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ABSTRAK 
Santoso, Budi. 2015. Batasan melihat calon istri saat khitbah (studi pendapat para 

santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit 

Rejosari Kebonsari Madiun. SKRIPSI, Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal 

Syakhshiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo (STAIN) 

Ponorogo, Pembimbing: Ahmad Faruq, M.Fil,I. 

Kata kunci: Batasan Melihat Calon Istri, Khitbah 

 

Khitbah (peminangan) ialah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi 

seorang wanita tertentu dengan tujuan untuk membangun kehidupan berumah tangga. 

Dalam proses tersebut, calon laki-laki diperbolehkan melihat calonya. Hal ini 

diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Supaya kedua belah pihak saling mengenal agar 

tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Dalam proses inilah akan timbul 

pertanyaan, bagian tubuh apa sajakah yang boleh untuk dilihat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan 

penelitian dengan mewawancarai narasumber yaitu santri yang sudah menikah di 

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit. Adapun rumusan masalahnya 

adalah: (1) Bagaimana Pendapat Para Santri Yang Sudah Menikah di Pondok 

Pesantren Subulul Huda Kembangsawit Tentang Batasan Melihat Calon Istri Pada 

Saat Khitbah?, (2) Bagaimana praktek yang dilakukan para santri yang sudah 

menikah di Pondok pesantren Subulul Huda Kembangsawit tentang batasan melihat 

calon istri pada saat khitbah ditinjau dari segi fikih munakahat? 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sifatnya adalah penelitian deskriptif. 

Sedangkan teknik penggumpulan data menggunakan cara wawancara. Kemudian data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengelola data-data dari hasil penelitian 

yang dilakukan. 

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa mayoritas 

santri berpendapat bahwa batasanan melihat calon istri saat khitbah terdiri dari dua 

bagian, yakni : a. Wajah dan b. Tangan.  Maksud dari wajah disini meliputi bagian 

yang ada di wajah, seperti: dahi, bibir, hidung, kedua mata, pipi, dan dagu. 

Sedangkan tangan disini meliputi : telapak tangan bagian luar dan telapak tangan 

bagian dalam. sedangkan lengan tidak termasuk bagian tubuh yang boleh di lihat. (2) 

Dalam hal pelaksanaan praktek melihat calon istri saat khitbah yang dilakukan santri 

yang sudah menikah. Mereka berbeda-beda dalam hal ini. Perbedaan tersebut terletak 

pada bagaimana tata cara praktek melihat yang dilakukan. Sedangkan praktek melihat 

calon istri yang mereka lakukan adalah sebagai berikut: a. Melihat wajah dan telapak 

tangan tanpa didampingi keluarga dan kedua orang tuanya. b. Melihat wajah dan 

telapak tangan dengan secara langsung dan didampingi orang tua dan keluarga. c. 

Melihat wajah dan telapak tangan dengan mewakilkan kepada orang lain. d. Melihat 

calonya dengan cara sembunyi-sembunyi  atau tanpa sepengetahuan si perempuan. e. 

dengan tidak melaksanakan khitbah atau tanpa melihat wajah calon istrinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Salah satunya 

keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya dapat ditempuh 

melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Hubungan 

yang dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum 

allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‟an, bahwa hubungan seksual haruslah 

didasarkan pada ikatan yang sah yaitu pernikahan.
1
  

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia 

dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.
2
 Allah telah menjadikan pernikahan 

sebagai salah satu sumber ketenangan dan ketentraman.  

Allah Swt berfirman : 

ها ِخَْ ُ يُْ  ا ِ َْ  هَاَ َاَؼَ ا َ يَُ  ْا خِِ ا َْ اَ  ََ ا َُ ْ اِ ْ ا َْ  َِ ُ ْ ا َْشَ  اًج ا ٰا  َ ِ ْ ا ٰا

ْ َ ا ا ٍَجا ِقَْ ِما خَ ََ سَّ افِِياَد  َِكاََلٰا ٢١:ااَ َ َدةًجاَ َزحَمتًجاۚا ِ َّ   

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa sayang 

                                                           
1
  Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Prespektif  Fiqih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta: UII Press ( Anggota IKAPI, 2011), 6. 
2
  Al-Hamdani, Risalah Nikah & Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

2. 
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kepadanya. Dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
3
   

 Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria 

dan wanita, dimana tahapanya adalah sebagai berikut: pertama proses ta‟aruf atau 

perkenalan dan yang kedua yaitu proses khitbah (lamaran).
4
  

Khitbah merupakan pendahuluan sebuah pernikahan, yang dilakukan calon 

laki-laki maupun perempuan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, dan 

supaya terdapat gambaran untuk menggambil sikap yang tegas dalam melanjutkan 

keinginanya yaitu menikah. Serta untuk dapat menimbulkan kepuasan dari kedua 

belah pihak sehingga tidak akan timbul kekecewaan dan penyesalan dikemudian hari. 

Serta kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran, 

manfaatnya adalah untuk menyaksikan dan mengamati kecantikan wanita itu, dan apa 

saja yang menjadi daya tarik untuk menjalani maligai rumah tangga dari kedua belah 

pihak. 

Dengan adanya proses melihat maka mereka bisa memutuskan apakah akan 

melanjutkan atau malah membatalkanya. karena dengan cara itu pula mereka dapat 

melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk 

melanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu dianjurkan bagi laki-laki melihat 

dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehigga ia dapat menentukan apakah 

peminangan itu diteruskan ataukah dibatalkan.  

