perempuan di Desa Japan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang 

yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia 

sebagai peneliti sekaligus sebagai instrument.
19

 Oleh karena itu, dalam 
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penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai 

penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi 

secara langsung dengan subyek penelitiannya. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa 

Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus 

mencari data dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian. 

a. Data  

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian adalah: 

1) Mengenai suatu  praktik dalam peminangan oleh perempuan kepada 

laki-laki. 

2) Tentang relasi peran suami isteri dari praktek peminangan 

perempuan kepada laki-laki. 

b. Sumber Data 

 Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca atau bertanya tentang data.
20

 

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli. 

Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia 
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dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini 

harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya 

responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau 

orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi 

ataupun data. Adapun yang menjadi data primer yaitu penelitian di 

Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah 

diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
21

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah: 

a. Interview  

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
22

 

Dalam hal ini, interview percakapan antara peneliti dengan tokoh 

agama,  moddin, dan sebagian tokoh masyarakat di Desa Japan  dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancara memberi jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan. 
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b. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik menumpulkan data 

dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Jenis observasi jika dilihat dari keterlibatan pengamatan 

dalam kegiatan orang yang diamati, maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu:   

a. Observasi partisipan 

Dalam observasi partisipan (participant observation) pengamat 

ikut dalam kegiatan yang dilakukan subyek yang diteliti atau diamati.  

b. Observasi Takpartisipan 

Dalam observasi takpartisipan (non participant observation) 

pengamat berada diluar subyek yang diteliti atau diamati dan tidak 

ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.  

Sehingga dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian observasi 

takpartsipan dikarenakan pengamat tidak mengikuti kegiatan dan 

proses pelaksanaanya.  

c. Dokumentasi  

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
23

 

Dalam hal  ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun data 

yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang berupa catatan 
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buku, transkrip, buku, majalah, jurnal, notulen  dan lain-lainnya yang 

mendukung penelitian ini.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. 

a. Colection : pengumpulan data 

b. Reduksi : membuang data yang tidak penting dan mengambil data  

yang penting 

c. Display : memasukan hasil reduksi kedalam pola-pola 

d. Conclusion : penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini 

dalam kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan data-data baru dan akan berubah bila ditemukan data-

data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.
24

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan 

teknik sebagai berikut: 
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a. Triangulasi  

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi 

yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
25

 Dalam hal ini, ada empat bentuk 

triangulasi: 

1) Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran infoermasi 

tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Misalnya, 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada 

dan lain sebagainya. 

2) Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau 

mengecek keabsahan temuan penelitian.  

3) Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti 

dalam mengadakan observasi atau wawancara. 

4) Triangulasi teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih 

untuk diadu dan dipadu. Untuk itu, diperlukan rancangan 

penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap, 
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dengan demikian dapat memberikan hasil yang lebih 

komprehensif.
26

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut 

menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan 

yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika 

pembahasan tersebut adalah:  

Bab I : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan 

dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan 

dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-

bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah ,tujuan penelitian ,kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab  II: LANDASAN TEORI 

Bab ini sebagai landasan teoritis yang menjelaskan tentang 

teori Fiqh Munakahat tentang peminangan/khit}bah yang 

meliputi Pengertian peminangan/ /Hukum peminangan ,خطبت   

 Hikmah disyariatkan ,خطبت /Akibat hukum peminangan ,خطبت 

peminangan/ خطبت. Dan juga tinjauan Fiqh Munakahat peran 
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suami isteri dalam rumah tangga yang meliputi pengertian 

rumah tangga, pengertian peran, dan peran suami isteri dalam 

rumah tangga. 

Bab III:  PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA 

LAKI-LAKI DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Pada bab ini berisi tentang data lapangan meliputi:  paparan 

data tentang gambaran umum yang meliputi profil lokasi 

penelitian yaitu Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo, praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki, 

dan relasi suami isteri dalam rumah tangga dari praktik 

peminangan peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di 

Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Bab IV:  ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN OLEH 

PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JAPAN 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

 Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu analisis 

terhadap praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki 

dan analisis relasi peran suami isteri dari praktik peminangan 

oleh perempuan di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 
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Bab V : PENUTUP 

   Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi  

tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peminangan/ Khit{bah Dalam Fiqh Munakahat 

1. Pengertian Pinangan/ khit{bah 

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

Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut 

“khit{bah”. menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) 

“meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. 

Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya 

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita”. Atau, “seorang 

laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, 

dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”. 

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada 

ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan 

didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-

masing pihak.
27

 

Menurut fuqaha', permintaan seorang pria kepada seorang wanita 

tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan 

menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mengenai harapan-harapan mereka 

mengenai perkawinan. Abu Zahrah mendefinisikan khit{bah dengan 

permintaan  seoarang laki-laki kepadawali atau seorang perempuan dengan 

maksud unuk mengawini perempuan itu. Sedangkan Sayyid Sa>biq, 
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berpendapat khit{bah adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan 

perantara yang dikenal baik diantara manusia.
28

 

Pada zaman Rasulullah, wanita muslimah terbiasa menawarkan dirinya 

untuk dinikahi oleh laki-laki yang shaleh. Namun untuk mengindari fitnah, 

melalui orang-orang yang amanah dan dapat dipercaya. Maka diperbolehkan 

wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang sholeh karena menyukai 

kesholehannya. Sebagaimana siti Khadijah yang menghitbahkan dirinya 

kepada Rasulullah melalui pamannya.
29

 

Setelah turun wahyu, ternyata keadaan seorang perempuan yang datang 

mengajukan diri untuk dinikahkan pun tetap terjadi. Ada beberapa 

perempuan di masa tasyri’ menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk 

dinikahi beliau. Berdasarkan hadith berikut: 

َثَنا ُکْنُت ِعْنَد  َنٍس َوِعْنَدُه  ْ َنٌة َ ُو، : َ ِمْ ُت ثَاِ ٍت َ ْ ُ نَاِنِ   َا َ :  َا َ  َمْرُحوُم، َحدَّ
ِ َوَ لََّم َتْ ِرُض َعَلْيِو َنْفَ يَا  َاَ ْت َ   اَ  َ َنٌس جاَءِت  ْمَر ٌَة ِ  َی َر ُوِ  ّللّاِ   یَّ ّللاَّ

 َ  َ ِ  ِ   حَاَجٌة، َفقَاَ ْت ِ ْنُت  َنٍس مَا َأَ لَّ َحَياَء ىَا َو َ ْوَأتَاُه   َ يَاَرُ وَ  ّللاَّ
ِ َوَ لََّم َفَ َرَضْت َعَلْيِو َ   َرِغَ ْت ف    ّنِ یِّ  ِ ِىَ  َ ْ ٌر ِم ْ : َو َ ْوَأتَاُه،  َا َ   یَّ ّللاَّ

. َنْفَ ياَ 
Artinya: "Dari Tsa>bid Al-Bunnani> katanya: saya berada disisi Anas bin 

Malik ra. Anak perempuan, Anas berkata "telah datang kepada 
Rasulullah saw. seorang wanita yang menawarkan dirinya (kepada 
rasulullah saw.) seraya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
berkenan (mengambil isteri) kepadaku? Lalu putri Anas berkata: 
"Alangkah tidak malu ia? Duh buruknya? Anas berkata: "Dia lebih 
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baik darimu, dia telah senang kepada nabi saw. sehingga dia 
menawarkan dirinya kepada beliau". 

ِ  ُجلٌ َعْ  َ ْيٍل َ  َّ  ْمَر ََة َعَرَضْت َنْفَ َيا َعَل    نَِّ ِ    فقا   و رَ  َيا َرُ وُ  ّللاَّ
ْجِن َيا َفَقاَ  َماِعْند ؟ َ اَ  َما ِعنِدي َش ٌئ، َ اَ   ْذَىْب َفاْ َتِمِس َوَ ْو َ ا َتمًا  َ َزوِّ

ِ َما َوَجْد ُت َشْ ئًا َوَ ْو َ اَتمًا ِمْ  دٍ ِمْ  َحِد يْ  ، َفذَ َىَب ٌثمَّ َرَجَع، َفَقاَ  اَل َوّللاَّ
َىَذ  ِ َز ِري َوَ يَا ِنْصُفُو،  َاَ  َ ْيٌل َومَا َ ُو ِرَد ٌء، َفَقاَ     نَِّ ُ  َصَل ِكْ  َحِدْ ٍد، َو َ 

  ْن ْ  َ ِ ْ َتُو َ ْم يُيْ  َعَلْ يَا ِمْنُو َشْ ٌئ،َو  ِ َ   ِ َومَا َتْصَنُع ِ ِاَز رِ : ّللَاَُّ َعَلْيِو َوَ لَّمَ 
  َا ُه ِمْنُو َشْ ٌئ َفَجَلَس   رَُّجُل َحتَّی ِ َذ   َاَ  َمْجَلُ ُو  اَم َفرَ َ  َ ِ َ ْتُو َ ْم يُيْ  َعَل ْ 

   ِمَ   ْ ُقْرآِ ؟ َفقَاَ  َ  نَِّ ُ   َ  َفَدَعاُه َ ْو ُدِعَ  َ ُو َفقَاَ  َ ُو مَاذَ  َمعَ   نَِّ  ُّ   
.  ِمَ   ْ ُقْرآ ِ  َ َ ْمَلْ نَا َکيَا ِ مَا َمعَ 

Artinya:"Dari Sa>ha>l bin Sa'i>d bahwasannya ada seseorang wanita yang 
menawarkan dirinya kepada nabi SAW>., lalu ada seseorang laki-
laki yang berkata kepada Nabi SAW.,: Wahai Rasulullah 
kawinkanlah saya dengannya ". Beliau bersabda: "apakah yang 
kamu miliki?". Ia menjawab: "Saya tidak memliki sesuatu." Beliau 
bersabda: " pergilah dan carilah meskipun cincin dari besi". Lalu ia 
pergi kemudian kembali dan berkata: "Demi Allah saya tidak 
mendapatkan sesuatu dan juga tidak cincin dari besi". Tetapi inilah 
kainku, untuknya separuh kain ini". Sahal berkata: "ia tidak 
mempunyai selendang". Nabi SAW. berabda: "Apakah yang kamu 
perbuat dengan kainmu ini jika kamu mengenakannya maka kamu 
tidak mengenakannya sesuatupun daripadanya". Lalu laki-laki itu 
duduk sehingga ketika duduknya lama, ia berdiri, maka Nabi SAW. 
melihatnya dan beliau memanggilnya atau ia dipanggil oleh beliau. 
Beliau bersabda kepadanya: "Apakah Al-Qur'an yang ada 
bersamamu?". Ia berkata: "Bersamaku surat ini, surat ini, dan surat 
ini…….." beberapa surat yang ia sebutkan. Maka Nabi SAW. 
bersabda: "Kami kuasakan kamu kepadanya dengan Al-Qur'an yang 
ada padamu". 30 

 (Bab perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih). 

