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ABSTRAK 

 

Putri, Lailly Wahyuningrum. 2019. Perkawinan Masyarakat Samin Dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah). Skripsi, Jurusan 

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Masyarakat Samin, Hukum Islam 

 

Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa dan memiliki beraneka ragam 

budaya dan adat istiadat, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satunya adalah 

perkawinan adat masyarakat Samin. Dalam adat mereka terdapat salah satu 

tahapan yaitu prosesi nyuwito. Nyuwito yaitu tinggal bersama sebelum adanya 

ikatan perkawinan dalam negara Indonesia hal semacam itu dianggap tabu, 

kemudian dilanjutkan dengan akad perkawinan. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman masyarakat Samin sudah banyak yang memeluk agama 

Islam padahal hal semacam itu dalam Islam jelas dilarang. 

Dari permasalahan ini penyusun mengajukan dua rumusan masalah : 1) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “Nyuwito” atau “Ngawulo” 

dalam proses menuju perkawinan adat masyarakat Samin di Dusun Bombong 

Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah? 2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan adat masyarakat 

Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 

Jawa Tengah? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis 

penelitian normatif dan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh  dari 

informan dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

dilakukan dengan mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan 

keabsahan data. Data sumber tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam 

penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini penyusun mengetahui bahwa analisis hukum Islam 

terhadap prosesi nyuwito dapat di simpulkan bahwa nyuwito yang dilakukan 

sampai berhubungan intim jelas bertentangan dengan hukum Islam, dan ada yang 

masih menjalankan tradisi tapi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagian 

lagi sudah meninggalkan prosesi nyuwito dan menikah sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Analisis hukum Islam terhadap akad perkawinan masyarakat Samin 

dapat di simpulkan bagi yang masih memegang tradisi tidak ada perkataan ijab 

dari wali maka syarat beserta rukun perkawinan jelas tidak terpenuhi, dan ada 

yang syaratnya sudah terpenuhi namun rukun akadnya tidak terpenuhi yaitu tidak 

adanya dua orang saksi. Sebagian lagi dari mereka melaksanakan perkawinan 

sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu syarat dan rukun perkawinan sudah 

terpenuhi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa dan memiliki beraneka ragam 

budaya dan adat istiadat, jumlahnya ratusan dengan segala corak 

budayanya yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, semua perbedaan 

diikat oleh tali persatuan dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. 

Salah satunya yaitu adat masyarakat Samin. Ajaran Saminisme ini 

dikembangkan oleh Samin Surosentiko. Samin Surosentiko lahir pada 

tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. 

Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin 

Sepuh. Nama Samin Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar. Nama ini 

kemudian dirubah menjadi Samin, yaitu sebuah nama yang bernafas 

kerakyatan. Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan 

Kyai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah 

dengan Pengeran Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten 

Sumoroto (kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung) pada 

tahun 1802-1826. Ajaran ini lantas dengan cepat menjalar ke desa-desa 

lainnya. Mulai dari pantai utara sampai ke daerah Pegunungan Kendeng 

Utara dan Kendeng Selatan. Salah satu komunitas penganut ajaran 

Saminisme berada di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati Jawa Tengah.  
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Masyarakat Samin adalah sebuah fenomena kultural, yang memiliki 

keunikan sekaligus sarat akan pesan. Sikap tersebut ternyata mampu 

melahirkan suatu tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan 

tersendiri. Mereka memilih pola hidup yang apa adanya dalam 

menjalankan kehidupan. Mereka hidup dengan cara mereka sendiri 

tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari luar. Ajaran Samin begitu 

populer sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. 

Ajaran Samin tidak membeda-bedakan agama, oleh karena itu 

masyarakat Samin, oleh kareana itu masyarakat Samin tidak pernah 

mengingkari atau membenci agama, yang penting adalah tabiat mereka 

dalam kehidupannya. Masyarakat Samin menganut agama Adam yaitu 

suatu kepercayaan yang telah mereka yakini secara turun temurun. Ajaran 

Saminisme yang terwariskan hingga kini mengandung nilai-nilai 

kebenaran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, dan kerja keras. 

Ajaran tersebut teraplikasikan dalam ritual perkawinan masyarakat 

Samin.1 

 Menurut warga Samin dalam melaksanakan perkawinan, anak-anak 

masyarakat Samin harus mengikuti adat istiadat yang ditetapkan oleh 

tradisi mereka. Masyarakat Samin menyebut perkawinan dengan istilah 

dari mereka sendiri yaitu Pasuwitan. Menurut mereka, perkawinan itu 

sangat sakral dan suci. Oleh karena itu mereka tidak main-main dalam 

permasalahan yang satu ini. Perkawinan hanya dilaksanakan satu kali 

                                                           
1 Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin, Oktober 2018. 
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seumur hidup dan harus dipertimbangkan dengan benar-benar matang 

sebelum melangkah ke dalamnya.2 Suku Samin juga terkenal dengan 

dengan Sikep Samin. Yang dimaksud dengan arti kata “sikep” ialah 

sikep rabi bagi seorang Samin dan sikep laki bagi seorang perempuan 

Samin. Jadi sikep disini mempunyai makna sikap atau perbuatan. 

Dengan kata lain yang dimaksud dengan sikep adalah kasunyatan 

dilakoni (benar-benar nyata dilakukan). Sedangkan pernikahan 

mempunyai arti seng dilakoni diakoni luweh disek (dilakukan diakui 

lebih dahulu). Menurut masyarakat Samin perbuatan perkawinan itu 

harus diakui, ada niat dahulu dari kedua calon laki-laki dan perempuan 

yang akan menikah, setelah keduanya merasa cocok (dalam prosesi 

ngenger-nyuwito) dan diakui oleh keluarga masing-masing barulah 

perkawinan dapat dilangsungkan.3 Oleh orang yang beragama Islam 

santri, sering kali perkawinan masyarakat Samin itu dianggap tidak sah 

atau dianggap “kumpul kebo”. Masyarakat Samin cenderung lugu dan 

memiliki pemikiran yang kritis serta menggunakan logika, jujur, dan 

tidak suka berbohong. Oleh karena itu mereka tidak suka berdagang 

karena menganggap berdagang itu penuh dengan kebohongan. Mereka 

lebih suka bertani dan memanfaatkan hasil alam yang ada. 

 Berdasarkan struktur keagamaan warga di Desa Baturejo sangat 

unik dan menarik. Islam merupakan agama terbesar yang dianut oleh 

                                                           
2 Iwan  Hasil Wawancara pada masyarakat  Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 

Desember  2018. 

 
3 Sri Wahyuni, Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 13-

14. 
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warga masyarakat Desa Baturejo. Disana terdapat berbagai macam 

organisasi masyarakat dan mereka hidup saling berdampingan dan sudah 

mempunyai wilayah masing-masing. Respon organisasi terhadap 

masyarakat Samin selama ini baik-baik saja, dan saling menghargai satu 

sama lain. Karena organisasi masyarakat sudah paham betul dengan 

karakteristik masyarakat Samin, sehingga mereka bisa hidup dalam satu 

lingkup dengan solidaritas yang tinggi. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman akhir-akhir ini banyak masyarakat Samin yang 

mulai masuk Islam. 

 Di Dusun Bombong Baturejo ini tidak semua masyarakat Samin 

menikah dengan masyarakat Samin, namun ada juga masyarakat Samin 

yang menikah dengan masyarakat non Samin (Orang Islam) sehingga 

mereka menganut agama Islam seperti pasangannya yang bukan dari 

kalangan Samin. Kemudian mereka tinggal dirumah mertua atau 

membuat rumah sendiri dan pisah dari keluarganya yang masih 

menganut paham Saminisme yang masih kental.4 

 Dalam merayakan perkawinan masyarakat Samin tidak 

merayakannya dengan meriah, namun hanya mengenakan pakaian 

sehari-hari. Perayaan tersebut hanya dengan “Brokohan” yaitu makan 

bersama tetangga kanan kiri rumah dan sanak saudara. Dalam acara 

tersebut mereka juga tidak menerima sumbangan berupa uang, namun 

mereka bersedia menerima sumbangan jika berupa bahan makanan. 

                                                           
 4 Hasil Wawancara pada perangkat  Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, 

Jawa Tengah. 24 Januari 2019. 
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 Masyarakat Samin menganut asas monogami, dalam perkawinan 

tidak dikenal perceraian, kecuali salin sandangan (meninggal dunia). 

Masyarakat Samin tidak menghendaki atau melarang perkawinan 

dengan orang luar dari kelompoknya, jika ada orang luar kawin dengan 

orang Samin, maka harus tunduk dan mengikuti adat istiadat masyarakat 

Samin. Sebaliknya jika orang Samin kawin dengan masyarakat diluar 

kelompoknya, maka harus keluar dari kelompoknya.5 

 Dalam hal agama, saat ini sebagian dari mereka telah memilih Islam 

sebagai agama yang mereka anut. Tentunya mereka yang sudah 

beragama Islam terikat oleh ajaran agama Islam yakni mengenai 

perkawinan dan mereka mulai meninggalkan adat istiadat yang tidak 

sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun masih ada yang 

perkawinannya dengan prosesi adat yang masih kental meskipun mereka 

sudah beragama islam. Dari sini peneliti tertarik kepada pengembangan 

model perkawinan antara masyarakat Samin dengan masyarakat Samin 

dan masyarakat Samin yang sudah beragama Islam. Bagaimana mereka 

memaknai perkawinan dan bagaimana pola keagamaan yang mereka 

jalankan terkait dengan perkawinan  masyarakat Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah. Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DALAM 

                                                           
5 Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin (Bandung: PT. Alumni, 

2013), 221. 
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PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Bombong 

Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis 

kemukakan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi “Nyuwito” atau 

“Ngawulo” dalam proses menuju perkawinan adat masyarakat Samin 

di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati Jawa Tengah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan 

masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tradisi “Nyuwito” atau “Ngawulo” dalam proses 

menuju perkawinan adat masyarakat Samin setelah di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah. 