                                                           
3
 AL-Qur‟an: 30: 21. 

4
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

23. 
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Nabi Saw bersabda: 

  ُْ ظُْسا ِ َْ  َهافَئِيَّ ُا ُْ َسىا َْ ا َُؤِدَما َْ يَُ مهَا

Artinya: “Lihatlah calon istrimu, karena (melihat) akan mengundang kelanggengan 

kalian berdua.”
5
 

 Dalam hal melihat calon istri, para ulama berpendapat berbeda-beda. 

perbedaan ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat 

wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak. Dan adapula suruhan 

yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan 

pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah: 

ا َِلَّاَ هاظَ ََساِ ْي هَا (٣١:ا  ي زاا)َ ََلا ُْبِدْ َ اِشْ يَخَ ُ َّ  

Artinya: “Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakan perhiasannya, kecuali 

yang (biasa) nampak dari padanya”.
6ا
 

Banyak ulama yang berpendapat tentang kata perhiasan dalam ayat ini, 

diantaranya  Ibnu Mas‟ud. Beliau  berkata:  “perhiasan yang biasa nampak adalah 

pakaian”. Ibnu Jubair menambahkan “wajah”, Atha‟, al Auza‟i, dan juga Sa‟id Bin 

Zubair menambahkan “wajah, kedua telapak tangan, dan pakaian”. Ibnu Abbas dan 

Qatadah, Miswar Bin Makramah berkata, “perhiasan” yang biasa tampak adalah 

celak, gelang, anting-anting dan cincin.
7
  

                                                           
5
  M. Quraish Shihab, Penggantin Al-Qur’an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), 57. 
6
 Al-Qur‟an: 24: 31.  

7
  Îbnu Rusȳd̉, Kitab Bidayatul Mujtahid, terj. Muhammad Abdur Rahman, Vol. II 

(Semarang: CV. ASYI-SYIFA‟), 353. 
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Sedangkan mengenai bagian-bagian yang tampak selain wajah misalnya dua 

telapak tangan dan kaki serta yang semisalnya yang biasa tampak pada saat wanita 

dirumahnya. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i “ia hanya dibolehkan melihat wajah 

dan kedua telapak tangan saja.” Dibolehkanya melihat bagian-bagian yang terbiasa 

terlihat itu di dasarkan bahwa ketika Nabi Saw. Memberikan izin kepada kaum laki-

laki melihat wanita yang dilamarnya tanpa sepengetahuan dirinya (wanita yang 

dilamar), beliau mengetahui bahwa beliau memberi izin untuk melihat kepada apa 

yang biasa dilihat. Karena tidak mungkin melihat bagian wajah saja dengan adanya 

bagian lain yang tampak. Dan bagian tersebut biasa terlihat, misalnya, bagian wajah, 

sehingga hal itu diperbolehkan untuk dilihat. Selain itu karena dia adalah seorang 

wanita yang boleh dilihat menurut ketentuan syari‟at, maka dibolehkan sebagian dari 

tubuhnya untuk dilihat, sebagaimana wanita yang mahram.
8
  

Akan tetapi, banyak permasalahan yang timbul dalam realita kehidupan saat 

ini. Misalkan kebanyakan dari pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan 

cenderung sudah mengenal baik calonnya sebelum khitbah dilaksanakan, bahkan 

dapat dibilang sudah menjalin sebuah hubungan yang dikenal dengan istilah pacaran. 

Bukan masalah dari kebiasaan mereka berduaan, akan tetapi tidak adanya batasan 

bagi mereka dalam hal melihat lawan jenisnya  yang nanti dikawatirkan dapat 

menimbulkan syahwat dan perkara zina. sedangkan mereka belum tentu dapat 

melangkah ke jenjang pernikahan. Maka Dalam hal ini proses melihat pasangan 

sanggatlah penting dilakukan, karena dengan proses melihat, hendaknya dapat 

                                                           
8
  Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga ( Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011), 46. 
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diketahui kekurangan maupun kelebihan diantara kedua belah pihak, dengan tujuan 

kelanggengan antara keduanya. 

Hal demikian juga dipraktekkan di Pondok Pesantren, khususnya santri yang 

sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit. Terutama masalah 

perkawinan dan masalah khitbah. Dari mereka ada juga yang  sebelum melakukan 

khitbah sudah sangat kenal dengan calonnya dan sudah menjalin hubungan dengan 

pasanganya walaupun dia berada di Pondok, dan dari mereka ada juga yang belum 

mengenal sama sekali dengan pasanganya, tetapi langsung melakukan peminangan  

dengan dipertemukan atau dipilihkan oleh pengasuhnya sendiri yang tidak lain adalah 

Kyai Pondok sendiri. Karena dianggap sudah cocok dan sudah pantas untuk 

melakukan pernikahan.
9
  

Dalam  proses inilah timbul sebuah pertanyaan, bagian tubuh  apa saja yang 

dilihat pada saat mereka melakukan khitbah? Padahal pada saat di pondok para santri 

tidak mendapatkan ruang gerak yang bebas dan harus taat pada aturan-aturan yang 

ada dan mereka juga telah mempelajari kitab-kitab fikih akan tetapi teori yang 

mereka dapat belum sepenuhnya mereka terapkan pada prakteknya khususnya dalam 

hal batasan-batasan melihat calon istri pada saat mereka melakukan khitbah. karena 

dengan melihatlah penting dilakukan guna dapat melanggengkan sebuah pernikahan.  