Ibn Al-Manayyar berkata pada al-Hasyi>yah, "Termasuk keunikan pemaparan 
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Imam Bukhari, bahwa ketika ia mengetahui adanya kekhususan pada kisah 

perempuan yang menyerahkan dirinya maka beliau menyimpulkan dari 

hadith pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan 

bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena 

menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki 

shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi 

sesuai syarat-syarat nikah."
31

 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab hadith Sahal bin Sa'ad 

tentang kisah perempuan yang menyerahkan dirinya. Dalam kedua hadith ini 

terdapat keterangan yang membolehkan perempuan menawarkan dirinya atas 

dasar keinginannya dan tidak ada celaan dalam hal itu. Kemudian laki-laki itu 

memilih, tetapi tidak patut menolak secara terang-terangan dan cukup 

berdiam. 

Al Muhallab berkata, "Dalam hadith ini terdapat keterangan bahwa 

seorang laki-laki  tidak boleh menikahi perempuan yang menawarkan dirinya 

kecuali jika dia menyukai perempuan tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW 

memandangi perempuan yang menawarkan dirinya dari atas kebawah." Akan 

tetapi kisah diatas tidak mengindikasikan apa yang dia sebutkan. Dia berkata 

pula, "Dalam hadith ini seorang yang berilmu boleh berdiam jika dimintai 

suatu kebutuhan yang tidak perlu penting dan mendesak. Hal ini lebih lembut 
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dalam memalingkan orang yang meminta dan lebih beradab daripada 

menolak dengan perkataan secara terang-terangan."
32

 

Al-Hafizh berkata, "Dalam kedua hadis ini terdapat keterangan yang 

membolehkan seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki dan 

memberitahukan hasratnya pada lelaki tersebut. Sikap ini tidak dianggap 

sebagai hal yang merendahkan harga dirinya." 

Ini tidak sama dengan pemberitahuan wanita tentang keinginannya 

untuk menikah melalui surat kabar, majalah, situs internet, dengan 

melampirkan foto dan menyebutkan sifat-sifatnya. Sikap yang terakhir ini 

bertentangan dengan rasa malu dan harga diri.
33

 

2. Hukum peminangan/khit{bah 

Dalam Al-Quran dan hadits telah mengatur khit{bah  serta hal-hal yang 

berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan 

secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan 

peminangan. khitbah bukanlah syarat sah nikah, andaipun nikah 

dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi 

biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Oleh karena 

itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang 

mewajibkanya.
34

 Jumhur Ulama’ mengatakan bahwa khit{bah itu tidak wajib, 

sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab 

meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama 
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mengatakan tidak wajib, khit{bah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam 

keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.
35

 Sehingga dapat 

dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari Madhab 

Shafi’i> bahwa hukumnya adalah Mustahabah (dianjurkan) karena Ras}ulullah 

juga pernah melakukanya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi 

Bakar dan Hafishah binti Umar R.A.
36

 

Cara meminang pun diatur dalam al-Qur'an dan Hadist Ras}ulullah, 

diantaranya: 

1. QS. 2: 235 (Al Baqarah) 

                      

               

                         

                      

   

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

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan(keinginan 

mengawini mereka)dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 

akan menyebut nyebut mereka, dalam pada itu janganlahkamu 

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 

sekedar mengucapkan (kepada mereka)perkataan yang ma’ruf. 

Dan janganlah kamu ber’azam(bertetaap hati)untuk berakad 

nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 

mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-
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Nya. Dan ketahuilah bahwa allah maha pengampun, maha 

penyantun. (QS. Al Baqarah: 235) 

 

2. Hadist Rasul Rawahul Imam Ahmad dan Abu Dawd 

 

يَافْنعَالْن  َا   ِا  ا فَالْن هَا ا يَادْنعُهىْن ُه  ِالَاى نِاكَاا حِا ا  ِالَاى مَا نْنهَا مِا تَاطَااعَا  َا ْن يَانْنظُهرَا رْن َاةَا فَااِا نِاسْن دُهكُهمْن  لْنمَا طَابَا  َاحَا   خَا

 ( و  بى د وددرو    حم)

Artinya: “Apabila diantara kamu meminang seorang wanita, sekiranya dia 

dapat melihat wanita itu hendaklah dilihatnya sehingga 

bertambah keinginan kepadanya untuk menikah”
37

 

3. Akibat hukum peminangan/khit{bah 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khit}bah adalah 

perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat 

saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum 

mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak 

yang lain. Namun, wahbah zuhailiy> (1997) menyatakan bahwa akhlak islam 

menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji 

yang telah dibuatnya. sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al Imran 

ayat 76:
38

 

                    

Artinya:(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa.
39

 

 

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah 

berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji 
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yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya 

belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu 

pihak. Maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang 

tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang yang dibenarkan oleh 

syara’.
40

 

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-

laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Kompilasi 

menegaskan “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak 

bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan 

hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan 

tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan 

dan saling menghargai.” (pasal. 13 KHI).
41

 

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara 

mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk berkhalwat (bersepi-sepi 

berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali 

apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi diperbolehkan. Adanya 

mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Riwayat jabi>r, 

menyatakan Nabi SAW. bersabda “Barang siapa beriman kepada allah dan 

hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang 

tidak disertai dengan mahramnya, karena pihak ketiga adalah syaitan”.
42

 

4. Hikmah disyariatkan pinangan/khit{bah 
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Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai 

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

adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 

perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu kedua 

belah pihak saling mengenal.
43

 Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang 

masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan 

hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang 

lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon 

teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan 

dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, 

bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak 

mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah 

satu pihak. Inilah diantara hikmah disyariatkan khitbah dalam islam untuk 

mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.
44

 

 

 

 

B. Peran Suami Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Fiqh Munakahat 

1. Pengertian Rumah Tangga 

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya makan bersama 
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dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah 

mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.
45

 

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 

(1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. 

Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya 

dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan 

dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, 

dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.
46

 

Jenis rumah tangga terdiri dari beberapa kategori yaitu rumah 

tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah 

seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh 

bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan 

dari satu dapur. Rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Rumah 

tangga termasuk juga seorang yang menyewa kamar atau sebagian 

bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri. Keluarga yang tinggal 

pada dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua 

bangunan sensus terdapat dalam blok yang sama. Pondokan dengan 

pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondokan dianggap sebagai 

anggota rumah tangga induk. Beberapa orang yang bersamasama 

mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus 

makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.  
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Rumah tangga khusus terdiri dari orang-orang yang tinggal di 

asrama yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya 

diatur oleh suatu yayasan atau badan. Orang-orang yang tinggal di 

lembaga permasyarakatan, panti asuhan, dan rumah tahanan. Sekelompok 

orang yang mondok dengan makan yang berjumlah lebih besar atau sama 

dengan sepuluh orang.
47

 

2. Pengertian Peran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

peran ialah perangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam msyarakat,  sedangkan peranan adalah: Tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.
48

 

Adapun yang dimaksud dengan peran adalah (role) ialah tingkah 

laku yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban suatu kedudukan 

tertentu. Atau dapat juga dikatan peran adalah prilaku yang diharapkan 

dari seseorang yang mempunyai suatu status. Kedudukan perempuan 

mempengaruhi peranan yang dilakukannya, sebaliknya kedudukan 

perempuan dapat dipengaruhi oleh perannya dalam usaha memperbaiki 

kedudukannya. 

Paling tidak, terdapat dua teori peran, yang bisa digunakan untuk 

melihat peran laki-laki dan perempuan. Tentu saja, yang dimaksud peran 

dalam konteks ini adalah peran sosial, yang dikontruksi oleh masyarakat. 
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Dua teori dimaksud adalah teori nature dan teori nurture. Kedua teori 

peran ini, pada tahap berikutnya senantiasa berjalan secara berlawanan. 

Laki-laki atau perempuan, tidak didefinisikan secara alamiah namun 

kedua jenis kelamin ini dikonstruksikan secara sosial. Berdasarkan teori 

ini, anggapan bahwa laki-laki yang dikatakan kuat, macho, tegas, rasional, 

dan seterusnya, sebagai kodrat laki-laki, sesungguhnya merupakan 

rekayasa masyarakat patriarki. Demikian juga sebaliknya, anggapan 

bahwa perempuan lemah, omosional dan seterusnya, sebagai kodrat 

perempuan, sesungguhnya juga hanya diskenario oleh kultur patriarkhi.49 

3. Peran Suami Isteri Dalam Rumah Tangga 

 

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya 

masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, 

sehingga sempurnalah kehidupan berumah tangga. Dengan 

demikian,tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan 

agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.
50

  

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri 

mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Suami isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini 

merupakan kebutuhan suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. 
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Suami isteri halal melakukan apa saja terhadap isterinya, demikian 

pula bagi isteri terhadap suaminya. 

b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun isteri tidak 

boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing. 

c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kesua belah pihak saling mewarisi 

apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal walaupun 

belum bersetubuh. 

d. Anak-anak mempunyai nasab yang jelas. 

e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat 

melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup. 