2. Untuk mengetahui akad perkawinan masyarakat Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat 

bermanfaat bagi orang lain, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : 

1. Kegunaan Akademis 

a. Peneliti mengharapkan dapat menyalurkan keilmuan yang telah 

peneliti dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan 

realitas yang ada di masyarakat. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan bahan 

penelitian terhadap permasalahan tata cara perkawinan adat 

masyarakat Samin. 

c.  Menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan 

Hukum Islam, khususnya dalam kajian perkawinan adat. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dan referensi dalam 

melakukan perkawinan adat terutama untuk masyarakat Samin yang 

beragama Islam yang ada di Dusun Bombong Desa Baturejo 

Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati Jawa Tengah. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis 

teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga 

tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak ataupun plagiasi.  
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Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masyarakat 

Samin. Adapun penelitian tersebut diantaranya yakni: 

Pertama, skripsi Siti Nur Asiah dengan Judul “Pola Hidup 

Keagamaan Masyarakat Samin Di Era Modern” (Studi Kasus di Desa 

Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Jawa Tengah). 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang 

kemunculan masyarakat Samin? 2) Bagaimana pola hidup keagamaan 

masyarakat Samin di era modern disejajarkan dengan konsep lima rukun 

Islam?. Penelitian ini mengunakan metode penelitian lapangan (field 

research) dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Data 

primer diperoleh  dari informan dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan 

data setelah dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan 

triangulasi. Data sumber tersebut kemudian dianalisis dengan sosiologi 

hukum yang terfokus pada teori  fugsionalisme struktural dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian tersebut berisi mengenai pola hidup keagamaan  

yang sesuai dengan tuntutan agama. Hal tersebut dijalani oleh generasi 

penerus Samin yang telah mendapat ilmu pengetahuan dan pengertian dari 

pembelajaran disekolah dan media lain yang dapat mendukung pola pikir 

menjadi lebih baik. Konsep lima rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, 

zakat, dan haji) dimaknai dengan benar sesuai dengan syariat Islam, 

namun untuk golongan tua seperti sesepuh Samin masih mempraktekkan 
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pola keagamaan yang dianut sejak dulu.6 Skripsi ini memiliki persamaan 

dengan peneliti yakni agama Islam yang dianut masyarakat Samin namun, 

perbedaannya dilihat dari fokus peneliti dengan konsep perkawinan 

masyarakat Samin dalam perspektif hukum Islam. 

Kedua, skripsi Ahmad Sunadi dengan Judul “Interaksi Sosial 

Masyarakat Samin Di tengah Modernisasi” (Studi Kasus di Desa Baturejo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah). Dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh sosial dengan 

masyarakat luar terhadap Saminisme? 2) Bagaimana proses penguatan 

identitas masyarakat Samin?. Penelitian ini mengunakan metode penelitian 

lapangan (field research) dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan 

kualitatif. Data primer diperoleh  dari informan dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan 

dengan mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan 

data menggunakan triangulasi. Data sumber tersebut kemudian dianalisis 

dengan sosiologi hukum yang terfokus pada teori  fugsionalisme struktural 

dan penarikan kesimpulan.  Penelitian tersebut berisi mengenai Intereaksi 

sosial dengan ditandai dengan keterbukaan mereka terhadap masyarakat 

non-Samin atau dengan budaya luar. Interaksi itu ditandai dengan kontak 

dan komunikasi yang dapat saling mempengaruhi antara masyarakat yang 

berinteraksi tersebut. Bentuk-bentuk adanya saling mempengaruhi ialah 

berubahnya adat selametan atau brokohan yang sudah menggunakan do’a-

                                                           
6 Siti Nur Asiah, “Pola Hidup Keagamaan Masyarakat Samin Di Era Modern” (Studi 

Kasus di Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Jawa Tengah), Skripsi 

Sarjana, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2013). 
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do’a Islam, dan perubahan cara baru adat perkawinan mereka yang mulai 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama.7 Skripsi ini memiliki persamaan 

dengan peneliti yakni tempat lokasi penelitian namun, perbedaanya dilihat 

dari fokus peneliti dengan konsep perkawinan masyarakat Samin dalam 

perspektif hukum Islam. 

Ketiga, skripsi Siti Raudlotul Jannah dengan Judul “ Akulturasi 

Budaya Ajaran Samin Surosentiko Dan Islam Di Desa Blimbing 

Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”. Dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 1) Bagaimana gambaran kebudayaan orang Samin? 2) 

bagaimana bentuk-bentuk akulturasi antara ajaran Samin di Blimbing 

dengan ajaran Islam?. Penelitian ini mengunakan metode penelitian 

lapangan (field research) dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan 

kualitatif. Daa primer diperoleh  dari informan dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan 

dengan mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan 

data menggunakan triangulasi. Data sumber tersebut kemudian dianalisis 

dengan etnografii. Dimana simbol kebudayaan tercermin dalam setiap 

perilaku masyarakatnya. Dimana etnografer harus berusaha memikirkan 

dan kemudian merefleksikan pikiran-pikiran si informan. Penelitian 

tersebut berisi mengenai ajaran Samin yang fleksibel dengan perubahan 

yang ada dan berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran samin 

dikesehariannya. Mereka mempunyai istilah “tulis iku ana loro, tulis sak 

                                                           
7 Ahmad Sunadi “Interaksi Sosial Masyarakat Samin Di tengah Modernisasi” (Studi 

Kasus di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah), Skripsi Sarjana, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2013). 
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njabane papan lan tulis sak njerune papan” yang artinya ilmu itu ada dua, 

ilmu diluar hati dan ilmu di dalam hati.8 Skripsi ini memiliki persamaan 

dengan peneliti yakni agama Islam yang dianut masyarakat Samin, mereka 

tidak setuju jika ajaran Samin dianggap turunan dari agama Hindu maupun 

Budha namun, perbedaanya dilihat dari fokus peneliti dengan konsep 

perkawinan masyarakat Samin dalam perspektif hukum Islam. 

Keempat, skripsi Muhammad Nur Haji dengan Judul “ Perkawinan 

Adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perkawinan adat 

masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan? 2) Apakah persamaan dan perbedaan perkawinan 

menurut hukum adat Samin dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan? 3) apakah faktor yang mendorong model 

perkawinan adat Samin berbeda terhadap perkawinan negara? 4) 

Bagaimana masyarakat Samin menyikapi perkawinan adatnya seiring 

dengan modernisasi zaman ?. Penelitian ini mengunakan metode 

penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian empiris 

(sosiologi) dan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh  dari informan 

dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

                                                           
8 Raudlotul Jannah “ Akulturasi Budaya Ajaran Samin Surosentiko Dan Islam Di Desa 

Blimbing Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”, Skripsi Sarjana, (Yogyakarta: Universitas 

Islam Negeri, 2009). 
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Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data setelah dilakukan 

pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Data sumber 

tersebut kemudian dianalisis dengan sosiologi hukum yang terfokus pada 

teori  fugsionalisme struktural dan penarikan kesimpulan. Penelitian 

tersebut berisi mengenai masyaraka adat Samin di Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupateb Pati menyebut perkawinan 

dengan istilah pasuwitan, yaitu suatu ikatan suci yang benar-benar 

dilakukan dengan pengakuan terlebih dahulu bertujuan untuk membentuk 

rumah tangga yang kekal. Perbandingan antara hukum adat Samin dan 

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menghasilkan 

persamaan dan perbedaan. Persamaan: makna dari pengertian perkawinan, 

tujuan dari sebuah perkawinan, proses akad ijab kabul. Perbedaan: tata 

cara perkawinan, asas perkawinan, bahasa dalam akad ijab kabul, usia 

perkawinan, pencatatan perkawinan9 Skripsi ini memiliki persamaan 

dengan peneliti yakni perkawinan adat masyarakat Samin namun, 

perbedaanya dilihat dari fokus peneliti dengan konsep perkawinan 

masyarakat Samin dalam perspektif hukum Islam. 

Kelima, Buku Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum, “Hukum Keluarga 

dan Dinamika Sosial Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, 

Kalimantan, dan Sasak”. Buku ini mengenai budaya hukum yang dianut 

masyarakat Samin yakni hukum perkawinan masyarakat Samin dan 

                                                           
9 Muhammad  Nur Haji “Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat Samin dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan“Skripsi Sarjana, (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). 
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tinjauannya secara sosialogis. Persamaannya dengan peneliti yakni 

membahas mengenai perkawinan masyarakat Samin namun, di buku ini 

perkawinan dibahas secara umum bukan dari sudut pandang hukum Islam. 

Sedangkan fokus peneliti dengan konsep perkawinan masyarakat Samin 

dalam perspektif hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dan perilaku yang dapat diamati.10Dengan demikian, dalam 

penelitian kualitatif kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan 

antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga 

bersifat independent.11Dimana dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di 

lapangan. Yang akan dilakukan wawancara terhadap tokoh yang 

mewakili pendapat masyarakat Samin. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian ini, peneliti atau penyusun merupakan aktor 

sentral pengumpul data, sedangkan instrument lainnya hanya sebagai 

                                                           
10 Abidin al-Dan Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 11. 
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pendukung. Kehadiran penyusun disini sangat penting, karena 

merupakan pengamat penuh dalam rangka observasi yang dilakukan 

secara terang-terangan. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan 

diteliti.12 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Bombong 

Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. 

Penyusun memilih lokasi ini karena di Dusun Bombong terdapat 

penganut ajaran Saminisme masih dijalankan sampai sekarang. Selain 

itu Penyusun juga memilih lokasi ini karena dianggap sesuai dengan 

topik yang akan diteliti. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

  Dalam rangka memperoleh data-data yang peneliti  untuk 

menganalisis masalah dari topik utama pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis berupaya mengumpulkan 

data-data yang terkait dengan: 

1) Tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran tradisi “Nyuwito” 

atau “Ngawulo” dalam proses menuju perkawinan adat 

masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. 