 

 

                                                           
9
  Wawancara,  Qoim Nur Rokhim, Tanggal 05/05/2015, Jam 19.25.  
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Dari hal tersebut tentunya terdapat perbedaan pendapat dan praktek yang 

dilakukan oleh para santri yang sudah menikah khusunya di Pondok Pesantren 

Subulul Huda Kembangsawit Rejosari Kebonsari Madiun. Dari permasalahan yang 

terjadi di atas, maka peneliti mencoba mengkaji dan meneliti dan tertarik untuk 

menyusun skripsi ini dengan judul :  

“BATASAN MELIHAT CALON ISTRI PADA SAAT KHITBAH” (STUDI 

PENDAPAT PARA SANTRI YANG SUDAH MENIKAH DI PONDOK 

PESANTREN SUBULUL HUDA KEMBANGSAWIT REJOSARI KEBONSARI 

MADIUN). 

B. Penegasan Istilah 

Dalam judul di atas istilah yang perlu dapat penegasan adalah: 

1. Khitbah adalah meminta seseorang wanita untuk menikah dengan cara dan 

media yang biasa dikenal di tengah masyarakat.
10

 

2. Calon Istri adalah perempuan yang akan dijadikan pasangan hidupnya 

untuk dibawa ke hubungan antara keduanya yaitu pernikahan. 

3. Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan ilmu 

agama di suatu tempat yang dinamakan pesantren.
11

 

 

 

 

                                                           
10

  Syaikh Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan (Jakarta : Qisthi Press, 2012), 289. 
11

  Http/www wikipedia. Org/ wiki/ Santri. Dikutip Tanggal, 23-04-2015, jam 20.05. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pendapat Para Santri Yang Sudah Menikah di Pondok 

Pesantren Subulul Huda Kembangsawit Tentang Batasan Melihat Calon 

Istri Pada Saat Khitbah ? 

2. Bagaimana praktek yang dilakukan para santri yang sudah menikah di 

Pondok pesantren Subulul Huda Kembangsawit tentang batasan melihat 

calon istri pada saat khitbah ditinjau dari segi fikih munakahat? 

D. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini  bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pendapat para santri yang sudah menikah di Pondok 

Pesantren Subulul Huda Kembangsawit  tentang batasan melihat calon 

istri pada saat khitbah. 

2. Mengetahui praktek yang dilakukan para santri yang sudah menikah di 

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit tentang batasan melihat 

calon istri pada saat khitbah ditinjau dari segi fikih munakahat. 
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E. Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk menambah 

wawasan khasanah dan ilmu pengetahuan serta bacaan, khususnya di 

perpustakan STAIN Ponorogo mengenai batasan melihat calon istri ketika 

khitbah dilakukan. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan 

(hujjah) dan pertimbangan dalam praktek batasan melihat calon istri. 

F. Telaah Pustaka 

 Setelah meneliti beberapa skripsi,  penulis belum menemukan yang secara 

khusus membahas tentang “BATASAN MELIHAT CALON ISTRI PADA 

SAAT KHITBAH (Studi Terhadap Para Santri Yang Sudah Menikah Di 

Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit Rejosari Kebonsari Madiun).” 

Meskipun demikian telah ada beberapa skripsi yang membahas khitbah tetapi 

tentang penelitian pendapat tokoh, skripsi yang ditulis oleh saudara  Bukhori 

Muslim yang diberi judul “Batasan Melihat Calon Istri( Prespektif Ibnu 

Hazm).” Ibnu Hazm berpendapat dengan bolehnya melihat semua bagian tubuh 

calon isteri baik yang tampak maupun yang tidak tampak disatu sisi 

diperkirakan  dapat mendukung upaya melanggengkan pernikahan,  yaitu 
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dengan melihat bagian yang tampak maupun tidak tampak maka laki-laki yang 

meminang bisa mengetahui keadaan calon istri secara keseluruhan.
12

  

Kemudian skripsi yang dibuat oleh Najib Az-Zamzami, yang berjudul 

Khitbah Menurut Jamaah Tabligh Di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo 

Prespektif Hukum Islam. Dalam Skripsi ini mengkaji tentang  penelitian yang 

subyeknya adalah jama‟ah tabliq desa Nongkodono Kauman Ponorogo. Hasil 

penelitian yang dilakukan-Nya adalah praktek khitab yang dilakukan tidak 

menyimpang dari hukum islam yaitu sebatas wajah dan telapak tangan, 

sedangkan dalam hal pembatalan khitbahnya adalah (boleh) ketika dilakukan 

dengan etika yang baik, dan makruh ketika tidak menggunakan etika yang baik. 

Hukum tersebut sesuai dengan yang ada di dalam hukum islam.
13

 

Dari hasil penelitian tersebut di atas belum ada yang membahas mengenai 

penelitian di Pesantren, berangkat dari hal tersebut peneliti akan membahas 

mengenai batasan melihat calon istri pada saat khitbah di  Pondok Pesantren. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  Lihat  Bukhori Muslim, melihat calon istri prespektif ibnu hazm (Ahwalu Syahsiah : 

Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA,  2012). 
13

  Lihat Najib Azamzani, khitbah Menurut Jamaah Tabligh Di Desa Nongkodono Kauman 

Ponorogo Prespektif Hukum Islam, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan Ahwal Syakhsiyah 

tahun 2012. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian 

ditempat terjadinya segala yang diselidiki.
14

 Atau penelitian yang dilakukan 

dengan wawancara yang berkaitan dengan pokok pembahasan (penelitian 

yang difokuskan kepada tanya jawab).
15

 Serta dengan mengunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lesan dari orang-

orang dan pelaku yang diamati.
16

 

2. Sumber Data Penelitian  

Sumber data penelitian terdiri dari: 

a. Sumber Data Primer  

 Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari objek penelitian.
17

 sumber data primer dan informan 

pertama yang biasa disebut dengan responden, dari penelitian  ini adalah 

informan pertama yang diperoleh dari lapangan yang dihasilkan melalui 

wawancara dengan para santri di Pondok Pesantren Subulul Huda 

Kembangsawit khususnya yang sudah menikah. 