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat 19: 

……            .........

 Artinya: "…..dan bergaullah dengan mereka (isteri) secara patut…".
51

  

f. Saling memegang amanah diantara kedua suami isteri dan todak boleh 

saling menghianati. Sebenarnya sebelum akad nikah pun masalah 

amanah ini sudah mulai ditanamkan. Apalgi sesudah resmi 

membangun rumah tangga. 

g. Saling menjalin kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa 

kasih sayang, rumah tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah 

tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang. 
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h. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri. Pergaulan yang baik akan 

terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing-masing suami 

isteri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya, 

kesenangannya dan kegemarannya. Dengan demekian masing-masing 

dapat menyesuaikan diri dan dengan kesendirinya keharmonisan hidup 

berumah tangga tetap dapat terpelihara.
52

 

Ajaran islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam 

keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang yang terdiri atas isteri 

yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih 

dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri 

yang patuh dan taat,  serta kerabat yang saling membina silaturrahim dan 

tolong menolong. Hal demekian dapat tercapai apabia masing-masing 

anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan 

kewajibannya. Karena itu, islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri  

dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan 

harmonis. Adapun kewajiban suami terhadap isteri dalam rumah tangga 

sebagai berikut:
53

  

a. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-

anaknya.
54

 

Nafkah diambil dari kata “ النفاق  ”yang artinya mengeluarkan. 

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh 
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seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat 

dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku 

syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup 

merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan 

tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan 

sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.
55

 Adapun suami 

memberi nafkah kepada isteri sesuai dengan penghasilannya, adapun 

nafkah yang diberikan berupa pakaian, tempat tinggal, biaya rumah 

tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan 

biaya pendidikan bagi anak.
56

 

Dalam pendapat Imam hanafi ”Anak yang telah dewasa, jika ia 

masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi 

nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah 

isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu 

rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa’ ayat (34).  

                     

                               

                     

                       

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
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sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka ... “ (Q.S AnNisa’: 34) 

 

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami 

menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh 

karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-

anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup 

terlantar yang tidak memeliki tempat tinggal.
57

 

Jika seorang isteri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat 

disenggamai tetapi telah berada dalam naungan suami, maka dalam hal 

ini para ulama berpendapat: 

As-Shafi'i > mengatakan: “Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak 

wajib diberikan oleh suaminya”. Pendapat ini disetuji oleh Abu 

Hanifah, Malik dan Ahmad. 

Dalam Qaul Jadid imam As-Shafi'I mengatakan: “Bahwa suami yang 

masih kecil wajib menafkahkan isterinya yang telah dewasa”. 

Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.  

Dalam hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa suami tidak wajib 

memberi nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami 

tidak dapat menikmati isterinya dengan sempurna, sehingga isteri 

tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalannya. 

Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah 
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kepada isterinya yang dewasa, karena ketidakmampuan bukanlah dari 

pihak isteri tetapi dari pihak suami.
58

 

b. Menuntun dan membimbing isteri serta anak-anaknya agar taat dan 

patuh menjalankan ajaran agama. 

c. Bergaul dengan cara yang baik kepada isterinya,  

Adapun cara tersebut yaitu menghormati dan memperlakukannya 

dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri 

dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak berlaku kasar terhadap 

isterinya.
59

 Serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang 

agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. 

Hadith nabi yang mengajarkan bahwa bersikap kasih sayang dan 

lemah lembut suami terhadap isteri merupakan salah satu tanda 

kesempurnaan imannya. Hadith tersebut yaitu: 

H>.R turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a mengajarkan 

"Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang 

paling baik budi perangainya, dan orang-orang yang paling baik 

diantara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-

isterinya". 

 

H.R Ibnu Hibban dari 'Aisyah r.a mengajarkan, "Orang yang paling 

baik diantara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap 

isterinya".
60

 

 

d. Menciptakan suasana rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan 

damai yang dijalin dengan kemesraan  dan kasih sayang. Sebagai 
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kepala rumah tangga, suami harus memberikan suri teladan yang baik 

kepada isteri dan anak-anaknya. 

e. Membantu tugas-tugas isteri, terutama dalam hal memelihara dan 

mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab. 

f. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan 

ajaran agama, tidak mempersulit, apalagi membuat isteri menderita 

lahir dan batin yang dapat mendorong isteri berbuat salah.
61

 

Allah memberikan kebebasan kepada manusia kebebasan untuk 

berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran-Nya. Kebebasan berpikir 

dan bertindak dilaksanakan dengan bentuk yang demokratis berupa 

bebas untuk mengungkapkan ide atau pendapat yang tentunya sesuai 

dengan prinsip-prinsip ajaran agama sehingga memberikan manfaat 

dalam pertumbuh kembangan keluarga.
62

 Berdasarkan firman Allah 

dalam surat Asy-Syura yaitu: 

                                

       

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka."(Q.S. Asy-Syura:38).
63
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Ayat diatas membenarkan konsep musyawarah, yang tentu saja 

menggunakan argument-argumen yang bersifat nalar atau ra'yu, dalam 

menyelesaikan urusan antar sesamanya.
64

 

g. Mengembangkan sikap keterbukaan terhadap isteri 

Keterbukaan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga akan 

memberi kontribusi yang besar terhadap keharmonisan perkawinan. 

Keterbukaan merupakan unsur penting dalam menciptakan saling 

memahami antara suami isteri.
65

 

Meski semua hak dan kewajiban telah di jelaskan dalam syariat 

Islam, namun ada sejumlah permasalahan yang tidak di bahas oleh syariat 

dan tidak di masukkan dalam daftar panjang hak atau kewajiban suami-

istri, atau hak dan kewajiban salah satu  di antara keduanya. Di antaranya 

adalah masalah pekerjaan  dan pelayanan rumah tangga, seperti memasak, 

mencuci, membersihkan, menyapu, dan pekerjaan-pekerjaan lain dengan 

tingkat kebutuhan berbeda untuk setiap rumah. Dengan mencermati kitab 

fiqih yang membahas masalah ini, ada tiga pendapat fuquha' sebagai 

berikut:
66

 

a. Pendapat Madhab Hanafi > 

Menurut mereka, pekerjaan rumah adalah kewajiban istri dari sisi 

agama dan bukan dari sisi hukum. Fuquha' Hanafiyah menyatakan, 
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“Pekerjaan-pekerjaan ini wajib hukumnya bagi istri secara agama, 

namun hakim tidak berhak memaksanya.”
67

 

Menurut ketentuan syariat, istri berkewajiban menunaikan 

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Di sisi Allah, jika istri tidak 

menunaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut maka ia berdosa. Namun 

secara hukum istri tidak boleh di paksa untuk menunaikanya. Sebab 

kewajiban ini bersifat agama, bukan bersifat hukum. Apapun yang di 

wajibkan secara agama tidak boleh di paksakan oleh hukum.
68

 

b. Pendapat Madhab Maliki>yah 

Menurut mereka, kewajiban melakukan pekerjaan dan pelayanan di 

dasarkan pada kedudukan istri dan kemampuan suami. Kewajiban 

melakukan pekerjaan rumah bagi istri terkait dengan kedudukan yang ia 

miliki. Jika si istri memiliki wibawa, maka secara agama dan juga 

hukum, pekerjaan-pekerjaan rumah tidak wajib baginya, kecuali jika 

suaminya miskin. Sementara jika si istri  tidak punya wibawa atau 

suaminya miskin, pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi wajib bagi si 

istri. Namun hanya untuk suami saja. Bukan untuk tamu-tamunya.
69

 

c. Madhab mayoritas fuquha' shafi'i >yah dan Hanabi>lah 

Menurut mereka, istri tidak wajib melakukan  pekerjaan rumah 

baik menurut agama maupun hukum. Imam Asy-Syairazi menyebutkan 

dalam dalam Al-Muhadzadzab, bahwa istri tidak wajib melayani suami 
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atau mengurus rumah. Sebab yang diwajibkan bagi istri berdasarkan 

akad nikah adalah hak bersenang-senang bagi suami.
70

 

Dalam KHI  Pasal 77 ayat  (2) disebutkan bahwa suami istri wajib 

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan 

lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini dengan sendirinya 

menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari salah satu pihak. 

Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri   

memberikan kebutuhanya. Walau tidak detail membicarakan hak-hak 

suami dan istri, pasal ini cukup untuk dijadikan landasan kewajiban suami 

istri dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya msing-

masing. Tidak ada kedudukan yang lebih antara keduanya.  Semua 

berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan.
71

 

Islam menjadikan ikatan antara suami dan isteri diatas dasar-dasar 

yang jelas dan benar sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan. 

Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 228 berikut. 