                                                           
12Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka setia, 2009), 91. 
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2) Tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan adat 

masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. 

b. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lingkungan 

masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan 

Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Sedangkan dalam teknik 

pengumpulan data peneliti membagi sumber data menjadi dua 

bagian yaitu: 

1) Sumber data Primer, yaitu mencakup segala informasi, bahan 

materi yang menyangkut perkawinan masyarakat Samin. 

Wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat Samin serta 

pasangan masyarakat Samin yang menikah dengan masyarakat 

Samin dan dua pasang masyarakat Samin yang menikah 

dengan masyarakat non Samin di Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. 

2) Sumber data Sekunder, yaitu wawancara kepada Tokoh 

masyarakat, dan masyarakat Samin yang mengetahui tentang 

perkawinan masyarakat Samin di Sukolilo Kabupaten Pati 

Jawa Tengah. Selain itu, ditambah dengan kajian pustaka 

berupa telaah dokumen, penulusuran naskah dan buku-buku 

yang berkaitan dengan perkawinan masyarakat Samin. 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. 

Pada teknik ini merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling 

berhadapan langsung untuk mendenngarkan secara langsug informasi-

informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik ini 

bertujuan untuk memperoleh data dan menggali informasi lebih dalam 

dan bukan untuk mempengaruhi pendapat responden.13 

 Wawancara peneliti dilakukan guna untuk mengumpulkan data 

berupa pemahaman mengenai perkawinan masyarakat Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan bertanya langsung 

dengan pasangan masyarakat Samin, Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Agama dan masyarakat sekitar di Dusun Bombong Desa Baturejo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. 

6. Metode Analisis Data 

  Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

                                                           
13 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 

2015),   86. 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.14 Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul 

data-data yang berkaitan dengan masalah tata cara perkawinan 

masyarakat samin yang penting di fokuskan pada pokok 

permasalahannya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.15 Dalam penelitian 

ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang 

bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara 

cermat dan sistematis mengenai Perkawinan Masyarakat Samin 

Dalam Perspektif Hukum islam. 

c. Conclusion Drawing (verification) 

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu 

penarikan  kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan 

apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas16 dan selanjutnya 

                                                           
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 247. 
15Ibid., 249. 
16Ibid., 252-253. 
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diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sebelumnya. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

  Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan 

data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang tekun. Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah melakukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini dipaparkan agar mempermudah 

pembahasan masalah dalam penilitan ini. Serta agar memperoleh gambaran 

secara utuh yang juga akan mempermudah dalam penyususnan skripsi ini. 

Oleh karenanya penyusun menguraikan dalam lima bab pembahasan, sebagai 

berikut : 

Bab pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan rancangan daftar 

isi.  
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Bab kedua, pada bab ini berisikan landasan teori yang memuat teori-

teori penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. Teori-teori 

ini adalah pengertian perkawinan, tujuan dan dasar hukum perkawinan, 

macam-macam perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, prosesi 

pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Teori ini merupakan hasil 

dari  kesesuaian dengan rumusan masalah dan data yang telah dikaji. 

Bab ketiga, pada bab ini berisikan hasil penelitian. Pada data ini akan 

memuat data primer temuan penelitian yang berkenaan dengan tinjauan 

hukum Islam terhadap pergeseran tradisi nyuwito atau ngawulo dalam proses 

menuju perkawinan adat masyarakat Samin dan tinjauan hukum Islam 

terhadap akad perkawinan adat masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Selain itu 

ditunjang dengan data sekunder yang berupa telaah pustaka dan wawancara 

melalui pelaku perkawinan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Samin di 

Dusun setempat.  

Bab keempat, pada bab ini merupakan inti pembahasan yang meliputi 

analisa terhadap pergeseran tradisi nyuwito atau ngawulo dalam proses 

menuju perkawinan adat masyarakat Samin dan analisa terhadap akad 

perkawinan masyarakat Samin dengan masyarakat non Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati serta mengenai 

kebiasaan “Nyuwito” atau “Ngawulo” sebelum perkawinan, kebiasaan 

tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. 
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Bab kelima, pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan 

untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran yang berisi 

pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan 

dalam aplikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN  

MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah 

melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 

seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga 

yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa 

rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.1 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.2Kata nikah atau kawin 

berasal dari bahasa Arab  ٌِنَكاح dan  ٌتَ َزوََّجت yang secara bahasa digunakan 

untuk arti bersetubuh (ٌِء  sendiri merupakan masdar atau ِنَكاح  Kata 3.)الَوط 

                                                           
1 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 

Liberty, 2007), 9. 
2 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 456. 
3Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al Munawwir Kamus Indonesia-

Arab (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), 605. 
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asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.4 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

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

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai 

jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 

hidupnya.5   

Menurut istilah, perkawinan dalam hukum Islam yang 

dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dapat  didefinisikan sebagai 

berikut6 : 

َتاٌعٌِ ِتم  تٌَالزََّواُجٌَشر ًعاٌُهَوَعق د ٌَوَضَعُهٌالشَّارُِعٌلُِيِفي َدٌِمل َكٌاس  ِتم  ًٌِاس  ل َمر ٌَََِِوِِ ِِ ٌ ِِ ٌُج اٌٌالرَّ

لرَّ ِِ ٌِِِعٌال َمر ٌََِِ ُج   

Artinya : 

“Perkawinan menurut shara’ yaitu akad yang ditetapkan shara’untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan 

dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-

laki.” 

 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat 

atau misaqan ghalidan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 

priadan wanita untuk mentaati perintah Allahdan siapa yang 

                                                           
4 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 10. 
5 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 

9. 
6 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat  (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), 8. 
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melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.7 

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi lain yang cukup luas, 

yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yang kemudian dikutip lagi oleh 

Abdul Rahman Ghozali8 : 

ٌَِِوتَ َعاُونُ ُهَماٌ ٌَوال َمر َا ِِ ٌالرَُّج َ َرٌِِبَ ْي  ًٌِال ُعش  َِ ٌَماِلكٌََعق د ٌيُِفي ُدٌ ُقو ٍقٌَوَماٌَعَلي ِهٌِمنٌ َوُُيَدُّ ُِ ٌ ي ِهَماٌِمن    

      َواِجَبات

Artinya :  

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan 

hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan 

mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi 

pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.” 

 

 

Menurut Wahbah al-Zuhaily menegenai defini perkawinan oleh 

Amiur Nuruddin sebagai berikut: 

“Akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang 

wanita, atau melakukan wathi’ dan berkumpul selama wanita tersebut 

bukan wanita diharamkan baik dengan sebab keturunan atau 

sepersusuan”.9 

Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa menurut Abdurrahman 

Al-Jaziri bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.10 

                                                           
7 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14. 
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat…, 9. 
9 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia 

(Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006), 38. 
10 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1…, 10. 
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Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan 

manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk 

membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia 

untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, pada dasarnya perkawinan 

tidak hanya masalah hubungan manusia dengan manusia tetapi terkait 

juga hubungan sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.11 

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan 

siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

dari perkawinan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia 

seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan 

berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada 

aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat 

manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan 

martabat manusia. 

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah 

adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan 

hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan 

mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi 

pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.12 

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah 

merupakan salah satu upaya untuk menmyalurkan naluri seksual 

                                                           
11 Wasman dan Wardah Nurroniyyah, Hukum Perkawinan Islam Indonesia  ( Yogyakarta: 

Mitra Utama, 2011), 30. 
12 Hasbi As-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 96. 



25 
 

 
 

suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk 

menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan 

eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan 

dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah 

manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.13 

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara 

jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan 

Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, hubungan 

antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan 

kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan 

ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk 

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita 

agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak 

manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan 

dibawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya dapat 

menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. 

Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah SWT 

dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.14 

Menurut imam 4 madzab yang dijelaskan oleh Slamet Abidin dan 

Aminuddin, perkawinan memiliki definisi sebagai berikut15 : 

                                                           
13 Abdul Aziz Dahlan,  Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1996), 1329. 
14 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat,. 10. 
15 Ibid., 17. 
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a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 

sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan 

sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan 

dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan 

dan kepuasan. 

b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad dengan mengginakan lafad nikah atau zauj, yang menyimpan 

arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat 

memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan 

dengan tidak mewajibkan adanya harga. 

d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafad nikah atau tazwij untuk mendapatkan 

kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan 

dari seorang perempuan dan sebaliknya. 

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 definisi perkawinan 

sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.16 

                                                           
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 430. 
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Definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

merumuskan sebagai berikut : “Perkawinan menurut hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.17 

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah 

hidupnya, karena keturunan dan perkembangan manusia disebabkan 

oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan 

pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh 

bentuk-bentuk perzinaan. Perkawinan bukan hanya mempersatukan 

dua pasang manusia laki-laki dan perempuan, melainkan 

mengikatkan tali perjanjian suci atas nama Allah bahwa kedua 

mempelajari berniat membangun rumah tangga yang sakinah, 

tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.18 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran 

kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang 

berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.19 

Ibn Rusyd menjelaskan hukum melakukan perkawinan yaitu 

segolongan fuqaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat 

                                                           
17 Kompilasi Hukum Islam pasal  2. 
18 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia( Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), 16-17. 
19 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..., 2. 
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bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat 

bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah 

itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan 

mubah untuk segolongan yang lain. Demekian itu menurut mereka 

ditinjau berdasarkan kekhawatirkan (kesusahan) dirinya.20 

Al-Jaziry mengatan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang 

melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku berlaku untuk hukum-

hukum yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat, dan 

adakalanya mubah. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal 

nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan 

yang makruh. Oleh karena itu asalnya adalah mubah, namun dapat 

berubah ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan 

keadaan: 

a. Wajib  

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

seandainya tidak tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan 

bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada 

pemikiranhukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk 

tidak berbuat yang terlarang. 

b. Sunnat 

                                                           
20 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., 16. 
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Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan 

perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. 

c. Haram 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai 

kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan 

perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum 

melakukan perkawinan tersebut adalah haram. 

d. Makruh 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan 

diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina 

sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai 

keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri 

dengan baik.21 

e. Mubah 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan untuk melakukannya, 

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina 

dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. 

Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi 

                                                           
21 Ibid., 17-21. 
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kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya 

dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini ditujukan bagi 

orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu 

sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan 

melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum 

mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk 

melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.22 

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan 

menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnat, mubah, 

haram, dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat dan 

mafsadatnya.23 

3. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah 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 disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan 

batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara 

anggota keluarga.24  Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut 

konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa ketentuan-

                                                           
22 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,. 22. 
23 M.A Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11. 
24 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., 22. 
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ketentan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang 

terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.25 

Beberapa ahli Hukum Islam juga merumuskan tujuan perkawinan 

menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan 

bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 

membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan 

dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk menmcegah perzinahan, 

dan juga agar terciptannya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang 

bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Sedangkan Mahmud Yunus, 

merumuskan secara singkat tujuan perkawinan menurut pemerintah 

yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mendirikan rumah tangga damai dan teratur.26 Ny Soemiati 

menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk 

memenuhi hajat tabi’at kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-

laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang 

bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan 

dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur 

oleh syariat.27 Karena dalam pemenuhan kebutuhan biologis itu harus 

diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, 

tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama 

                                                           
25 Wasman dan Wadah Nuroniyah, Hukum Perkawina...,  37. 
26 Mardani, Hukum Perkawinan Islam ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 11. 
27 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..., 27. 
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dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual 

sudah ada dan tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah.28 

Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan menjadi lima yaitu: 

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 

keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 

b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan. 

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis 

pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih 

sayang. 

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan 

yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.29 

Tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana telah kita ketahui, 

bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga 

membentuk suatu lembaga yang kaum pria dan wanita dapat 

memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang dilarang, untuk 

melanjutkan keturunan serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar 

untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.30Perkawinan juga 

bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan 

pengalaman-pengalaman ajaran agama.31 

4. Hikmah Perkawinan 

                                                           
28 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada 

Media, 2003), 18. 
29 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan..., 12-13. 
30 Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 8. 
31 M.A Tihami, Fikih Munakahat...,. 16. 
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Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia untuk 

memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. 

Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruhyang 

baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. 

Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dan wanita menjadi 

sah. 

Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat dari beberapa hikmah 

yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut : 

a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan 

keras, yang menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak 

dapat memuaskannya, maka akan menimbulkan kegoncangan dan 

kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas 

dengan melakukan perbuatan jahat. 

b. Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan 

naluri seks secara alami dan biologis. Dengan nikah badan menjadi 

tegar, jiwa mwnjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-

hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal 

yang halal. 

c. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak 

yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup 

manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh 

Islam. Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan secara 

umum maupun khusus, sehingga ada beberapa bangsa yang 



34 
 

 
 

berkeinginan keras untuk memperbanyak rakyatnya dengan 

memberikan rangsangan melalui pemberian upah bagi orang-orang 

yang memiliki anak banyak. Namun demikian, ada juga negara 

yang membatasi banyaknya anak dalam keluarga.32 

d. Naluri kebapakan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan 

ramah, cinta dan sayang memyempurnakannya kemanusiaan 

seseorang. 

e. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin serta 

sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat pembawaan dan 

memikul kewajibannya, sehingga akan bekerja keras mencari 

pendapatan untuk menghidupi keluarganya. 

f. Menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan dan 

kasih sayang antar keluarga, serta memperkuat hubungan 

kemasyarakatan yang diajarkan oleh Islam. 33 

5. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal 

yang penting demi terwujudnya ikatan perkawinan antara seorang laki-

laki dengan perempuan. Syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang 

harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau 

bagian dari akad perkawinan. Adapun rukun perkawinan merupakan 

faktor penentu bagi sahaya atau tidak sahnya suatu perkawinan. 

                                                           
32 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat..., 37-38. 
33 Ibid., 38-39. 
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a. Syarat Perkawinan 

Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu 

yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari 

perkawinan.34Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah 

dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami 

istri.35 

Pada garis besarnya syarat sahnya perkawinan ada dua : 

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang 

ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan orang 

yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara 

maupun untuk selama-lamanya. 

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi. 

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-

syaratnya sebagai berikut : 

a) Syarat-syarat kedua mempelai 

a. Syarat-syarat pengantin pria 

Hukum Islam menentukan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, 

yaitu: 

1) Calon suami beragama Islam. 

                                                           
34 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011), 176. 
35 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., 49. 
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Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum Islam, laki-

laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka 

pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom. 

Karena perkawinan itu didasarkan hukum Islam, maka 

laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama ancar-

ancar hukumnya. Dalam hukum umum pun berlaku 

kebiasaan, hukum istri mengikuti suami, sebagaimana 

hukum anak mengikuti ayahnya.36 

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 

Hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, 

tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam 

ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal 

perikatan hukum Islam menghendaki adanya perolehan 

hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan 

dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon 

pengantin. Oleh karena itulah perlu penegasan calon 

pengantin laki-laki.37 

3) Orangnya diketahui. 

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang 

sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas. 

4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan 

calon istri. 

                                                           
36 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., 50-51. 
37 Ibid., 52. 
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Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai 

perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum.  

5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta 

tahu betul calon istrinya halal baginya. 

Kalau laki-laki itu ada hubungan mahram, maka 

melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya pun 

tidak sah, karena larangan itu termasuk haram lidhatihi. 

6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan 

perkawinan itu. 

Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada 

kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang 

dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan 

merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan 

kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami. 

7) Tidak sedang melakukan ihram. 

Orang yang sedang ihram, tidak boleh melakukan 

perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain. 

8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon 

istri. 

Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan juga tidak 

mempunyai istri empat. 

9) Tidak sedang mempunyai istri empat. 
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Hal ini jelas karena terang bahwa orang ini haram 

melakukan pernikahan. 

b) Syarat-syarat pengantin wanita 

1) Beragama Islam atau ahli kitab. 

Wanita yang tidak muslimah selain Kitabiyah tidak boleh 

dikawin oleh lelaki muslim. 

2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntha (banci). 

Karena perkawinan itu perjanjian antara perempuan dan 

laki-laki maka perlu kejelasan yang melakukan akad 

tersebut, demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah 

pentingnya penyebutan perempuan itu dalam akad. 

3) Wanita itu tentu orangnya. 

Lebih nyata lagi hikmah penulisan nama perempuan itu 

dan menandatangani kesanggupannya dalam pencatatan 

perkawinan. 

4) Halal bagi calon suami. 

Wanita itu halal dinikahi oleh calon suami, hal ini sudah 

jelas. 

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih 

dalam ‘iddah. 

Wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, 

juga tidak dalam masa iddah. Sesuai dengan pengertian 

iddah adalah waktu tunggu bagi perempuan yang dicerai 
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oleh suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi 

dengan laki-laki lain. Apalagi kalau iddahnya talak raj’i di 

mana pada waktu wanita itu menjalani masa iddah boleh 

diruju’ kembali oleh bekas suaminya, hal ini tentu saja 

menghalangi adanya perkawinan baru dengan orang lain. 

6) Tidak dipaksa. 

7) Perempuan itu tidak dipaksa, artinya mempunyai 

kebebasan untuk menentukan sikap. Paksaan disitu adalah 

paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan 

terancamnya keselamatan jiwa. Harus dibedakan antara 

hak ibar bagi ayah untuk menentukan dominasi pilihan 

calon suami bagi anak putrinya ynag sangat pantas dan 

sesuai, serta perempuan itu tidak mengadakan 

penolakannya dengan keras. 

8) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. 

Perempuan itu tidak sedang menjalani ihram haji atau 

umrah. Sebagaimana telah dikemukakan pada syarat calon 

mempelai laki-laki. 

c) Syarat-syarat wali 

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau 

wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Syarat wali 

sebagai berikut : 

1)  Laki-laki 
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2) Muslim 

3) Baligh 

4) Berakal 

5) Adil (tidak fasik) 

6) Tidak sedang ihram 

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. 

Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh 

mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua 

orang saksi ; sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat 

untuk mengawinkan perempuan awam. 

Anak kecil, budak dan orang gila tidak mendapat wali. 

Bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk 

menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu. 

Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari 

ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian 

saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara 

laki-laki seayah seibu, kemudian paman (saudara laki-laki 

ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut. Tertib ini 

wajib dijaga dengan baik. 

Wali mubjir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan 

tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut asy-

Syafi’i, wali mubjir adalah ayah dari ayah (kakek). Golongan 

Hanafiyah berpendapat, wali mubjir adalah berlaku bagi 
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‘ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang 

gila dan orang yang kurang akalnya. 

Adapun golongan luar Hanafiyah membedakan antara anak 

yang masih kecil dengan orang gila dan orang yang kurang 

akal. Yaitu wali mubjir bagi orang gila dan kurang akal adalah 

ayahnya, ayah dari ayahnya (kakeknya), dan hakim, sedangkan 

tentang wali mubjir bagi lelaki dan anak perempuan yang 

masih kecil, mereka perselisihkan. 

Wali yang adil. Wali itu disyaratkan adil, maksudnya 

adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang 

shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang 

munkar. 

d) Syarat-syarat saksi   

1) Laki-laki 

2) Muslim 

3) Baligh 

4) Berakal 

5) Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan 

maksud akad nikah38 

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga 

saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan 

menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik 

                                                           
38 Ibid., 50. 



42 
 

 
 

(tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak 

boleh menjadi saksi. 