                                                           
14

 Sutrsno Hadi, Methodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 6. 
15

 Abdal DiNata, Methodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), Hal.,212.  
16

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT  Remaja Rosda Karya, 

2000), 40.  
17

 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), 87. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.
18

 dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Segala sesuatu yang 

memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam masalah ini. 

Baik berupa manusia ataupun berupa benda (majalah, buku, koran, atau data-

data berupa foto).  Buku-buku yang menjadi sumber antara lain: buku karya 

SYAIKH MAHMUD AL-MASHRI, yang berjudul Bekal Pernikahan. buku 

karya M. QURAISH SHIHAB,  yang berjudul penggantin Al-qur‟an. Buku 

ABU MALIK KAMAL BIN AS-SYAYID SALIM, Terjemahan Shohih Fikih 

Sunnah, Jilid IV. buku IBNU RUSYD, Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid, 

Vol II. Buku Karya SYEH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI, Yang 

Berjudul Halal Dan Haram Dalam Islam.  

3. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Subulul Huda 

Kembangsawit. penulis mengadakan penelitian ini karena banyak santri yang 

sudah menikah di Pon-Pes tersebut dan layak untuk diteliti, dibandingkan 

dengan Pondok Pesantren lain yang ada di desa Rejosari dalam kaitanya 

tentang batasan melihat calon istri pada saat khitbah. 

 

 

                                                           
18

  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Wawancara  

Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang 

memberi jawaban (interviewee).
19

 Dengan bertujuan untuk mendapatkan 

informasi.
20

 Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan menyampaikan 

pertanyaan-pertanyaan tentang batasan melihat calon istri pada saat 

khitbah pada santri yang sudah menikah. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan.dalam pengumpulan data ini 

menggunakan tekhnik non participant artinya peneliti tidak terlibat 

langsung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sesuatu yang 

diteliti.
21

 

 

 

                                                           
19

  Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  ( Jakarta: Rieneka Cipta,2008), 

127. 
20

  Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.  
21

  Ibid.,18. 



14 
 

 
 

c. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yakni mencari data mengenai variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda dan sebagainya.studi 

dokumentasi dalam hal ini mencangkup dua hal. Pertama: catatan-catatan 

peneliti yang merupakan rangkuman hasil diskusi formal maupun non 

formal mengenai tema-tema yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Kedua: data-data tersebut diseleksi dan dirangkum sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

5. Teknik Pengelolahan Data 

Tekhnik pengelolahan yang digunakan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama 

lainya.
22

  

b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk mengatur 

skripsi. 

c. Penemuan hasil riset yaitu melakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil 

pengorganisasian data dan menggunakan teori dan dalil sehingga 

diperoleh gambaran dari rumusan masalah. 

                                                           
22

 Ibid., 127. 
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6. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. dikarenakan penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, maka analisis data yang dipergunakan adalah 

induktif.
23

Analisis induktif dilakukan dari lapangan tertentu yang bersifat 

khusus, untuk ditarik suatu teori yang dapat digeneralisasikan secara luas atau 

umum melalui fenomena yang ada termasuk wawancara dengan para santri 

yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit. 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas dan dikemukakan latar belakang 

pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada, yang kemudian 

penegasan istilah. Disamping itu juga berisi batang rumusan masalah yang 

menjadi acuan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian, disertai dengan 

tela‟ah pustaka yang mana akan menjadi acuan pengerja‟an skripsi ini. Dalam 

bab ini juga berisi metodologi penelitian yang merupakan bagaimana cara 

penelitian ini dilakukan, serta dilanjutkan sistematika pembahasan penelitian.  

 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian khitbah, 

dasar hukum khitbah, beserta syarat-syarat dan hikmah khitbah, serta batasan 

melihat calon istri pada saat khitbah. 

                                                           
23

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27. 



16 
 

 
 

BAB III: BATASAN MELIHAT CALON ISTRI MENURUT PENDAPAT 

SANTRI YANG SUDAH MENIKAH DI PONDOK PESANTREN SUBULUL 

HUDA KEMBANGSAWIT 

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian di lapangan meliputi: 

gambaran umum tentang Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit, 

meliputi: sejarah berdirinya Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit, 

susunan pengurus Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit, Visi-Misi, 

Jumlah Santri Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit dan dilanjutkan 

dengan pembahasan melihat calon istri saat khitbah menurut pendapat santri 

yang sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit, 

beserta praktek yang dilakukan santri yang sudah menikah di Pondok 

Pesantren Subulul Huda Kembangsawit. 

BAB IV: ANALISIS BATASAN MELIHAT CALON ISTRI PADA SAAT 

KHITBAH MENURUT PENDAPAT SANTRI YANG SUDAH MENIKAH DI 

PONDOK PESANTREN SUBULUL HUDA KEMBANGSAWIT 

Bab ini berisi tentang analisis batasan melihat calon istri saat khitbah 

menurut pendapat  para santri yang sudah menikah di Pondok Pesantren 

Subulul Huda Kembangsawit, serta praktek yang dilakukan para santri yang 

sudah menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kembangsawit dilihat dari 

segi fikih munakahat. 