               

Artinya:"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ". (QS. Al-Baqarah:228)
72

 

Islam tidak lah menetapkan suatu hak kepada seorang suami 

sebelum ia menetapkan suatu hak kepada seorang isteri. Berikut hak-hak 

isteri terhadap suami. 
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a. Hak meminta nafkah  

Isteri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya, Karena 

suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya isteri. Nafkah itu 

berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias, dan belanja yang 

sesuai dengan  kodisi sosial kemampuan materinya.
73

 

Para ulama' madhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah 

kepada isteri. Imam Maliki > dan Shafi'i> berpendapat bahwa, wanita yang 

ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat 

tinggal semata. Selanjutnya Shafi'i> mengatakan bahwa, apabila seorang 

wanita ditalak ba'in, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian 

suaminya meninggal dunia (ketika isteri dalam keadaan 'iddah), maka 

nafkah atas si isteri tidak terputus.
74

 

b. Hak mendapatkan perlakuan baik 

Islam menegaskan agar suami mempergauli isterinya dengan sikap 

yang baik sesuai dengan kebutuhan individu. Isteri harus mendapatkan 

hak ini sebagai manifestasi dari komitmen pernikahannya. Hal ini 

dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi 

sebagai berikut. 
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Artinya:"Dan bergaullah dengan mereka secara patut". (QS. An-Nisa: 

19)
75

 

c. Selalu dijaga dengan baik oleh suami 

Menjaga maksudnya disini memelihara kehormatan dan harga diri 

iseri, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkan dari pembicaraan 

yang tidak baik. isteri adalah "pakaian" bagi suami dan sebaliknya 

suami adalah "pakaian" bagi isteri. 

d. Mendapat nafkah lahir (berupa uang belanja dan kebutuhan fisik 

lainnya). Sebagai kepala keluarga, suami menjamin kebutuhan-

kebutuhan fisik lahiriah isteri dan keluarga. Dipundaknya dibebankan 

tanggung jawab untuk menafkahi sehingga isteri merasa tentram dalam 

kehidupan. 

e. Memperoleh pembinaan akhlak dari suaminya secara terus menerus dan 

dengan penuh kesabaran.
76

 

f. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak. 

g. Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul 

dengan baik. 

h. Matang dalam berbuat dan berpikir, serta tidak bersikap emosional 

dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.77 

i. Mengasuh (Hadhanah) & mendidik anak 

                                                           
75

 Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan 

Problematika Rumah Tangga, 27-29 
76

 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, 87-89 
77

 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer , 73. 



50 

Makna dari Hadhanah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya 

sejak pertama kali keberadaannya didunia, baik hal tersebut dilakukan 

oleh ibu maupun orang lain yang menggantikannya. Sedangkan makna 

Hadhanah dari sudut pandang fuqoha' mendefinisikan sebagai berikut: 

1. Ulama' Hanafi>yah mendefinisikan Hadhanah sebagai usaha 

mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 

mengasuh. 

2. Menurut ulama' Shafi'i >yah Hadhanah ialah mendidik orang yang 

tidak dapat mengurus dirinya dengan apa yang bermaslahat baginya 

dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun 

orang tersebut telah dewasa. 

  Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Shafi'i>yah itu dekat 

dengan apa yang diyakini oleh kelompok ulama Hanabi>lah dan 

Maliki>yah. Namun, kita juga temukan ulama' Hanafi>yah membagi 

segala urusan yang berhubungan dengan anak kecil itu kepada dua 

bagian; satu bagian diserahkan kepada wali anak dan sebagian lagi 

diserahkan kepada Hadhanah (pengasuh), yakni tugas mendidik.
78

 

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab 

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil 

kepada bahaya kebinasaan. Mengasuh merupakan hak bagi anak-anak 

yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, 

pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibulah yang 
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berkewajiban melakukan pengasuhan Rasulullah SAW. bersabda, 

"Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anak-anaknya".
79

 

Hak suami yang wajib dilakukan isteri juga adalah mendidik 

anaknya. Pendidik anak menuntut perhatian besar dari orang tua. 

Terlebih di zaman ketika ilmu pengetahuan dan psikologi berkembang 

dan maju dengan pesatnya sekarang ini.
80

  

 Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua 

yaitu suami maupun istri dengan bekerjasama untuk memberikan 

pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam 

melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan 

bergantian mengawasi anak, memberikan nasihat, saling mengingatkan 

agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.
81

 

Isteri tidak hanya semata-mata bertugas membereskan masalah 

intern rumah tangganya saja, akan tetapi ia mempunyai tanggung jawab 

yang besar, terutama terhadap pendidikan anak-anaknya khususnya 

tentang pendidikan islam. Isteri lebih banyak menghabiskan waktunya 

dirumah dibandingkan suaminya yang bertugas mencari nafkah diluar 

rumah. Bagi anak-anaknya dirinya merupakan sosok yang paling sering 
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mereka temui, sehingga kebutuhan untuk belajar bagi mereka 

ditentukan oleh ibunya.
82

  

Sesuai dengan sabda rasulillah SAW yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim, "Seseorang lelaki menjadi penggembala di rumah 

keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas gembalanya. Dan seorang 

wanita juga pengembala di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab 

atas atas gembalanya". Dengan demekian, jika seorang anak diabaikan 

pendidikannya oleh kedua orang tuanya, ia akan tumbuh sebagai anak 

yang yatim dan miskin pendidikan mulia. Ia akan hidup kurang kasih 

sayang, bahkan menjadi "anak yatim" yang lebih buruk dari pada anak 

yatim yang sekedar kehilangan orang tua dan kasih sayangnya.
83

  

Kehadiran seorang lelaki dirumah, disamping isteri dan anak-

anaknya, meski hanya diam dan tidak berbicara, sudah mengandung 

unsure pendidikan bagi mereka. Seseorang laki-laki harus membuka 

hatinya untuk anak dan isterinya agar isteri bisa berkeluh kesah 

kepadanya tentang kondisi anak-anak, lalu keduanya sepakat untuk 

memecahkan masalah bersama.
84
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BAB III 

PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI 

DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Letak Geografis Desa Japan 

Desa Japan adalah bagian dari Desa yang ada di Kecamatan 

Babadan yang luasnya kurang lebih 535,30 Ha. Letak Geografisnya, tinggi 

dari permukaan laut 155,00 mdl, curah hujan rata-rata 6,00 bulan dan 

keadaan suhunya berkisar 30,00
0
 C , yang berbatasan dengan: 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara 

Sebelah Selatan 

Sebelah Timur 

Sebelah Barat 

Kel Kadipaten 

Kel Singosaren 

Kel Setono, Desa Plalangan 

Kel Setono, Kel Kadipaten 

Babadan 

Jenangan 

Jenangan 

Jenangan Babadan 

Desa japan terdiri dari pendusunan (Pendukuhan) diantaranya 

yaitu:  

a. Dusun Krajan 

b. Dusun Asem Growong 

c. Dusun Sidorejo
85

 

Asal usul dari nama japan berasal dari salah satu pertapa yang 

berasal dari majapahit yang bernama Joyodipo (dalam bahasa ejaan jawa 

jayadipa) yang kemudian diambil suku kata bagian depan dan terakhir 

japan (ja-yadi-pan). Joyodipo erat hubungannya dengan 
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berdirinya Kabupaten Ponorogo bersama Bathara Katong. Desa japan 

persembunyian Bathara Katong dan Joyodipo di Guwo Sigolo-golo.
86

 

2.  Kependudukan  

Berdasarkan data statistik tahun terakhir bahwa jumlah penduduk 

Desa Japan 3226 jiwa, perinciannya sebagai berikut:
87

 

Laki-laki 1623 Orang 

Perempuan  1603 Orang 

Jumlah KK 1022 KK 

 

3. Kondisi Sosial Keaagamaan 

Dalam keadaan sosial keagamaan hampir semua penduduk Desa 

Japan memeluk Agama Islam. Hal ini terlihat banyaknya bangunan 

maupun sekolah keagamaan seperti Madrasah Diniah, Masjid, dan Pondok 

Pesantren. Tetapi penduduk Desa Japan terdapat 6 Orang memeluk Agama 

Katholik, namun itu tidak menjadi halangan untuk menjalin kerukunan 

antar sesama dalam kehidupan sosial. Mereka tetap hidup saling 

meghargai, tidak ada kesenjangan antar sesama.
88

 selanjutnya keadaan 

jumlah penduduk yang diperincikan menurut Agama dan Kepercayaan di 

Desa Japan berikut:  

No Kelompok Agama L P Jumlah 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Islam 

Katholik 

Protestan 

Hindu 

Budha 

Konghucu 

Aliran Kepercayaan 

1619 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1601 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

3220 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

Jumlah 1623 1603 3226 

  

  Dari tabel tersebut dapat kita pahami bahwa, di Desa Japan ini 

rata-rata dihuni oleh Umat Islam. Adapun tempat ibadah bagi umat Islam 

di Desa ini bahwa ada 7 Masjid dan 11 Musholla.
89

 

4. Kondisi Perekonomian 

Dari sektor sosial ekonomi, mayoritas penduduk desa japan 

bermata pencaharian sebagai petani, meskipun ada beberapa yang bekerja 

disektor jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti: buruh 

bangunan, montir, tukang gali sumur, pedagag, dll. Desa japan tergolong 

desa yang memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian, tidak sedikit 

juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.
90
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Jumlah penduduk meurut mata pencarian
91

 

Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 

Petani 

Buruh Tani 

Pegawai Negeri Sipil 

Pedagang Barang Kelontong 

Peternak 

Montir 

Ahli Pengobatan Alternatif 

TNI 

POLRI 

Guru Swasta 

Pedagang Keliling 

Tukang Kayu 

Tukang Batu 

Dukun Tradisional 

Wiraswasta 

Belum Bekerja 

Purnawirawan/Pensiun 

Perangkat Desa 

Buruh Harian Lepas 

Sopir 

Usaha jasa pengerah tenaga kerja 

Tukang Jahit 

Tukang Kue 

Tukang Sumur 

Tukang Cukur 

Tukang Gigi 

Pemuka Agama 

Satpam/Security 

155 orang 

150 orang 

25 orang 

3 orang 

5 orang 

7 orang 

0 orang 

1 orang 

2 orang 

5 orang 

6 orang 

12 orang 

40 orang 

4 orang 

65 orang 

56 orang 

2 orang 

9 orang 

47 orang 

7 orang 

1 orang 

3 orang 

0 orang 

3 orang 

2 orang 

2 orang 

9 orang 

7 orang 

55 orang 

40 orang 

24 orang 

25 orang 

0 orang 

0 orang 

0 orang 

0 orang 

0 orang 

6 orang 

4 orang 

0 orang 

0 orang 

4 orang 

47 orang 

37 orang 

0 orang 

2 orang 

36 orang 

0 orang 

0 orang 

1 orang 

3 orang 

0 orang 

0 orang 

0 orang 

0 orang 

0 orang 

 