Kewajiban menghadirkan saksi tidak lain, hanyalah untuk 

kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, 

salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya 

dua orang saksi. Juga misalnya ada kecurigaan masyarakat, 

maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembelaan terhadap 

adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping 

itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir 

adalah dari perkawinan suami istri tersebut.39 

e) Syarat-syarat Ijab Qabul 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari 

kedua kata tersebut. 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan. 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang 

ihram haji atau umrah.40 

b. Rukun Perkawinan 

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

                                                           
39 Ibid., 65. 
40 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia..., 

63. 
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rangkaian pekerjaan itu, seperti halnya adanya calon pengantin laki-

laki/perempuan dalam perkawinan.41 Di dalam KHI Pasal 14 rukun 

perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang 

saksi dan ijab qabul.42 Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul 

adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua 

mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan 

adalah syarat. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat yaitu 

sighat (ijab dan qabul), istri, suami dan wali. Sedangkan mahar bukan 

merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. 

Imam syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu: 

1) Calon pengantin laki-laki 

2) Calon pengantin perempuan 

3) Wali 

4) Dua orang saksi 

5) Sighat akad nikah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul  

saja ( yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 

pengantin laki-laki). Sedangakn menurut segolongan yang lain rukun 

nikah itu ada empat yaitu: 

a)  Sighat (ijab dan qabul) 

b) Calon pengantin perempuan 

c) Calon pengantin laki-laki 

                                                           
41 M.A Tihami, Fikih Munakahat..., 12. 
42 Kompilasi Hukum Islam..., 5. 
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d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan 

Dari rukun-rukun yang telah dijelaskan diatas yang paling penting 

ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad 

sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang 

bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi 

calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.43 

B. Prosesi Pelaksanaan Perkawinan 

Dalam agama Islam pelaksanaan perkawinan memiliki dasar dan pedoman 

yang kuat, baik dari segi tujuan maupun rukun dan syarat kebolehan. Hal ini 

dapat terlihat dari Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Ijtihad para ulama. 

1. Peminangan 

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan 

sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki 

perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta 

kesadaran masing-masing pihak.44 

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

a. Tidak dalam pinangan orang lain. 

b. Dalam waktu pinangan tidak ada penghalang syar’i yang melarang 

dilangsungkannya pernikahan. 

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i. 

                                                           
43 M.A Tihami, Fikih Munakahat..., 13. 
44 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., 74. 
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d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba’in, hendaklah 

meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan). 

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan 

kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan 

dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu 

diteruskan atau dibatalkan. 

Bagian badan perempuan yang boleh dilihat ketika dipinang, para 

fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya memperbolehkan bagian 

muka dan kedua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud 

Azh-Zhahiriy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua 

kemaluan. Sementara fuqaha yang lain, melarang melihat sama sekali. 

Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, 

muka dan dua telapak tangan. 

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat 

suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan 

secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada 

muka dan dua telapak tangan.45 

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak 

menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa 

menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya 

itu akan disenangi orang lain.46 

2. Akad Pernikahan 

                                                           
45 Ibid., 74-76. 
46 Ibid., 77. 
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Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua belah 

pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab 

adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, 

sedangkan qabul adalah yang berasal dari suami atau orang yang 

mewakilinya. Akad nikah juga merupakan keharusan bagi setiap 

pasangan suami istri. Dengan akad ini maka ditetapkan hak masing-

masing atas pihak lainnya, dan menjadikan seorang suami 

bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan istri dan anaknya. 

Dalam pernikahan ridhanya laki-laki dan perempuan, serta persetujuan 

antar keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup 

berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat 

dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk 

menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang 

itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang 

melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sigat dalam pernikahan.47 

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, 

apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yng dilangsungkan tidak sah.48 

                                                           
47 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqh Munakahat..., 73. 
48 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 

72. 
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BAB III 

DESKRIPSI TRADISI NYUWITO DAN TATA CARA PERKAWINAN 

ADAT MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG 

 DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO  

KABUPATEN PATI JAWA TENGAH 

 

A. Deskripsi Masyarakat Samin Dusun Bombong 

Masyarakat Samin adalah sebuah fenomena kultural, yang 

memiliki keunikan sekaligus sarat akan pesan. Perilaku wong samin yang 

terkesan seenaknya sendiri, seolah-olah tak mengakui eksistensi negara 

dalam kehidupan mereka. Wong Samin terkenal akan keluguannya, polos 

dan apa adanya. Samin identik dengan perlawanan. Sikap tersebut 

ternyata mampu melahirkan suatu tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-

kebiasaan tersendiri. Mereka memilih pola hidup yang apa adanya 

dalam menjalankan kehidupan. Mereka hidup dengan cara mereka 

sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari luar. Ajaran Samin 

begitu populer sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. 

Menurut cerita dari tokoh Samin yaitu dhe Cuk di Dusun Bombong 

Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah, 

menjelaskan bahwa ajaran Saminisme ini diajarkan oleh Samin 

Surosentiko. Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso 

Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Ayahnya bernama Raden 

Surowijaya atau lebih dikenal dengan Samin Sepuh. Nama Samin 



48 
 

 
 

Surosentiko yang asli adalah Raden Kohar. Nama ini kemudian dirubah 

menjadi Samin, yaitu sebuah nama yang bernafas kerakyatan. Samin 

Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di 

Rajegwesi, Bojonegoro dan juga masih bertalian darah dengan Pengeran 

Kusumoningayu yang berkuasa di daerah Kabupaten Sumoroto (kini 

menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung) pada tahun 1802-1826. 

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di 

Desa Klopodhuwur, Blora. Orang-orang desa yang menganut ajaran Samin 

Surosentiko mulai mengubah tata cara hidupnya dalam pergualan sehari-

hari di desanya. Mereka tidak mau lagi menyetor padi ke lumbung desa, 

membayar pajak, dan mengandangkan sapi dan kerbau di kandang umum 

bersama warga desa lainnya yang bukan orang Samin. Pada tahun 1907 Ki 

Samin Surosentiko dan beberapa pengikutnya ditangkap Pemerintah 

Kolonial Belanda, selanjutnya dibuang ke luar Jawa dan tahun 1914 Ki 

Samin Surosentiko meninggal di Padang.1 

Pada tahun 1911 yang lalu pengikut Samin Surohudin menantu 

Samin dan Engkrak murid Samin menyebarkan ajaran Samin di daerah 

Grobogan (Purwodadi), Karsiyah pengikut Samin mengembangkan ajaran 

Samin di Kajen (Pati). Menurut asal mula masyarakat yang menganut 

“ajaran Samin” di Dusun Bombong Desa Baturejo ini adalah penduduk 

pendatang/berasal dari desa lain (Dusun Kalioso Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). Penganut ajaran Samin dimulai 

                                                           
1 Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin, (Bandung: PT Alumni, 

2013), 191. 
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dari keturunan mbah Jambat, yang merupakan tokoh pertama yang 

mengembangkan acara tersebut. Kemudian diteruskan keturunan 

Suronggono. Dari keturunan mereka tersebut menurunkan anak-anaknya 

(dikawinkan antar anak mereka), sehingga terus bertambah. 

Mengenai agama, masyarakat Samin memiliki konsep tersendiri 

yakni berupa agama Adam yang diartikan sebagai senjata untuk 

menjalani hidup. Agama Adamlah yang mereka imani. Semua yang 

terjadi di dunia adalah takdir Tuhan. Manusia adalah utusan Tuhan. 

Mereka juga percaya pada pembalasan Tuhan. Paham Saminisme 

dinamakan juga agama nabi Adam sebab ajaran Saminisme yang 

terwariskan hingga kini mengandung nilai-nilai kebenaran, 

kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, dan kerja keras.2 

Masyarakat Samin (sedulur sikep) di Desa Baturejo berjumlah 

cukup besar dan menganut agama Adam. Pemukiman masyarakat ini 

berada di Dusun Bombong. Dusun Bombong merupakan pusat wilayah 

masyarakat Samin yang biasa disebut dengan sedulur sikep di Sukolilo. 

Sampai sekarang musyawarah sedulur sikep terpusat di Dusun Bombong. 

Ciri khas masyarakat Samin dapat dilihat dari pemukiman yang 

sejajardalam satu blok. Selain itu, masyarakat Samin enggan 

menyekolahkan anak-anaknya. Mata pencaharian  utama masyarakat 

                                                           
2 Dhe Icuk  Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 
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Samin adalah petani. Mereka pun punya tata cara tersendiri dalam 

perkawinan sesuai dengan ajaran Saminisme. 

B. Deskripsi Prosesi adat “Nyuwito” atau “Ngawulo” dalam proses 

menuju perkawinan adat masyarakat Samin 

Kata Nyuwito atau Ngawulo bisa diartikan magang atau mengabdi. 

Nyuwito atau ngawulo merupakan suatu bentuk pengabdian dari calon 

pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan dan ikut 

tinggal bersama dalam satu rumah keluarga calon pengantin perempuan 

untuk membantu pekerjaan orang tua calon pengantin perempuan hingga 

ada kecocokan yang ditandai dengan sudah dilakukannya hubungan suami 

istri. Pengertian tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan 

masyarakat Samin. Salah satunya adalah  menurut tokoh masyarakat 

Samin (Dhe Cuk) :  

“Nyuwito atau Ngawulo kui nyuwitake pangerti budi marang 

morotuo.”3 

 

Jadi prosesi “Nyuwito” atau “Ngawulo” inilah menurut hemat saya 

yang menjadi ciri khas warga masyarakat Samin, sehingga berbeda dengan 

prosesi-prosesi perkawinan lainnya mereka sudah hidup bersama, bahkan 

calon pengantin laki-laki membantu pekerjaan dari orangtua calon 

pengantin perempuan sebelum adanya ikatan perkawinan. Adat nyuwito 

ini tidak dapat dilewati, maksudnya adalah apabila adat nyuwito tidak 

                                                           
3 Dhe Icuk  Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 
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dilaksanakan maka pernikahan tidak akan terjadi. Hal ini sesuai dengan 

penuturan dari ibu Masrika selaku pelaku perkawinan masyarakat Samin: 

“Nyuwito kui pengerten budi marang wongtuane wong wedok sing 

kudu dilakoni wong lanang, nek ra nyuwito yo ora iso mbak wong 

kui wes dadi adat”4 

 

Yang artinya: 

Nyuwito itu pengabdian seorang laki-laki kepada calon mertua, dan 

itu harus dilakukan karena itu adalah bagian perkawianan adat 

masyarakat Samin. 