BAB V:  PENUTUP 

 Akhir penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH 

 

A. Pengertian Khitbah 

Khitbah dalam fikih munakahat secara etimologi berasal dari suku kata 

 ‟Khitbah (meminang), dengan mengkasrohkan kha .َ  َ َا- َْ  ُ ُا-ُ ْ بًجه-َ ِ ْ بَتًجا

adalah meminta seorang perempuan untuk dinikahinya. Pengertian khitbah menurut 

para fuqoha ialah “permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara 

langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya 

dan pembicaraan harapan mereka mengenai perkawinan”.
24

 

Menurut Amin Sama dalam bukunya khitbah berarti proses persetujuan 

(kesepakatan) antara calon suami (istri) untuk melakukan suatu pernikahan, yang 

dilakukan menurut tata cara masyarakat setempat. Dalam istilah hukum indonesia, 

khitbah identik benar dengan peminangan.
25

 

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

Meminang sinonimnya adalah melamar, Menurut etimologi meminang atau melamar 

artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang 

lain).
26

 Menurut terminologi peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah 

                                                           
24

 Hadi Munfaat Ahmad, Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa 

Permasalahnya), (Bandung: Duta Grafika, 1992), 30. 
25

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

Grafindo Persada, 2005), 87. 
26

 Tihami dan Sohari Syahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada,2009), 24.  
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terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau 

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

cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.
27

 

  Ulama fikih mendefinisikan-nya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki 

kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak-pihak wanita 

menyebarluaskan berita peminangan ini. Di dalam kitab-kitab fikih khitbah 

diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita 

yang sudah jelas, adakalanya keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang 

jelas dan tegas (sarih) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (khiyanah).
28

 

Peminangan dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan 

dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu, Sesudah itu baru dipertimbangkan 

apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak.
29

  

 Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tak lebih dari 

sebuah janji untuk menikah. Dengan demikian, wanita itu masih berstatus asing 

baginya hingga akad nikah itu dilangsungkan.
30

  

  Meminang bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, Jika pernikahan 

berlangsung tanpa peminangan, maka pernikahan tersebut dinilai sah. Tetapi, 

                                                           
27

 Ibid. 
28

Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarikhan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: 

Prenada Media, 2014), 82.  
29

 Mohammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada 

Media, 2003), 23. 
30

 Syaikh Mahmud Al-Mashrī, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qhisti Press, 2012), 289.  
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biasanya, meminang merupakan kegiatan yang menjadi sarana menuju pernikahan.
31

 

Menurut jumhur ini adalah perkara yang dibolehkan, dalam firman-nya dijelaskan: 

 َ ََلاُايَهَااَػ َْ ُ ْ افِْ َمهاَػَسْ خُْ ا ِِ اا اِ ْ اِ ْ بَِتا  يَِّ هاِا

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 

sindiran”. 
32

   

  Dalam hal ini yang menjadi pegangan di kalangan Asy-Syafi‟iyah, meminang 

itu dianjurkan, sebab Nabi telah melakukanya. Nabi meminang Aisyah Binti Abu 

Bakar, dan juga meminang hafsah binti umar. Hal ini jika tidak terdapat pada wanita 

itu salah satu dari penghalangan pernikahan atau yang lainya, seperti yang dijelaskan 

nanti. Jika tidak demikian, maka meminang tidak diperbolehkan.
33

 

  Dalam KHI pasal (1) Huruf a dinyatakan bahwa peminangan adalah kegiatan 

upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang 

wanita dengan cara baik. Selanjutnya pada pasal (11) disebutkan bahwa peminangan 

dapat dilakukan oleh orang yang hendak mencari pasangan jodoh, dapat dilakukan 

secara terang-terangan atau sindiran.
34

 Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat 

menunjukan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti 

                                                           
31

 Abu Malik Kamal Bin As-Sayyīq Salīm, Shohih Fikih Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari. 

Vol. IV (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 145. 
32

 Al Qur‟an: 2: 235. 
33

 Fiqih Sunnah., 145. 
34

 Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal (1) a: 2011. 
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dilakukan. Ini sejalan dengan pendapat Daud al-Dardiri yang menyatakan bahwa 

peminangan hukumnya wajib.
35

 

  Jadi, dapat diartikan bahwa khitbah atau meminang adalah menyatakan 

permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau 

sebaliknya dengan langsung ataupun dengan tidak langsung atau dengan perantara 

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

pernikahan yang disesuaikan dengan adat setempat yang berlaku, serta untuk 

menghindarkan terjadinya pacaran yang memang tidak ada dan tidak diperbolehkan 

dalam islam. 