5. Kondisi Pendidikan 

Dalam mengadakan penelitian dilapangan terhadap keadaan 

wilayah Desa Japan serta keadaan sosial, pendidikan di Desa Japan 
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Kecamatan Babadan mempunyai sarana pendidikan yang terbatas. Yaitu 

tiga sarana pendidikan TK yang statusnya sudah Terakreditas, satu SD 

yang statusnya Terdaftar, dan Mempunyai Madrasah Tsanawiyah. Untuk 

jelasnya tentang keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Japan 

Kecamatan Babadan, selanjutnya akan disajikan data mengenai keadaan 

penduduk Desa Japan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana yang 

tercantum dalam tabel sebagai berikut: 

Tingkat Pendidikan Jumlah  

Buta aksara dan huruf latin 

Tidak tamat SD/sederajat 

Tamat SD/sederajat 

Tidak tamat SMP/sederajat 

Tamat SMP/sederajat 

Tamat SMA/sederajat 

Tamat D-1/sederajat 

Tamat D-2/sederajat 

Tamat D-3/sederajat 

Tamat S-1/sederajat 

Tamat S-2/sederajat 

202 orang 

70 orang 

189 orang 

36 orang 

564 orang 

458 orang 

34 orang 

14 orang 

7 orang 

145 orang 

5 orang 

  

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa tingkat pendidikan 

penduduk Desa Japan masih tergolong masyarakat dalam tahap 

perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju 

ataupun rendah akan tetapi masih dalam yang sedang dalam pendidikan.
92

 

B. Objek Data Lapangan 
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1. Praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Japan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Peminangan/khit}bah adalah menyatakan permintaan untuk 

menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya 

dengan langsung ataupun dengan tidak langsung atau dengan perantara 

yang dipercayai, dan sebagai sebuah sarana ke jenjang yang lebih serius 

yaitu pernikahan yang disesuaikan dengan adat setempat yang berlaku. 

Dan setiap tempat pasti memiliki cara-cara yang berbeda dalam 

mempraktikkan peminangan atau khit}bah ini. 

Dalam masyarakat Desa Japan, peminangan dilakukan oleh 

perempuan. Proses peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga 

perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki dengan disertai musyawarah 

penentuan hari dan tanggal pernikahan. sejarah awal mulanya peminangan 

oleh perempuan kepada laki-laki menurut bapak Siswoyo "Mengenai 

sejarahe niku kurang kulo boten ngertos mas, tapi tradisi niki dilakoni 

kangge menghormati mbah-mbahe bien sampek sak niki". mengenai 

sejarah peminangan ini  tidak diketahui secara pasti, namun tradisi tersebut 

dilakukan untuk menghormati nenek moyang dengan menjaga tradisi 

tersebut sampai sekarang.
93

 

Dalam keterangan bapak Tukiman selaku sesepuh adat 

menjelaskan "selain ngormati leluhur bien, ben keluarga saking setri niku 

terhormat neng kalangan masyarakat, kaleh wonten seng meyakini sak 
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bare nikah rumah tanggane insya allah diparingi rejeki engkang 

jembar/melimpah".
94

 

Dalam proses pelaksanaan peminangan oleh perempuan kepada 

laki-laki adanya pihak keluarga yang terlibat atau ikut serta dalam 

peminangan tersebut, menurut keterangan bapak Tukiman dan bapak 

Siswoyo "seng nderek niku saudarane koyo adik, kakang, mbak, paman, 

pakde, dan lain-lain. Seng paling utama niku bapak ibu dan saudara-

saudaranya." yang ikut serta yaitu saudara-saudaranya, Sedangkan yang 

paling utama yaitu orang tua (bapak ibu) serta saudara terdekat".
95

 

Menurut bapak Siswoyo  adanya persiapan sebelum melakukan 

peminangan berupa barang bawaan/seserahan, barang bawaan tersebut 

dijelaskan oleh bapak Siswoyo "barang bawaan berupa pisang, kapur sirih, 

gula, beras, kopi, teh, jajanan pasar, buah-buahan, makanan beserta lauk 

pauknya".
96

 Namun berdasarkan keterangan bapak Tukiman " seng 

dijelaske pak Siswoyo niku bener, tapi nek tiange boten mampu seng 

paling ini mawon, rupane Jaddah jenang kaleh madu mongso".
97

  

Berdasarkan barang bawaan yang dijelaskan tersebut memiliki 

makna arti tersendiri dalam rumah tangga. Berikut penjelasan yang akan 

disampaikan oleh informan yang sama yaitu bapak Siswoyo dan bapak 

Tukiman tentang makna barang bawaan tersebut , adalah:
 
 

"barang seng digowo kui sak pahamku due makna tersendiri mas. 

Pisang ben supoyo pasangan kui gampang dueni keturunan. kapur 
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sirih supoyo langgeng nek bangun rumah tangga mbesok. gula, beras, 

kopi, teh, supoyo kebutuhane dapur kecukupan. La nek madu mongso 

kaleh jenang kui wajib mas, malah intine kui tujuane supoyo sok 

rumah tanggane lengket, mesra, terus ngraketke paseduluran sonko 

pihak laki-laki dan perempuan. seandaine boten lengkap gak masalah, 

penting madu mongso kaleh jaddah jenang e kudu. Tapi seng lueh apik 

kui lengkap".
98

 

 

Hal tersebut merupakan rangkaian makna barang bawaan yang 

dibawa. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi sebenarnya tidak 

menjadi masalah namun yang terpenting madu mongso sama jaddah 

jenangnya tidak tertinggal. Tetapi bapak Siswoyo menyarankan supaya 

semua terpenuhi, agar berjalannya peminangan dengan lancar. 

Dalam praktik pelaksanaan peminangan oleh perempuan yang 

bersangkutan diperbolehkan untuk ikut serta dalam acara tersebut. Pada 

saat proses plaksanaan peminangan pihak keluarga perempuan membawa 

barang bawaan/seserahan yang sudah dijelaskan diatas kemudian diberikan 

kepada pihak keluarga laki-laki. Adapun praktik peminangan oleh 

perempuan kepada laki-laki di Desa Japan tersebut akan di jelaskan oleh 

Bapak Tukiman selaku sesepuh adat, yaitu: 

"Praktek e nek minang niku pihak si wedok nekani si lanang, sak wise 

pirang minggu ngunu silanang genti nekani si wedok ngge 

musyawarohke penentuan dino kaleh tanggal akad nikahe. Sangkeng 

pihak si lanang nggeh mbeto gawan koyo nopo seng dibeto siwedok 

neng si lanang pas awale ngelamar. Tapi biasane seng lanang niku 

enek seng gowo gawan yo enek seng ora gowo gawan mas. Kabeh 

tergantung songko seng lanang, namun rata-rata nggeh betto sak 

mampune ngge bales sonko gawane wedok mau."
99
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Dari keterangan tersebut keluarga dari pihak perempuan 

berkunjung ke rumah pihak keluarga laki-laki kemudian selang beberapa 

minggu atau dalam jarak waktu satu bulan keluarga dari pihak laki-laki 

bergantian untuk berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan untuk 

memberi jawaban atas pinangan yang dilakukan perempuan tersebut, dan 

pihak keluarga laki-laki rata-rata membawa barang bawaan/seserahan 

sesuai kemampuannya untuk membalas dari pihak perempuan. 

Peminangan yang dilakukan perempuan tersebut mempunyai 

tujuan sendiri, berikut keterangan bapak Sandi selaku imam Masjid dan 

panutan Desa Japan yaitu: 

"Sak paham kulo tujuane niku kangge menyambung tali silaturrahim 

antara hubungan keluarga si laki-laki dan perempuan, dan juga untuk 

mengenal keluarga pasangan lebih dekat. Selain itu juga untuk 

menghindari adanya kemaksiatan mas sebab kurangnya mental dari 

laki-laki untuk menikah, contone kemaksiatan hamil luar nikah/ 

kecelakaan, terus perbuatan zino lanang wedok nyandi-nyandi 

boncengan. Mas seumpama peminangan dilakukan oleh laki-laki tidak 

menjadi masalah, hanya saja itu sebuah adat jika seseorang tersebut 

masih ingin mengikuti dan menghormati nenek moyangnya."
100

 

 

Berdasarkan keterangan bapak sandi, Ketika peminangan 

dilakukan dari pihak keluarga laki-laki maka tidak menjadi permasalahan 

pernikahan tetap sah hanya saja mereka tidak mengikuti tradisi nenek 

moyang terdahulu. Bapak Sandi juga memberi keterangan diatas mengenai 

tujuan dari peminangan tersebut karena perkembangan zaman yang 

semakin maju ini banyak sekali pergaula bebas sehingga dikhawartikan 
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karna laki-laki kurang memiliki keberanian untuk menikah sehingga 

terjadinya kecelakaan/hamil diluar pernikahan dan perzinaan. 