 

  Tradisi Nyuwito ini wajib dilakukan oleh masyarakat  Samin, 

diluar hal itu jika ada masyarakat nonSamin yang akan menikah dengan 

masyarakat Samin maka mereka menpunyai dua pilihan yaitu misal jika 

Islam mengikuti tata cara Islam berarti warga Samin dianggap keluar dari 

komunitasnya, ada juga warga Islam yang akan menikah mengikuti 

tatacara masyarakat Samin seperti penuturan dari dhe Icuk :  

“sedulur sikep nggeh wonten si nikah kaleh tiang Islam tapi 

sebagian coro tatane sampun medal, yo itungane coro sing kulo 

pahami nggeh, coro Islam nggeh wonten sing pengen mlebu 

totonane coro mriki. Nek sing sampun medal niku tiang sepahe pun 

mboten ngadahi, wes ora tanggung, tanggung anak tapi gak 

tanggung karepem”5 

 

Diperkuat juga dengan penuturan dari mas Iwan selaku saudara 

dari pelaku perkawinan antara warga Samin dan nonSamin tapi sayangnya 

mereka tidak bersedia untuk diwawancara seperti ini penuturannya :  

                                                           
4 Ibu Masrika  Hasil Wawancara pada pelaku Perkawinan Masyarakat  Samin: Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 30 April 2019. 
5  Dhe Icuk  Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 
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“contone dulurku dewe mbak, seneng karo wong Samin. Jenenge 

cinta kan yo koyo pribahasan jare cinta itu buta. Dadi si bedo nek 

iso dipadakne dadi siji meskipun prosese yo gak mudah. Nek 

dulurku kui melu toto corone wong Samin meskipun jane Islam tapi 

kabeh ki tergantung kesepakatan, mbahku wedok biyen jane yo 

wong Samin terus nikah karo mbahku lanang melu toto corone 

Islam mbahku wedok manggon neng kene dadi yo maleh dadi wong 

Islam, jalanke perintahe agama Islam.”6 

 

Adat nyuwito merupakan tradisi yang harus ditaati oleh seorang 

yang ingin melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Samin. Tradisi 

ini telah  ada sejak zaman dahulu dan diakui secara turun temurun. Prosesi 

nyuwito  dilaksanakan dengan didasari niat dari calon pengantin laki-laki 

untuk meneruskan keturunan yang mereka (wiji sejati, titine anak Adam). 

Nyuwito merupakan salah satu prosesi adat perkawinan masyarakat 

samin. Prosesi nyuwito ini dilakukan setelah melalui pasuwintan. 

Pasuwitan sendiri merupan proses perizinan (nyumuk dan lamaran). Proses 

ini diawali dengan ucapan seperti penuturan dari dhe Icuk:  

“Amit-amit pak doto lan mbok riyanti lampah kulo mriki sepindah, 

ajeng nenggo seger kewarasan ndiko sak keluarga, kaping kaleh 

kulo niki ajeng tangklet jenengan gadah turun wedok (sebut 

jeneng....) niku nopo taseh legan, yen taseh legan ajeng kulo 

karepno, ajeng kulo jak ngelakoni tatane wong sikep rabi. Yen 

podo geleme, pak doto lan mbok riyanti nopo sampun ngelegakno? 

Nek jenengan nglegakake ajeng kulo tunggun teng mriki minongko 

nyuwito, sing kulo suwita’ake artikel, pertikel pengucap kelakuan 

sing kulo lakoni”7 

 

Setelah pasuwitan, biasanya calon pengantin laki-laki hidup 

bersama keluarga calon pengantin perempuan dalam satu rumah, atau 

calon pengantin perempuan hidup bersama dirumah calon pengantin laki-

                                                           
6 Iwan  Hasil Wawancara pada Masyarakat  Desa  Baturejo: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 08 Mei 2019. 
7  Dhe Icuk  Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 
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laki berdasarkan kesepakatan para besan. Selama proses nyuwito, calon 

pengantin mengabdi atau membantu melaksanakan pekerjaan yang 

dilaksanakan orang tuanya dan bertanggung jawab atas kebutuhan 

keluarganya. 

Tidak ada batasan waktu dalam nyuwito atau ngawulo, hanya 

menunggu kecocokan lahir batin antara calon pengantin. Kecocokan 

tersebut biasanya ditandai dengan keduanya telah melakukan hubungan 

badan layak suami istri. Seperti penuturan dari Ibu Masrika:  

“Nyuwito niku mboten dibatesi mbak, cethone ketoke mboten 

dibatesi, ketoke nek disekseni nek sampun jeng ngelakoni wong 

loro-lorone sikep rabi wes podo geleme,nek sampun ngelakoni rabi 

bojone kulo ngendikan teng wontuane kulo”8.  

Bila dalam waktu menunggu keduanya dapat rukun dan keduanya 

saling mencintai dan menyayangi (tunggal karep) , maka calon pengantin 

laki-laki akan bilang kepada orangtua calon pengantin perempuan (calon 

mertua) seperti ini penuturannya menurut dhe Icuk :  

“Pak doto lan mbok riyanti kulo ajeng sanjang jenengan, 

pangawean kulo wong tatane sikep rabi kulo kaleh turune jenengan 

wedok (sebut nama.....) sampun kulo lakoni”9  

Artinya :  anak bapak/ibu asli perempuan dan sudah dapat saya 

kawini.  

Akan tetapi, sebaliknya dalam waktu menunggu tidak dapat 

berhubungan layaknya suami istri karena anak perempuan tidak suka, 

perkawinan tidak jadi dilaksanakan. Apabila sudah cocok, selanjutnya 

                                                           
8 Ibu Masrika  Hasil Wawancara pada pelaku Perkawinan Masyarakat  Samin: Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 30 April 2019. 
9 Dhe Icuk  Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 
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akan dilakukan tahap paseksen. Waktu pelaksanaan paseksen biasanya 

ditentukan oleh orangtua dari calon pengantin perempuan, seperti 

penuturan ibu Masrika : 

“Sing nentokne dinten paseksen niku wongtuane kulo, nek sing 

nentokne dintene pasuwitan niku moro sepah”.10 

 

Jadi pada dasarnya, prosesi nyuwito adalah masa menuju 

kecocokan kedua belah pihak untuk membina rumah tangga.11 

C. Deskripsi akad perkawinan adat masyarakat Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah  

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua belah 

pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab 

adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, 

sedangkan qabul adalah yang berasal dari suami atau orang yang 

mewakilinya. Akad nikah juga merupakan keharusan bagi hak masing-

masing atas pihak lainnya, dan menjadikan seorang suami 

bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan istri dan anaknya. 

Dalam pernikahan ridhanya laki-laki dan perempuan, serta 

persetujuan antar keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat 

hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak 

dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas 

                                                           
10 Ibu Masrika  Hasil Wawancara pada pelaku Perkawinan Masyarakat  Samin: Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 30 April 2019. 
11 Ibid  
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untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. 

Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang 

melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sigat dalam pernikahan. 

Pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat 

Samin adalah endogami, yakni mengambil jodoh dari dalam kelompoknya 

sendiri, dan menganut prinsip monogami tetapi banyak juga masyarakat 

Samin Bombong yang menikah dengan orang Islam. Dalam pola 

perkawinan ini yang dipandang ideal adalah istri cukup satu dan untuk 

selamanya :”bojo siji kanggo selawase turun-temurun”.12  

Bagi masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dari berbagai toto-coro yang diugemi 

sedulur sikep, toto-coro perkawinan merupakan kategori paling utama 

yang bisa digunakan untuk menilai seorang yang termasuk sedulur sikep 

atau bukan. Mereka yang pernah sekolah atau meninggalkan celana 

komprang pendek selutut masih dianggap sedulur sikep. Tetapi, jika 

mereka ada yang melakukan perkawinan coro-negoro (mengikuti aturan 

negara/pemerintah) maka mereka sudah bukan masyarakat sedulur sikep 

yang berkeyakinan paham Saminisme. Yang mereka maksudkan dengan 

perkawinan coro-negoro adalah perkawinan yang mengikuti aturan negara 

mulai dari, pendaftaran nikah, kehadiran penghulu dalam upacara ijab-

qobul hingga adanya bukti buku nikah. Tetapi mereka masih dianggap 

sebagai saudara. Seperti penuturan dhe Cuk :  

                                                           
12 Dhe Icuk  Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 



56 
 

 
 

“sopo ae wong sak donyo yen kui sek podo wonge lan gelem 

diakoni dadi sedulur yo kui termasuk sedulurku”. 13 

 

Akad nikah merupakan tahap akhir dalam perkawinan adat 

masyarakat Samin. Setelah selesai akad nikah kedua calon pengantin 

dinyatakan sah menjalankan janji (komitmen) yang telah diikrarkan ketika 

prosesi upacara perkawinan dan dapat hidup bersama dalam membina 

rumah tangga yang kekal dan abadi hingga maut memisahkan. Akad nikah 

dalam masyarakat Samin disebut dengan paseksen. 