B. Dasar Hukum Khitbah 

 Dalam al-quran dan hadits telah menggatur khitbah serta hal-hal yang berkaitan 

dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan 

tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. Khitbah 

bukanlah syarat sah dari nikah, andaikan tidak melangsungkan khitbah, pernikahan 

tersebut tetaplah sah dalam hukumnya, akan tetapi melaksanankan khitbah adalah 

kebiasaan dan sarana untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Oleh karena itu, dalam 

menentapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkanya. Sehingga 

dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari madzhab 

syafi‟i bahwa hukumnya adalah mustahhab (dianjurkan) karena Rasulullah juga 

                                                           
35

 Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Ponorogo: Stain Ponorogo 

Press, 2011), 67.  
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pernah melakukanya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan 

Hafishah binti Umar r.a.
36

 

 Berbeda dengan pendapat diatas, Muhammad al-Khatib al- Syarbini dengan 

menukil pendapat Imam al-Ghozali berpendapat bahwa hukum khitbah adalah 

sunnah.
37

 Ibnu Rusyd, dalam Bidayah al-mujtahid dengan menukil pendapat Daud al 

Dardiri mengatakan bahwa dengan mengacu pada perbuatan dan tradisi yang 

dilakukan Nabi Saw. Maka hukum khitbah adalah wajib.
38

 karena hukum khitbah 

disamakan dengan hukum nikah, karena khitbah merupakan sarana untuk menuju 

jenjang pernikahan.
39

 

C. Syarat-Syarat Khitbah dan Hikmahnya 

1. Syarat-Syarat Khitbah.  

  Meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan 

orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk 

dikawini sebagai pendahuluan nikah. Meminang adalah kebiasaan bangsa arab lama 

yang diteruskan oleh orang islam dan dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan 

setelah dipilih masak-masak.
40

 

 

                                                           
36

 Syeikh Mahmud ali-Mashry, Bekal Pernikahan (Jakarta : Qisthi Press. 2010), 289. 
37

 Muhammad al-Khatib al-Syarbīnī, Mukhni al-Muhtāj, terj. Ahmad Haris Abdullah, Vol. III, 

(Bairut: Dar-al Fikr), 135. 
38

Ibnu Rusyd al-Qurtubhī al- Andalusī, Bidayat al-Mujtahid , terj. Muhammad Haris Abdur 

Rahman, Vol. II (Baīrut : Dar al-kutub al-Imamiyah, 2004), 435-436.  
39

Muhamad al- Khatib al Syarbanī, Anonimous.Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta : CV, 

ANDA UTAMA, 1992), 624. 
40

 Agus Shohih, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, terj, Amir Hamzah, Vol. II (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2002), 31.   
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 Meminang harus memenuhi dua syarat:  

a. Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar‟i, berdasarkan 

sabda Rasulullah Saw : 

ا َ ُا َْ ا َْبخَهَعاَػ َيا َْ ِغا َِ ْ ِ اَ ََلا َْ  ُُ اَػ َياِ ْ بَِتا  َْ ُمْؤِ ُ ا َُ َ ا ْ ُمْؤِ ِ افَََلا َِح ُّ

41.( خ  اػ   ) َِ ْ ِ اَحخَّيا َْدزَا
 

Artinya:  

 “Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya 

untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang 

pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu. (Riwayat 

Bukhori Muslim)”. 
42

 

b. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkanya 

perkawinan. 

 Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang 

dilangsungkanya perkawinan yaitu:  

1. Wanita tidak terikat perkawinan yang sah. 

2. Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau 

selamanya. 

3. Wanita tidak dalam masa iddah.
43

 

   

                                                           
41

 Ibid,. 
42

 Ibid., 
43

 Ibid,.9 
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 Khitbah hukumnya adalah sunnah boleh dilakukan sendiri oleh lelaki yang 

berhasyrat menikah, atau disampaikan lewat orang yang dipercaya untuk 

mewakilinya.
44

 

2. Hikmah di Syari‟atkan Khitbah 

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada 

tingkat wajib selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Para ulama telah bersepakat 

tentang bolehnya melihat wanita bagi siapa yang ingin menikahinya. Hikmahnya 

adalah agar calon suami benar-benar mengetahuinya, dan agar  ia tidak menyesal 

dikemudian hari jika terpaksa melanjutkanya pernikahan yang tidak disetujuinya tapi 

tidak bisa ditolaknya, serta lebih mudah baginya untuk menolaknya jika ingin 

membatalkanya. Lebih dari itu, agar ia menikahinya atas dasar cinta dan semangat, 

jika ia menyetujuinya. Seorang laki-laki yang bijaksana tidak akan memasuki suatu 

urusan, sehingga jelas baginya kebaikan dan keburukan sebelum memasukinya.
45

 

Adapun hikmah yang lain dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih 

menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan 

peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal, Hal ini dapat dicermati dari 

sepotong hadits Nabi dari al-Mughirah Bin al-Syu‟bah menurut yang dikeluarkan al-

Thirmizī Dan al-Nasa‟ī yang bunyinya: 

                                                           
44

 Ahmad Mujab Mahali, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 

2012), 122. 
45

 Ibid,. 
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“Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang 

perempuan: (melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan 

ikatan perkawinan)”.   

Kemudian untuk kebaikan, kesejahtraan, dan kesenangan dalam kehidupan 

berumah tangga sebaiknya laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan 

dipinangnya (khitbah), sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu 

diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama islam, melihat perempuan yang akan 

dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda 

Nabi Saw : 

“Dari Mughirah Bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu 

Rasulallah bertanya kepadanya:“Sudahkah kau lihat dia?” Ia menjawab: “belum”, 

sabda Nabi: “Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama 

lebih langgeng”.
46

 

D. Batasan Melihat Calon Istri  Saat Khitbah 

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan 

kesenanganya, sayogyanya laki-laki meilhat dulu perempuan yang akan dipinangnya 

sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan 

untuk melangkah kejenjang pernikahan. melihat calon istri untuk mengetahui 

penampilan dan kecantikan nya dipandang perlu untuk mewujudkan keluarga rumah 

                                                           
46

  Http://excellent165.blogspot.com/2013/04/makalah-khitbah.html (diakses pada tanggal, 30 

mei 2015, jam 13.36). 
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tangga yang bahagia.
47