 

 

2. Relasi peran suami isteri dari praktik peminangan oleh perempuan 

kepada laki-laki di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo 

Setelah melakukan proses peminangan, selanjutnya kepernikahan 

dan menjalani perannya dalam rumah tangga. dalam kehidupan rumah 

tangga dari pasangan suami isteri dari praktik peminangan oleh perempuan 

kepada laki-laki adanya ketimpangan peran dari setiap pasangan. Peran 

tersebut berbeda-beda antara suami dan isteri. Berikut peneliti hadirkan 

gambaran kehidupan pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga 

yang praktik peminangan dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, 

berikut hasil wawancaranya:   

a. Pasangan bapak Tulus dan ibu Kaesi Linarsih yang menikah tahun 

1992. Dari pasangan suami isteri tersebut, bu Linarsih memberi 

keterangan: "Pas nikah seng ngelamar saking keluarga kulo, sebelume 

sampun kenal, sak wise sekitar dua minggu kulo di jak ngelamar 

mas.seumpami seng ngalamar lanang boten masalah, nanging keluarga 

kulo melu mbah-mbahe bien." Ketika peminangan di awali dari pihak 

keluarga perempuan, jika peminangan tersebut dilakukan oleh pihak 
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laki-laki tidak menjadi masalah hanya saja dari keluarga isteri tersebut 

masih mengikuti kebiasaan leluhurnya.
101

 Berdasarkan Peran suami 

isteri dari praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki 

terdapat peran suami yang tidak bersikap lemah lembut terhadap isteri. 

Beliau bu Linarsih menjelaskan:  

"Rumah tangga kulo seng kerjo bapak e mas, nek ngopeni anak kulo 

piambak, nek didik anak yo aku dewe mas. Nek masalah musyawarah 

ngatasi permasalahan omah bareng-bareng ambi bapak e, pendapat 

kulo kadang nggeh ditompo mas. Tapi sayange bapak e niku ngomong 

sak penak e dewe gae loro ati. Nek omong ngritik kulo masalah 

garapan omah, koyo masak e ra enak, omahe kotor gak gelem ngresik 

i. masalah kebutuhan omah menurut kulo piambak taseh kurang dut 

seng diwehi songko bapak, sebab bojo kulo kerjone petani 

penghasilane yo pas panen."
102

 

 

Dari pasangan tesebut, isteri sering sakit hati dengan perkataan suami 

yang menyakitkan isteri sehingga suami tidak menghormati isteri 

melalui perkataan. Selain itu kebutuhan nafkah juga kurang. 

b. Pasangan bapak Sukimin dan ibu Kunti Rohyani menikah tahun 2009, 

dari pasangan suami isteri tersebut peminangan dilakukan dari pihak 

keluarga perempuan. Berikut pernyataan dari bu Kunti isteri dari bapak 

Sukimin memberi pernyataan: 

"Bien niku dereng kenal kaleh bojo kulo mas, kulo kenal dikenalke 

kaleh rencang kulo. Sak bare 3 minggu kenal, kulo matur neng tiang 

sepah nek kenal wong lanang, sak bare niku tiang sepah kulo ngajak 

lamaran nggene bojo kulo, jarene ben amreh jelas e hubungan e niku, 

selain niku nggeh khawatir nek wonten kejadian seng boten dikarepke. 

Selain niku tiang sepah kulo taseh nderek kebiasaan e leluhur mbah e 

bien mas."
103

 

 

                                                           
101

 Kaesi Linarsih, Hasil Wawancara, Ponorogo. 03 Juli 2019. 
102

 Ibid., Hasil Wawancara, Ponorogo. 03 Juli 2019. 
103

 Kunti Rohyani, Hasil Wawancara, Ponorogo. 03 Juli 2019. 



64 

Berdasarkan keterangan tersebut, peminangan oleh perempuan 

dilakukan karena khawatirnya dari orang tua terjadinya perzinaa dan 

orang tua masih mengikuti leluhurnya. Dalam peran rumah tangganya 

dari peminangan tersebut bu Kunti juga menambahkan keterangannya 

yaitu:  

"Bojo kulo nyambut damel e teng luar negeri mas, wangsule pun 2 

tahun sekali. Sedangkan urusan rumah kulo piambak seng ngurus 

masalah anak, mengasuh dan mendidik anak, kaleh sedoyo 

permasalahan yang dihadapi di rumah saya yang menyelesaikan, bojo 

kulo mung fokus golek duit (nafkah). Jadi pas bojo kerjo, mengenai 

sekolahe anak kaleh masalahe  anak kulo selesaikan piambak, sebab 

melas neng bojo kulo nek kepikiran masalah omah, kaleh kulo sering 

nguehi kabar apik neng bojo kulo."
104

 

 

Pada pasangan tersebut suami fokus mencari nafkah ketika berada 

diluar negeri dan tidak ikut membantu isteri dalam pendidikan anak, 

semuanya di tanggung isteri ketika suami bekerja. Ketika menghadapi 

suatu permasalahan dalam rumahnya isteri pun menyelesaikan sendiri 

tanpa memusyawarahkan pada suami yang tidak dirumah, sehingga 

dalam hal tersebut menjadi hilangnya tanggung jawab suami terhadap 

rumah tangga, padahal suami mempunyai tanggung jawab terhadap 

isteri, anak, dan urusan rumahnya. 

c. Pasangan bapak Selamet dan ibu Nurul menikah tahun 1993, Pasangan 

tersebut ketika menikah peminangannya diawali dari pihak keluarga 

perempuan. Berikut keterangan dari bu Nurul: "bien seng ngelamar 

aku mas, sebab tiang sepah taseh nderek kebiasaan neng lingkungan 

songko mbahe bien. Seumpama seng ngelamar lanang boten nopo-
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nopo. Kulo mung manut tiang sepah."
 105

 Keterangan dari bu Nurul 

tersebut karena orang tua masih mengikuti kebiasaan dilingkungannya 

dari leluhur. Jika peminangan dilakukan oleh laki-laki tidak menjadi 

masalah, sedangkan anak hanya mengikuti perintah orang tua. Ketika 

menjalani kehidupan rumah tangganya rumah tangga bu Nurul  dalam 

perannya ada keterbalikan. Berikut pernyataan bu Nurul isteri dari 

bapak Selamet. Yaitu: 

" Nyambut damel bapak e niku supir, tapi sayange pelanggane kurang 

mas mergo kurange peminat sangking pelanggan. Dados nek 

nganggur nggeh teng griyo resik-resik kadang yo masak sak sagete 

kagem cah-cah (anak-anak) sak derenge budal sekolah. Sedangkan 

kulo piambak nyambut damel ngerumat anak e wong, kangge nyukupi 

kebutuhan rumah tangga. Nek pas musyawarah niku pendapat kulo 

kudu di tompo, sebab pendapat e bapak niku kurang meyakinkan."
106

 

 

Berdasarkan keterangan bu Nurul, dalam peran nafkah ditanggung 

isteri, karena pekerjaan suami tidak pasti menghasilkan uang secara 

tetap. Dan ketika bermusyawarah istri tidak menghragai pendapat 

suami, isteri lebih mementingkan egonya agar pendapatnya diterima, 

sehingga isteri tidak menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. 

d. Pasangan mas Tias dan mbak Ervi menikah pada tahun 2016, pasangan 

tersebut tergolong pasangan usia pernikahannya masih muda. Ketika 

sebelum menikah pasangan ini sudah menjalin hubungan (berpacaran) 

selama 3 tahun. Berdasarkan keterangan mas Tiyas alasan dari 

pasangan tersebut ketika peminangan dilakukan oleh perempuan yaitu: 
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"Dulu yang meminang isteri saya, dikarenakan dari orang tua isteri 

saya khawatir jika saya tidak menikahinya, selain itu khawatir akan 

terjadi kemaksiatan karena sudah lama saya pacaran, sehingga isteri 

saya mendatangi orangtuaku dengan tujuan untuk memperjelas 

hubungan kami dengan cara perkawinan, walaupun saya sendiri 

bukan orang japan". 

 

Dari keterangan mas Tiyas peminangan dilakukan karena khawatir 

adanya kemaksiatan anaknya. Dalam peran suami isteri dari praktik 

peminangan tersebut, mas Tiyas menjelaskan: 

"Peran saya sebagai suami yaitu kepala keluarga, saya memiliki 

kewajiban mencari nafkah untuk isteri. Kerja saya sebagai karyawan di 

PCC. Sebagai kepala keluarga maka isteri harus mengikuti apa yang 

saya putuskan, jika dia tidak mengikuti berarti sama saja dengan 

melawan saya sebagai kepala keluarga".
107

  

 

Dari keterangan mas Tiyas dalam bermusyawarah suami tidak 

memberi kebebasan berpikir, isteri harus mengikuti perintah suami 

sebagai kepala keluarga dan tidak boleh mengengkangnya. Sehingga 

dari tindakan suami tersebut isteri tidak memiliki keterbukaan dalam 

berpendapat.
 
 

e. Pasangan bapak Piut Prasetyo, pasangan ini sebelumnya sudah ada 

hubungan (berpacaran) selama 4 tahun, setelah lama menjalin 

hubungan ingin menikah. Keterangan pak Piut yaitu:  

"Seng ngelamar saking bojo kulo mas, meski boten tiang japan. Seng 

ngongkon ngelamar niku tiang sepah kulo, terus kulo piambak 

musyawarahke kaleh tiang sepahe bojo kulo, ben iso nikah. Akhire 

tiang sepahe bojo kulo puron. Sak derenge kulo seng pengen ngelamar, 
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mpun matur kaleh tiang sepah. tapi boten angsal, kudu wong wedok 

jarene tiang sepah d ngge neruske tradisine mbahe bien".
108

 

 Dari keterangan bapak Piut walaupun dari pihak perempuan bukan 

penduduk desa Japan, peminangan perempuan tersebut atas perintah 

orang tua, dan dimusyawarahkan oleh laki-laki tersebut terhadap orang 

tua isterinya agar tetap berjalannya pernikahan. Namun sebelumnya 

laki-laki tersebut ingin melamarnya, namun orang tua laki-laki tidak 

menyetujuinya, karena untuk melanjutkan dan menjaga tradisi tersebut. 