Paseksen adalah uucapan calon pengantin laki-laki dihadapan 

mertua yang dihadiri pengantin perempuan, keluarga, tokoh masyarakat 

Samin, para tamu undangan warga Samin, dan nonSamin dirumah 

pengantin perempuan atau bisa disebut upacara perkawinan adat 

masyarakat Samin bahwa calon pengantin putra sudah merasa cinta dan 

dan berjanji setia terhadap pasangannya, ungkapan tersebut dilakukan 

setelah keduanya melakukan hubungan intim. Sesuai dengan arti 

perkawinan menurut masyarakat Samin yakni seng dilakoni diakoni luweh 

disek ( yang dilakukan diakui terlebih dahulu), maksudnya ialah “berjanji” 

terlebih dahulu seperti tahapan-tahapan sebelumnya, dalam aqad 

perkawinan masyarakat Samin juga demikian. Adapun aqad ijab qobul 

dalam perkawinan adat masyarakat Samin ialah: 

“Dumateng sederek kulo sedoyo, poro bapak, ibu lan kadang 

kulo engkang pernah nem, jaler lan estri engkang wonten 

mondokan mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko 

sekseni. Kulo bade ngucapaken syahadat kulo : 

                                                           
13 Dhe Icuk  Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 
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Wit Njeng Nabi, jenenge lanang damele rabi nata jeneng 

wedok pangaran .... (nyebut jeneng), bilih kulo sampun kukuh 

lan sampun demen janji kanggo selawase lan  tatanane wong 

sikep rabi sampun kulo lakoni” 

 

Yang artinya: 

Kepada saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang 

hadir dirumah ini. Saya akan mengucap syahadat dan mohon 

disaksikan, Sejak Nabi Adam pekerjaan laki-laki memang kawin, 

(kali ini) mengawini perempuan (dengan nama...). Bila saya 

berjanji setia untuk selamanya dan hidup bersama layaknya suami 

istri telah dilakukan. 

  Berkaitan dengan tradisi ijab kabul masyarakat Samin, penulis 

memperoleh informasi dari beberapa narasumber, maka penulis 

menyimpulkan bahwa dalam tradisi masyarakat Samin pelaksanaan akad 

hanya mengucapkan syahadat Adam tanpa ada kata-kata mengawinkan 

dari pihak wali perempuan dan dalam acara akad tersebut tidak 

mengharuskan adanya mahar. 

  Mereka dianggap sudah menikah apabila sudah terjadi kesepakatan 

melakoni hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan yang ditandai dengan telah melakukan hubungan intim dan 

telah mengucapkan syahadatnya. Seperti penuturan dari bapak Suhardi :  

“Wong Samin dianggep wes rabi utowo nikah nek wes kumpul 

trus ngucapne syahadate”.14 

                                                           
14 Bapak Suhardi  Hasil Wawancara pada perangkat Desa Baturejo: Dusun Bombong 

Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 08 Mei 2019. 
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Diperkuat juga penuturan dari Petinggi Desa Baturejo yaitu bapak 

Inggi : 

“Masyarakat Samin itu punya tatanan sendiri mbak, termasuk 

dalam hal perkawinan yang menyangkut nyuwito dan prosesi akad 

mereka juga punya tata cara sendiri”.15 

Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam perkawinan adat 

masyarakat Samin. Kemudian bapak dari pengantin perempuan memberi 

amanat kepada kedua pengantin dan sekaligus melepasnya untuk 

menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri yang kekal dan 

setia sampai maut memisahkan, dilanjutkan do’a oleh tokoh masyarakat 

Samin Dusun Bombong untuk keselamatan bagi kedua mempelai 

pengantin. Setelah itu, diakhiri dengan acara brokohan. 

 

 

 

 

                                                           
15 Bapak Inggi Hasil Wawancara pada Petinggi Desa Baturejo: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 30 April 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN 

MASYARAKAT SAMIN DI DUSUN BOMBONG DESA BATUREJO 

KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI JAWA TENGAH 

 

A. Analisis hukum Islam terhadap tradisi “Nyuwito” atau “Ngawulo” 

dalam proses menuju perkawinan adat masyarakat Samin 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sangat penting yang 

suci dan sakral dalam masyarakat kita. Karena perkawinan tidak hanya 

menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga 

kedua orang tua mempelai, saudara-saudaranya dan kedua keluarga besar 

dari masing-masing. Perkawinan adalah peristiwa yang sakral yang harus 

dilalui setiap insan untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga. 

Perhatian Islam terhadap keluarga sangatlah besar, karena keluarga 

merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. 

Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya 

suatu masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat 

dalam masyarakat tersebut.1 

Sedangkan mengenai dasar hukum perkawinan sudah dijelaskan 

dalam firman Allah sebagai berikut: 

                                                           
1 Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 1. 
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Artinya :  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha 

Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”2 

 

Menurut penulis dari sumber hukum diatas sudah jelas bahwa di 

perintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu dan sanggup baik 

secara lahir maupun batin untuk segera menikah, karena dengan menikah 

akan dapat menjaga kehormatan dan pandangan yang tidak halal. 

Sedangkan bagi yang belum mampu untuk menikah, maka di perintahkan 

untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan syahwatnya. 

Perkawinan di Indonesia tidak bisa lepas dari adanya tradisi 

disetiap daerah masing-masing. Termasuk masyarakat Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah yang mempunyai tradisi perkawinan yaitu biasa disebut dengan 

pasuwitan. Pasuwitan sendiri merupakan suatu tradisi di masyarakat 

                                                           
2An-Nur : 32. 
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Samin, yaitu salah satu tahapan dalam perkawinan yang dijadikan sebagai 

legalitas perkawinan dalam masyarakat Samin. Dalam pasuwitan ada salah 

satu tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin laki-laki yang disebut 

sebagai nyuwito. Prosesi nyuwito berlangsung ketika calon pengantin laki-

laki hidup bersama dengan orang tua dari calon pengantin perempuan 

dalam satu rumah untuk ngawulo (mengabdi) kepada orang tua calon 

pengantin perempuan dengan  membantu melaksanakan pekerjaan yang 

dilakukan calon mertuanya.3  Rentang waktu nyuwito pun tidak ada 

batasannya, melainkan ditentukan dengan sudah adanya kecocokan 

diantara calon pengantin. Kecocokan itu ditandai dengan sudah 

dilakukannya hubungan intim layaknya hubungan sepasang suami istri.4 

Setelah ada kecocokan barulah melakukan paseksen dengan mengundang 

para saudara dan tetangga untuk menjadi saksi bahwa sepasang pengantin 

tersebut sudah sah menjadi sepasang suami istri. 

Jadi Pasuwitan adalah sebuah tradisi yang dijadikan legalitas 

perkawinan dalam masyarakat Samin. Menurut masyarakat Samin di 

Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah  tradisi pasuwitan merupakan tradisi turun temurun dari nenek 

moyang yang harus tetap dilestariakan. Setiap masyarakat Samin yang 

akan melakukan perkawinan dianjurkan dengan tradisi pasuwitan agar 

perkawinan mereka sah. Dengan adanya pasuwitan ini diharapkan 

                                                           
3Dhe Icuk Hasil Wawancara pada tokoh Masyarakat  Samin: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 29 April 2019. 
4Sri Wahyuni, Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 20. 
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pengantin laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal satu sama lain 

mulai dari sifat sampai dengan tingkah laku masing-masing karena 

keduanya telah hidup bersama dalam satu rumah dengan menjalani tradisi 

pasuwitan ini akan terlihat kepatuhan dan ketaatan pengantin kepada 

mertuanya dengan dijalaninya tradisi ngawulo (mengabdi). 

Dari uraian diatas jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena 

dalam pasuwitan pihak laki-laki dan perempuan yang sedang menjalani 

masa pencocokan dan belum mempunyai ikatan lahir dan batin, sudah 

melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah itu barulah pernikahan 

mereka dianggap sah. Dalam tahapan pasuwitan tidak ada kesakralan 

sebuah perkawinan, karena jika dalam proses nyuwito tidak ada kecocokan 

diantara kedua belah pihak, maka mereka boleh begitu saja meninggalkan 

pasangannya dan tidak melanjukan ke tahapan berikutnya seperti 

paseksen. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 

sakinah mawwadah warohmah tidak dapat tercapai. 

Jadi analisis hukum Islam tentang Tradisi nyuwito yang terjadi di 

masyarakat Samin Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati Jawa Tengah jelas bertentangan dengan syara’ dan kaidah-

kaidah dasar yang ada dalam syara’ dengan menghalalkan yang haram dan 

merupakan suatu perbuatan yang mengarah ke perzinaan karena dalam 

prosesi mengabdi kepada orang tua calon pengantin perempuan dan 

tinggal bersama dalam satu rumah dengan calon pengantin perempuan 

tanpa adanya akad atau ijab qobul di depan para saksi bahkan mereka 
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melakukan hubungan intim sebagai tanda telah mencapai kecocokan 

diantara keduanya. 

Padahal hakikat perkawinan dalam hukum Islam yang 

dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dapat  didefinisikan sebagai 

berikut5 : 

ًل اْسِتْمَتا ِع اْلَمْرََِِ َشْرًعا ُهَوَعْقٌد َوَضَعُه الشَّارُِع لُِيِفْيَد ِمْلَك اْسِتْمَتا ِع الرَّ ُجلِ الزََّواُج  ْلَمْرََِِ َوِِ ِِ  

لرَُّجلِ  ِِ  

Artinya : 

“Perkawinan menurut shara’ yaitu akad yang ditetapkan shara’untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan 

dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.” 

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa tradisi 

nyuwito sebagai salah satu rukun perkawinan masyarakat Samin di Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dalam hukum Islam. Karena tradisi 

nyuwito membiarkan atau menghalalkan zina sebelum adanya perkawinan 

yang sah keduanya telah melakukan hubungan intim sebagai tanda untuk 

mencapai kecocokan diantara keduanya. Padalah sudah jelas dalam firman 

Allah SWT : 

              

                                                           
5Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat(Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), 8. 
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Artinya :  

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan 

keji dan suatu jalan yang buruk”.6 

 

Ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah SWT telah melarang 

manusia untuk berbuat zina, bahkan perbuatan zina itu termasuk dosa 

besar dan Allah SWT melaknatnya. Jika dilihat dari hukum Islam maka 

kembali lagi dengan adanya syarat dan rukun perkawinan. 