  Dalam agama islam melihat perempuan yang akan dipinang 

diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw :  

:اَ َ  ّ َا َػْ ا  َُمَ ْ َسةُا ِْ ُ اُ ْؼبَتُا َ َّ ُاَ ْ َ ا ِْ َس َةَافَقَهَاا َ ُاَزُ ْ ُاا ِاَ  َّيا ُاَػ َْ  ِا

َما َْ يَُ َمه:ا  ُْ ظُْسُثا ِ َْ  َهاا َهاَا ز  ها  ي هئيا    ا ج ا)  ُْ ظُْس ِ َْ  َهافَهِ َّ ُا َْ ا َُؤدِّ

.ا)   خس ري

Artinya: 

  “Dari Mughira Bin Syu’bah, ia meminang seorang perempuan, lalu 

Rasulullah Saw, Bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. 

Sabda nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih 

langgeng”. (H.R. Nasa‟i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).
48

 

  Seorang muslim apabila hendak untuk kawin dan mengarahkan niatnya untuk 

meminang seorang perempuan tertentu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut 

sebelum ia mulai melangkah ke jenjang perkawinan, supaya dia dapat menghadapi 

perkawinanya itu dengan jelas dan terang, dan supaya tidak tertipu. Sehingga dengan 

demikian, dia akan dapat selamat dari berbuat salah dan jatuh kedalam suatu yang 

tidak di inginkan, ini adalah justru karena mata merupakan dua hati dan kemungkinan 

                                                           
47

 Suparmin dan Najiha sabela, Fiqih Madrasah Aliyah Kelas XI Semester Gena (Sragen: CV. 

Rahma Media Pustaka),6. 
48

 At-Tirmidzī, Shohih At-Tirmidzī, (3087). 
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besar bertemunya mata dengan mata hal itu menjadi sebab dapat bertemunya hati dan 

berlarutnya jiwa.
49

 

Abu Hurairah mengatakan: 

َجا ْ َس َةًجاِ َ ا ُكْيُجاِػْيَدا  َّيبَِياَ  َّيا ُاَػ َْ ِ اَ َ  ََّ افَهَحَهَهُاَزُاٌ افَهَْ بََسهُا َ َّ ُاحََص َّ

:ا َهاَا.اََلا,ا َ َظَْسَثا ِ َْ  َهاا َهاَا:ا َْلَْ َصهِزافَقَهَااَزُ ْ َاا ِاَ  َّيا ُاَػ َْ ِ اَ َ  ََّ ا

افِيا َْػ ُِ ا َْلَْ َصهِزاَ ْ ئًجه,افَهْذهَُ افَهْ ظُْسا ِ َْ  َه .فَهِ َّ  

Artinya: 

 “ saya pernah ditempat kediaman nabi, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-

laki datang memberitahu, bahwa dia akan kawin dengan perempuan dari anshor, 

maka nabi bertanya: sudahkah kau lihat dia? Ia mengatakan: belum! Kemudian nabi 

mengatakan: pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang anshor itu ada 

sesuatau.” (riwayat Muslim).
50

 

  Mughira Bin Syu‟bah meriwayatkan, bahwa dia pernah meminang seorang 

perempuan. Kemudian Nabi Saw mengatakan kepadanya:  

  ُْ ظُْسا ِ َْ  َهافَئِيَّ ُا ُْ َسىا َْ ا َُؤِدَما َْ يَُ مهَا

Artinya:  

 “lihatlah dia! Karena melihat itu lebih dapat menjamin untuk mengekalkan 

kamu berdua”. 

                                                           
49

 Syaikh Muhammad Yusuf Qordhowi, Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Mua’ammal 
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  Kemudian Mughira pergi kepada dua orang tua perempuan tersebut, dan 

memberitahukan apa yang diomongkan diatas, tetapi nampaknya kedua orang tuanya 

itu tidak suka. Si perempuan mendengar dari dalam biliknya, kemudian ia 

mengatakan: kalau rasulullah menyuruh kamu supaya melihat aku, maka lihatlah, 

Kata Mughira: saya lantas melihatnya dan kemudian mengawininya (riwayat Ahmad, 

Ibnu Majah, Tirmidzī, dan Ad-Darimi). 

  Dalam hadits ini Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang boleh 

dilihat, baik kepada Mughira maupun kepada lain-lainya, justru itu sebagaian ulama 

ada yang berpendapat, yang boleh dilihat yaitu muka dan dua telapak tangan, tetapi 

muka dan dua telapak tangan yang boleh dilihat itu tidak ada syahwat pada waktu 

tidak bermaksud meminang, dan selama peminangan itu dikecualikan. Maka sudah 

seharusnya si laki-laki tersesbut boleh melihat lebih banyak dari hal-hal yang biasa.
51

 

  Dalam hal ini Rasulullah Saw pernah bersabda dalam salah satu haditsnya 

sebagai berikut: 

  َِذ اَ  ََ ا ََحُدُكْ ا َْ َمْس َةَافَقُْدَزا َْ ا َْيظَُساِ ْي َها َْؼَ اَ ها َْدُػْ هُا ِ َيا َِ هِاافَْ  َْ َؼ ْا

Artinya:  