Dari pasangan tersebut hubungan peran suami isteri dari praktik 

peminangan oleh perempuan kepada laki-laki terjalin harmonis, segala 

kebutuhan ekonominya terpenuhi. Berdasarkan keterangan pak Piut 

mengenai perannya yaitu: 

"Masalah peran kulo kaleh buk e, nafkah kulo seng golek, kerjo kulo 

namung dodolan kaleh isi ulang tabung gas, Alhamdulillah 

kebutuhane tercukupi kabeh. Kadang buk e niku nek pas longgar 

nggeh bantu kulo mas. Masalah mengasuh medidik anak kulo nggeh 

bantu-bantu buk e nek pas longgar boten wonten pesenan. Tapi 

masalah musyawaroh permasalahan neng omah kulo piambak seng 

ngurus, buk e nggeh kudu manut kulo. malah kadang-kadang boten 

musyawarah mas, langsung tak ambil jalan sendiri."
109

 

 

Berdasarkan keterangan dari bapak piut, suami tidak memberi 

kebebasan pada isteri dalam bermusyawarah, sehingga isteri harus 

mengikuti semua perkataan dari suami. Dari pasangan tersebut dapat 

dilihat suami yang mementingkan egonya dalam bermusyawarah dan 
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berpendapat, isteri tidak memiliki kekuasaan berpendapat, hanya 

mengikuti apa yang dikatakan suami. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN 

KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN 

KABUPATEN PONOROGO 

1. Analisis Terhadap Praktik Peminangan Pleh Perempuan Kepada Laki-

Laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh laki-laki 

kepada perempuan untuk dijadikan istri atau dalam ketentuan umum pasal I 

KHI yang dimaksud dengan peminangan adalah: Kegiatan upaya ke arah 

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, 

dimanapun ia berada dan berbeda-beda dalam pelaksanaannya, tetapi pada 

prinsipnya adalah sama yaitu: langkah awal sebelum adanya pernikahan 

dengan  adanya peminangan diharapkan antara laki-laki dan perempuan 

untuk saling mengenal, tahu kelebihan dan kekurangan yang akhirnya kedua 

belah pihak saling mengenal dan menutupi. Karena perkawinan merupakan 

kondisi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik, 

pasangan suami istri yang saling menghormati, saling mengerti merupakan 

pilar dasar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warrohmah.
110

 

Dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, diantara langkah 

yang harus ditempuh oleh seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi 

calon isterinya. Secara umum pihak laki-laki tersebut menjalaninya dengan 

melakukan peminangan (khit}bah) kepada perempuan yang dikehendakinya. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tradisi tersebut berasal dari 

leluhurnya, untuk menjaga dan meneruskannya. Namun ada yang meyakini 

jika tradisi tersebut dilakukan agar keluarga dari pihak perempuan terhormat 

dikalangan masyarakat, dan meyakini setelah menikah rumah tangganya 

diberikan rezeki yang melimpah. Apabila dari pasangan mendapatkan calon 

dari luar Desa Japan, maka tradisi tersebut harus tetap terlaksana, diawali 

dengan bermusyawarah dengan keluarganya. 

Pemahaman mengenai tradisi peminangan perempuan dari setiap 

pasangan hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya untuk 

menjaga tradisi tersebut. Ketika peminangan tersebut dilakukan dari pihak 

laki-laki tidak menjadi masalah pernikahan tetap sah, hanya saja dari 

keluarga tersebut tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang 

terdahulu, sehingga membuat kejanggalan dalam hatinya. 

Secara agama Islam, sebenarnya memang tidak ada larangan apapun 

bagi seorang perempuan apabila mengajukan diri kepada seseorang yang 

dianggapnya shalih dan baik untuk dinikahkan. Bahkan dahulu, Sayyida>tina> 

Khadijah ra. melakukan hal tersebut. Beliau yang meminang Nabi 

Muhammad saat itu yang masih berusia 25 tahun. Hal itu karena Khadijah ra. 

tahu persis kebaikan akhlaq calon suaminya itu, sementara kejadian itu 

berlangsung sebelum turun wahyu.
111

 

Setelah turun wahyu, ternyata keadaan seorang perempuan yang datang 

mengajukan diri untuk dinikahkan pun tetap terjadi. Ada beberapa 
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perempuan di masa tasyri’ menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk 

dinikahi beliau.  

Dari Sahal bin Sa’ad ra. berkata bahwa seorang wanita datang kepada 

Rasulullah SAW dan mengatakan, “Ya Rasulullah, aku telah menyerahkan 

diriku untuk Anda (bersedia dinikahkan).”Salah seorang sahabat berkata, 

“Kawinkan saja dengan saya. “Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku telah 

nikahkan kamu dengannya dengan mahar berupa bacaan Al-Qur’an yang 

kamu miliki. (HR. Bukhari) 

 

Ternyata perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah SAW dan 

menyerahkan diri bukan hanya satu. Di dalam kitab Fathul Bari>, Al-Hafidz 

Ibnu Hajar menyebutkan beberapa wanita, diantaranya Khaulah binti haki>m, 

Ummu> S}uraik, Fatimah bin S}uraih, Laila} binti Hati>m, Zaenab binti 

Khuzaemah, dan Maemunah binti Al-Harith.
112

 

Namun meski demikian, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar 

dinikahi oleh Rasulullah SAW, meskipun hukumnya halal bagi beliau. karena 

semua itu memang khusus kepada beliau sendiri. Seandainya beliau 

menghendaki, para perempuan itu halal untuk dinikahi. Namun bila beliau  

tidak mengendaki, beliau berhak menolaknya. 

Sebagai perempuan muslimah, tidak ada salahnya secara hukum Islam 

untuk mengajukan diri kepada laki-laki yang dianggap shalih dan baik secara 

sudut pandang agama, serta punya kemampuan dan kesiapan lahir batin untuk 

berumah tangga. Pada hakikatnya hal itu tidak dilarang. 

Maka dapat difahami bahwa pinangan (khit}bah) merupakan jalan untuk 

mengungkapkan maksud seorang laki-laki/perempuan kepada lawan jenisnya 
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terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik 

dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak 

lain. Dalam hal ini pula pinangan perempuan yang dilakukan kepada laki-lai 

masyarakat desa Japan bukan merupakan hal yang dilarang, dan tidak ada 

salahnya perempuan meminang laki-laki, akan tetapi harus didukung oleh 

beberapa hal diantaranya keyakinan dan pemahaman perempuan terhadap 

kualitas laki-laki yang akan dipinang/khitbah. Seperti halnya yang pernah 

dilakukan oleh Siti Khadijah ra. perempuan yang mengutus seseorang untuk 

mengatakan pada Rasulullah SAW bahwa ia menyukainya dan berniat 

meminangnya. Siti Khadijah memilih Rasulullah dikarenakan kebaikan 

akhlak dan agamanya. 

Jadi, pinangan/Khit}bah  boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. 

Contohnya pada zaman Rasulullah SAW. Pinangan perempuan yang ada di 

desa Japan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo merupakan suatu hal 

biasa. Ini bukanlah hal yang aneh, dimana pihak keluarga perempuan 

meminta untuk meminang kepada keluarga laki-laki. Tetapi ada yang 

mengatakan bahwa hal tersebut tidak lazim untuk dilakukan, kesannya wanita 

tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, hanya menunggu 

dipinang. Jadi jangan sampai faktor kebiasaan dan budaya yang ada 

membelakangi syariat, yang harusnya boleh. Tentunya juga harus dilihat 

tujuan kita meminang laki-laki itu karena apanya. Jika untuk menghindari 

adanya suatu hal yang tidak diharapkan (kecelakaan/hamil diluar nikah) maka 

tidak dipermasalahkan. Dan jika karena keturunannya, hartanya, 
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ketampanannya atau agamanya, Kalau karena agamanya kita seharusnya 

tidak boleh malu, dan hanya malu kepada Allah SWT karena kurangnya kita. 

2. Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Relasi Peran Suami Isteri Dari 

Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah sebagai pelindung kaum 

wanita, baik kepada isteri, mertua, saudari dan anak. Kaum wanita dalam 

pandangan Islam harus merasa aman berada dibawah perlindungan suami, 

saudara laki-laki atau bapaknya meskipun wanita yang bersangkutan sudah 

berpendidikan tinggi. Dalam ikatan keluarga seorang isteri harus berada 

dalam pengawasan suaminya, meskipun wanita itu dari kalangan bangsawan, 

anak pejabat dan sebagainya karena suami adalah kepala rumah tangga.
113

 

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa seorang suami hendaknya 

bersikap lemah lembut terhadap isteri, karena suami sebagai pemimpin atau 

kepala rumah tangga yang ditaeladani. Dalam firman Allah SWT yang 

berbunyi: 
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Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nus}u>s}nya, Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. An-

Nisaa>':34)
114

 
 

Dalam ayat diatas yang dimaksud "pemimpin" adalah orang yang siap 

untuk berdiri karena pekerjaan berdiri bukanlah hal yang mudah. Kaum laki-

laki bertugas untuk mengayomi perempuan dan juga memberikan yang 

terbaik untuk perempuan. Keutamaan laki-laki disini karena mereka mampu 

untuk bekerja keras, melawan rasa lelah dan mengadu nasib dengan 

kehidupan didunia ini. Sehingga, dengan usahanya tersebut mereka dapat 

memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan, ketika sudah saatnya tiba.
115

 

Dari dalil tersebut penulis berpendapat bahwa laki-laki adalah 

pelindung kaum wanita maka hendaknya suami bersikap lemah lembut 

terhadap isteri dan tidak menyakitinya. Begitu juga hal nafkah juga suami 

harus mencukupi kebutuhan isteri. Dalam bab II juga dijelaskan suami harus 

memberi kebebasan berpikir pada isteri dalam hal bermusyawarah 

menyelesaikan suatu permasalahan. Namun dalam suatu permasalahan dalam 

rumah tangga semua harus dihadapi bersama suami sebagai kepala keluarga. 