Tradisi pasuwitan yang ada dimasyarakat Samin yang ada di 

Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 

dilakukan tanpa adanya pernyataan mengawinkan dari wali, orang tua 

perempuan hanya mengizinkan pengantin laki-laki untuk tinggal bersama 

dalam rumahnya untuk nyuwito atau ngawulo tanpa ada pernyataan 

mengawinkan. Perkawinan dianggap sah jika keduanya telah melakukan 

hubungan intim.7 

B. Analisis hukum Islam terhadap tata cara akad perkawinan adat 

masyarakat Samin 

Setelah tahapan nyuwito dilakukan dan kedua calon pengantin 

sudah cocok dan telah melakukan hubungan intim, maka tahapan 

selanjutnya adalah paseksenatau akad nikah.8Paseksen adalah forum 

ungkapan calon pengantin laki-laki dihadapan mertua yang dihadiri 

                                                           
6Al-Isra’ : 32. 
7Bapak Suhardi Hasil Wawancara pada perangkat Desa Baturejo: Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 08 Mei 2019. 
8Ibu Masrika Hasil Wawancara pada pelaku Perkawinan Masyarakat  Samin: Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 30 April 2019. 
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pengantin perempuan, keluarga, tokoh masyarakat Samin, tamu undangan 

warga Samin, dan nonSamin dirumah pengantin perempuan atau istilah 

pada umumnya ialah upacara perkawinan adat masyarakat Samin bahwa 

calon pengantin putra sudah merasa cinta dan dan berjanji setia terhadap 

pasangannya, ungkapan tersebut dilakukan setelah keduanya melakukan 

hubungan intim. Sesuai dengan arti perkawinan menurut masyarakat 

Samin yakni seng dilakoni diakoni luweh disek ( yang dilakukan diakui 

terlebih dahulu), maksudnya ialah “berjanji” terlebih dahulu seperti 

tahapan-tahapan sebelumnya, dalam aqad perkawinan masyarakat 

Samin.9Adapun aqad ijab qobul dalam perkawinan adat masyarakat Samin 

ialah: 

“Dumateng sederek kulo sedoyo, poro bapak, ibu lan kadang 

kulo engkang pernah nem, jaler lan estri engkang wonten 

mondokan mriki. Kulo niki gadah kondo mangke do ndiko 

sekseni. Kulo bade ngucapaken syahadat kulo : 

Wit Njeng Nabi, jenenge lanang damele rabi nata jeneng 

wedok pangaran .... (nyebut jeneng), bilih kulo sampun kukuh 

lan sampun demen janji kanggo selawase lan  tatanane wong 

sikep rabi sampun kulo lakoni” 

 

Yang artinya: 

Kepada saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang 

hadir dirumah ini. Saya akan mengucap syahadat dan mohon 

disaksikan, Sejak Nabi Adam pekerjaan laki-laki memang 

kawin, (kali ini) mengawini perempuan (dengan nama...). Bila 

saya berjanji setia untuk selamanya dan hidup bersama layaknya 

suami istri telah dilakukan. 

Tapi dalam paseksen ini tidak ada kata-kata dari wali yang 

menyatakan mengawinkan. Bila dilihat dari ijab qabul salah satu syaratnya 

yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali.Dalam prosesi ijab kabul 

                                                           
9Sri Wahyuni, Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial...,21. 
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perkawinan adat masyarakat Samin tidak ada pernyataan mengawinkan 

dari wali. Calon pengantin laki-laki hanya mengucapkan syahadatnya 

didepan orangtua calon pengantin perempuan dan para undangan untuk 

disaksikan. Paseksen atau akad dilakukan setelah calon pengantin laki-laki 

dan calon pengantin perempuan telah melakukan hubungan intim. Jelas 

bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena dalam hukum Islam 

sudah diatur, perkawinan dikatakan sahapabila telah memenuhi syarat dan 

rukun perkawinan, baru kemudian keduanya halal untuk melakukan 

hubungan intim. Perkawinan Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa 

Baturejo ini jelas tidak memenuhi rukun perkawinan karena tidak ada ijab 

melainkan hanya ada kabul atau pernyataan dari laki-laki yang disaksikan 

oleh wali dan para tamu undangan yang datang. Adapun rukun perkawinan 

menurut jumhur  ulama adalah sebagai berikut : 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. 

c. Adanya dua orang saksi. 

d. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin 

laki-laki.10 

Menurut Imam syafi’i bahwa rukunnikah itu ada lima macam yaitu: 

a) Calon pengantin laki-laki 

b) Calon pengantin perempuan 

                                                           
10Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat..., 46-47 
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c) Wali 

d) Dua orang saksi 

e) Sighat akad nikah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul  

saja ( yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 

pengantin laki-laki). Sedangakn menurut segolongan yang lain rukun 

nikah itu ada empat yaitu: 

a)  Sighat (ijab dan qabul) 

b) Calon pengantin perempuan 

c) Calon pengantin laki-laki 

d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan 

Dari rukun-rukun yang telah dijelaskan diatas yang paling penting 

ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad 

sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang 

bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon 

mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.11 

Syarat-syarat Ijab Kabul adalah sebagai berikut: 

1. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan 

lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu 

sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang 

bisa dipahami. 

                                                           
11M.A Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),13. 
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2. Ijab dilakukan oleh pihak perempuan atau walinya, 

sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau 

wakilnya. 

3. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak 

ada boleh jarak yang lama antara ijab dan kabul yang 

merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan 

masing-masing ijab dan kabul dapat di dengar dengan baik 

oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. 

4. Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz 

nikah atau tazwij yang terjemahannya adalah kawin dan 

nikah. Sebab kalimat-kalimat tersebut terdapat di dalam 

Kitabullah dan Sunnah.12 

Jadi menurutanalisis hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika 

dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wali ataupun 

wakil dari pihak perempuan, mereka dianggap tidak sah karena hanya 

didasari kecocokan atau suka sama suka tanpa adanya akad yang jelas. 

Karena salah satu syarat akad yaitu ijab dan qabul mesti menggunakan 

lafadz yang jelas dan terang. Menggunakan kata-kata nikah atau 

tazwij.13Sebab kalimat-kalimat tersebut itu terdapat di dalam Kitabullah 

dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi’i dan Hambali. Sedangkan 

Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Quran, 

misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, 

                                                           
12Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat,. 56-57. 
13Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2010), 97. 
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dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan 

dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.14 

Pada pokoknya rukun perkawinan yang disepakati para ulama fikih 

adalah “ijab” dan “kabul”. Ijab kabul akan melahirkan hubungan-

hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengucapanya merupakan 

simbol dan bukti persetujuan secara lahir oleh kedua belah pihak sebagai 

tanda kerelaan mereka secara batin. Karena itu harus diucapkan dengan 

bahasa yang mudah dimengerti.15 

Ijab berarti penyerahan calon istri oleh walinya kepada calon suami 

dengan ucapan : “saya nikahkanegkau dengan anaqk saya yang bernama...  

Dalam perkawinan adat masyarakat Samin pihak laki-laki atau 

perempuannya ada yang beragama Islam, mereka ada yang menikah secara 

adat masyarakat Samin dan ada yang menikah dengan cara Islam.Padahal 

menurut hukum Islam syarat perkawinan supaya sah adalah calon 

pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan itu harus beragama 

Islam.16 

Akad perkawinan adat yang terjadi di masyarakat Samin Dusun 

Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa 

Tengah. Tetapi dalam adat perkawinan masyarakat Samin calon pengantin 

laki-laki dalam akad mengucapkan syahadat Adam. 

                                                           
14Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat..., 57-58. 
15Yaswirman, Hukum Keluarga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 185-186. 
16Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat..., 45. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Analisis hukum Islam terhadap prosesi nyuwito dapat di simpulkan 

bahwa nyuwito yang dilakukan sampai berhubungan intim jelas 

bertentangan dengan hukum Islam, dan ada yang masih menjalankan 

tradisi tapi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagian lagi 

sudah meninggalkan prosesi nyuwito dan menikah sesuai dengan ajaran 

agama Islam.  

2. Analisis hukum Islam terhadap akad perkawinan masyarakat Samin 

dapat di simpulkan bagi yang masih memegang tradisi tidak ada 

perkataan ijab dari wali maka syarat beserta rukun perkawinan jelas 

tidak terpenuhi, dan ada yang syaratnya sudah terpenuhi namun rukun 

akadnya tidak terpenuhi yaitu tidak adanya dua orang saksi. Sebagian 

lagi dari mereka melaksanakan perkawinan sudah sesuai dengan hukum 

Islam yaitu syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat Samin diharapkan selalu memegang hukum adat yang 

ada. Kemudian masyarakat juga sebaiknya mulai fleksibel dengan 

hukum adat dan perubahan zaman sekarang. Mengingat adat yang 

terlalu kaku acapkali menimbulkan konflik yang tidak diinginkan.  
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2. Bagi tokoh masyarakat Samin, diharapkan memberikan pengetahuan 

tentang adat dengan benar agar tidak menimbulkan penafsiran yang 

salah dari yang sebenarnya dimaksudkan pada seluruh masyarakat 

Samin agar dijadikan sebuah pondasi yang kuat juga, karena merupakan 

tugas seorang tokoh masyarakat Samin sebagai orang yang dihormati di 

Dusun Bombong. 

3. Bagi  Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, melalui sebuah karya tulis berupa skripsi ini, 

nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk 

merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang 

perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengetahui teori-teori dalam 

perkawinan adat di Indonesia.  
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