 “apabila salah seorang diantara kamu hendak meminang seorang perempuan, 

kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik untuk 

mengawininya maka kerjakanlah.” (Riwayat Abu Daud).
52
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  Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para 

fuqoha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan 

dua telapak tangan. Fuqoha yang lain (seperti Abu Daud al-Dardiri), Membolehkan 

melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan, sementara fuqoha yang lain lagi 

melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu hanifah membolehkan melihat 

dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.
53

 

  Sementara itu ada juga ulama yang sangat ekstrim dalam memberikan 

kebebasan batas yang boleh dilihat, dan sementara ada juga yang ekstrim dengan 

mempersempit dan keras, tetapi yang lebih baik ialah tengah-tengah, justru itu 

sebagian ahli penyidik memberikan batas, bahwa seorang laki-laki di zaman kita 

sekarang ini boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian yang 

boleh dilihat oleh ayah dan mahram-mahramnya yang lain.
54

 

 Mereka berbeda pendapat tentang kadar tubuh yang boleh dilihat selain wajah 

dan telapak tangan, dalam empat pendapat.
55

  

 Pertama, tidak boleh dilihat kecuali wajah dan telapak tangan saja. Ini adalah 

pendapat jumhur ulama: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah, dan sebuah pendapat dari 

kalangan hanabilah. Mereka mengatakan, karena wajah adalah pusat kecantikan, 

pusat perhatian, dan lambang kecantikanya, sementara tangan menunjukkan 

kesuburan badan. Disamping itu, karena keduanya bisa nampak, maka tidak 

dibolehkan melihat kepada apa yang biasa tidak tampak. 
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  Kedua, dibolehkan melihat kepada yang biasa tampak, seperti leher, kedua 

tangan dan kedua kaki. Inilah yang shahih dalam madzhab hanbaliyah. Alasanya, 

Nabi Saw. Ketika mengizinkan melihat kepada wanita itu tanpa sepengetahuanya, 

maka dapat diketahui bahwa beliau mengizinkan untuk melihat seluruh bagian tubuh 

yang biasa nampak. Apalagi karena ia adalah wanita yang dibolehkan untuk dilihat 

berdasarkan perintah syar‟i, maka dibolehkan melihatnya seperti halnya para 

mahramnya yang lain. Diriwayatkan dari Abu Ja‟far al Baqir, ia berkata, “umar 

meminang putri ali bin abi tholib, maka ali berkata, „ia masih kecil‟ Dikatakan kepada 

umar, „sesungguhnya ia hanyalah bermaksud menolaknya‟ Maka umar pun berbicara 

kepadanya, maka ali berkata, „aku akan mengirimnya kepadamu. Jika engkau suka, 

maka ia adalah istrimu. ‟Ali pun mengirimnya kepada Umar, maka umar 

mendatanginya dan menyingkap betisnya. Maka putri ali berkata, „lepaskan! 

Seandainya engkau bukan amirul mukminin, niscaya aku akan memukul lehermu”. 

Namun sanadnya terputus.  

 Ketiga, boleh melihat bagian tubuh yang ingin dilihat kecuali aurat. Ini adalah 

pendapat madzhab al-Auza‟i. Keempat, boleh melihat seluruh tubuhnya. Ini adalah 

madzhab Dawud, Ibnu Hazm,  dan riwayat ketiga dari Ahmad, berdasarkan dzahir 

sabda Nabi Saw, „lihatlah kepadanya.‟
56

 Syaikh Musthafa al-Adawy berkata, “yang 

kukira menenangkan hatiku  adalah bahwa jika seseorang lelaki ingin meminang 

seorang wanita, si wanita harus memperlihatkan wajah dan telapak tangan-nya, 
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seperti pendapat jumhur ulama, hendaknya ia melihat hal-hal yang bisa membuatnya 

tertarik untuk menikahinya saja.
57

 

  Dalam al-Mughni, Ibnu Qudhomah Berkata, “bagian yang boleh dilihat adalah 

sampai apa yang biasanya nampak karena Nabi Saw. Tidak mengizinkan melihatnya 

tanpa sepengetahuanya. Dengan demikian diketahui bahwa beliau mengizinkan 

melihat semua hal yang tampak, karena tidak mungkin melihat satu bagian sambil 

menyertakan orang bersamanya. Umar bin khatab berkata, “jika wanita ingin 

menikah hendaknya dia melihat peminangnya karena sesuatu yang menggagumkan 

peminang itu juga harus mengagumkanya. syari‟at membolehkan peminang 

mendengar suara wanita dan berbicara denganya sehingga dia bisa melihat intonasi 

bicaranya dan mengetahui apakah wanita itu menggaguminya atau tidak dengan 

syariat adanya muhrim.
58

 

Silang pendapat antara fuqoha diatas terjadi karena dalam persoalan ini 

terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara 

mutlak dan ada pula suruhan bersifat terbatas, yakni pada muka dan kedua telapak 

tangan, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikanya dan dengan 

melihat tangan dapat diketahui kesuburan badanya.
59

 

Selain itu, perbedaan para fuqoha terjadi tak lain karena Nabi Saw. 

Memerintahkan untuk melihat dulu perempuan yang akan dipinang itu tidak disertai 
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penegasan tentang bagian-bagian mana yang boleh dilihat, maka harus dikembalikan 

kepada norma-norma kepatutan, sejalan dengan garis-garis ajaran islam yang 

menuntun keutamaan hidup, sejalan pula dengan nilai-nilai manusia sebagai makhluk 

berkehormatan. 

 

 

 