Dalam hal mengurus dan mendidik anak dilakukan secara bersama. 
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Kemudian peneliti mengklasifikasikan didalam beberapa keluarga yang 

masing-masing berbeda ketimpangan dalam perannya, pertama pada keluarga 

bu Linarsih dalam hal suami yang tidak menghormati isteri dalam hal 

perkataan, suami ngomong seenaknya sendiri terhadap isteri. Dalam hal ini 

penulis tidak  setuju dengan hal tersebut, Berdasarkan pada hadits Turmudzi 

dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a mengajarkan: 

Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling 

baik budi perangainya, dan orang-orang yang paling baik diantara kamu 

adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-isterinya". 

 

Begitu juga H.R Ibnu Hibban dari 'Aisyah r.a mengajarkan, "Orang yang 

paling baik diantara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap 

isterinya".
116

 

 

Kedua dari pasangan bu Nurul, dalam pasangan tersebut isteri berperan 

sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, 

sedangkan suami juga menggantikan peran isteri untuk mengurus rumah. 

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan hal tersebut, karena suami sebagai 

kepala keluarga untuk mencari nafkah.  

Berdasarkan keterangan imam Shafi'i  mengtakan: "Bahwa nafkah isteri 

yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya". Pendapat tersebut 

disetujui oleh Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.
117

 

Dalam hadith tersebut suami tidak mewajibkan (muba>h) memberikan 

nafkah isteri yang masih kecil (belum bali>gh). Tetapi bagi isteri yang sudah 

bali>gh diwajibkan bagi suaminya untuk menafkahinya. Begitu juga pada surat 
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An-nisa>' diterangkan bahwa suami sebagai kepala keluarga maka diwajibkan 

menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anaknya. Begitu juga dalam peran 

suami pada pasangan bu Nurul yang mengurus rumahnya, sedangkan isteri 

bekerja. Berdasarkan pendapat Imam Hanafi pekerjaan rumah adalah 

kewajiban isteri dari sisi agama dan bukan sisi hukum. 

"Pekerjaan-pekerjaan ini wajib hukumnya bagi istri secara agama, namun 

hakim tidak berhak memaksanya.” 

 

Sedangkan madhab Maliki>y "kewajiban melakukan pekerjaan rumah bagi 

isteri terkait dengan kedudukan yang ia miliki. Jika isteri memiliki wibawa, 

maka secara agama dan juga hukum, pekerjaan-pekerjaan rumah tidak wajib 

baginya, kecuali jika suami miskin. Sementara jika isteri tidak punya wibawa 

atau suaminya miskin, pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi wajib bagi 

isteri"
118

 

  

Pada peran rumah tangga menurut fiqh munakahat suami harus 

memberi kebabasan berpikir, berpendapat pada isteri.
119

 Allah memberikan 

kebebasan kepada manusia kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai 

dengan ajaran-Nya. Kebebasan berpikir dan bertindak dilaksanakan dengan 

bentuk yang demokratis berupa bebas untuk mengungkapkan ide atau 

pendapat yang tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama sehingga 

memberikan manfaat dalam pertumbuh kembangan keluarga, dalam surat 

Asy-Syura ayat 42 membenarkan konsep musyawarah, yang tentu saja 

menggunakan argument-argumen yang bersifat nalar atau ra'yu, dalam 

menyelesaikan urusan antar sesamanya. Namun pada pasangan rumah tangga 

bapak Piut dan mas Tiyas suami tidak memberi kebabasan pada isteri, 

berdasarkan keterangan keduanya isteri harus mengikuti apa yang diputuskan 
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suaminya sebagai kepala keluarga sehingga isteri merasa tertekan dalam hal 

tersebut. Begitu juga sebaliknya pada pasangan rumah tangga bu Nurul, 

pendapat isteri harus diterima oleh suami karena menurut beliau pendapat 

suami tidak meyakinkan. Sehingga kedudukan suami sebagai kepala keluarga 

kurang dihormati. 

Dalam peran pengasuhan (Hadhanah) dan pendidikan anak  pada 

pasangan ibu Kunti dan bu Linarsih diselesaikan sendiri, sedangkan suami 

tidak membantunya. Padahal dalam fiqh munakahat dilakukan secara 

bersama antara suami dan isteri, sedangkan salah satu hadith Rasulullah 

SAW ibu yang berhak atas anak-anaknya, "Engkaulah (Ibu) yang berhak 

terhadap anak-anaknya." Dari keterangan hadith tersebut bahwa yang paling 

utama berperan adalah ibu sedangkan suami juga ikut membantu isteri dalam 

mengasuh dan mendidik anak. 

Peran suami isteri dalam rumah tangga dari praktik peminangan oleh 

perempuan kepada laki-laki terdapat dampak negatif yaitu isteri tidak 

memiliki kebebasan untuk berpendapat dan suami menyakiti dengan 

perkataannya, suami tidak meghormati dan memperlakukan dengan baik 

sehingga isteri tertekan, dan berdampak negatif pula jika isteri diberi 

kebebasan berpendapat jika ia mementingkan egonya sendiri sehingga 

gugurya wibawa pada suami sebagai kepala keluarga. Adapun ketika isteri 

menanggung semua urusan rumah tangga dalam mengasuh dan mendidik 

anak, menyelesaikan semua urusan rumah serta mengambil keputusan tanpa 

bermusyawarah pada suami berdampak pada kesehatan isteri yang menurun 
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dan kelelahan serta hilangnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga 

dalam hal membantu isteri dan menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu 

juga dalam hal nafkah pada rumah tangga bu Nurul berdampak pada 

keletihan beliau sebagai pencari nafkah dan berkurangnya kehormatan suami 

sebagai kepala keluarga. 

Ada juga dampak positif peran suami isteri dalam rumah tangga dari 

praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki yaitu ketika isteri 

bekerja untuk mencari nafkah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. Dan ketika suami ikut serta membantu isteri dalam rumah dalam 

mendidik anak maka adanya kedekatan dan meringankan beban isteri. Begitu 

juga dengan memberi kebebasan berpendapat pada isteri maka tidak 

tertekannya isteri dalam rumah tangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk 

selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara Fiqh Munakahat, praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-

laki di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo bukan 

termasuk peminangan yang dilarang. Pada pernikahan Sayyidatina 

Khadijah ra meminang Nabi Muhammad ketika beliau masih berusia 25 

tahun, membuktikan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Hal itu karena 

Khadijah ra. tahu persis kebaikan akhlaq beliau. Diterangkan dalam  hadith 

Sa>ha>l bin Sa'i>d dan Tsa>bid Al-Bunnani>  bahwa peminangan juga dilakukan 

oleh perempuan kepada laki-laki. 

2. Ada pola relasi peran suami isteri yang berbeda-beda dari setiap pasangan, 

relasi peran yang sesuai dengan ketentuan Fiqh Munakahat yaitu peran 

isteri membantu mencari nafkah, Menurut imam Shafi'I wajibnya seorang 

suami memberi nafkah kepada isteri,  jika dari penghasilan suami kurang 

maka isteri ikut membantu suami. Peran suami membantu isteri mengurus 

rumah, menurut  imam Hanafi pekerjaan rumah kewajiban isteri dari sisi 

agama bukan hukum, sedangkan madhab Maliki>y kewajiban melakukan 

pekerjaan rumah bagi isteri terkait dengan kedudukan yang ia miliki. Jika 

isteri memiliki wibawa, maka secara agama dan hukum pekerjaan rumah 

tidak wajib baginya. Sedangkan relasi peran suami isteri yang tidak sesuai 

dengan Fiqh Munakahat yaitu suami tidak membantu isteri dalam 
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mengasuh (Hadhanah) dan mendidik anak. Pada hadith Rasulullah SAW 

ibu yang paling berhak terhadap anak-anaknya sedangkan menurut Fiqh 

Munakahat suami juga ikut mambantu isteri dalam hal tersebut. Suami 

tidak menghargai dan menghormati isteri dalam perkataannya, berdasarkan 

hadith Turmudzi dan Ibn Hibban orang yang paling baik adalah orang yang 

baik perlakuannya terhadap isterinya. Sedangkan yang terakhir isteri tidak 

memiliki kebebasan dalam berpikir dan berpendapat ketika 

bermusyawarah, Allah memberi kebebasan untuk berpikir dan bertindak 

sesuai ajarannya untuk mengungkapkan ide atau pendapat yang tentunya 

sesuai dengan prinsip ajaran agama sehingga memberikan manfaat dalam 

keluarga, dalam surat Asy-Syura ayat 42 membenarkan konsep 

musyawarah, yang tentu saja menggunakan argumen yang bersifat nalar 

dalam menyelesaikan urusan antar sesamanya. 

B. Saran 

1. Untuk masyarakat Desa Japan dari tradisi peminangan oleh perempuan 

kepada laki-laki yang meyakini jika peminangan dilakukan oleh perempuan  

pihak keluarga perempuan menjadi terhormat dikalangan masyarakat, dan 

pihak keluarga perempuan mendapatkan rezeki yang melimpah, untuk 

senantiasa menjaga dan melestarikan budaya peninggalan leluhurnya 

dengan baik. Selain itu juga harus memperhatikan ketentuan yang ada 

dengan baik dalam masyarakat maupun dalam agama dan senantiasa harus 

dalam syariat Islam. 



81 

2. Untuk pasangan yang perannya tidak sesuai dengan ketentuan Fiqh 

Munakahat, hendaknya dalam peran tetap menghargai isteri untuk 

berpendapat, dan juga bersikap lemah lembut terhadap isteri. Begitu juga 

isteri harus menghormati suami sebagai kepala rumah tangga, agar 

pasangan tersebut menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa 

rahmah sesuai dengan Fiqh Munakahat. 
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