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BAB II

KAJIAN PUSTA

A. Kajian Yang Relefan

Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan

agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terjadi pengulangan.

Oleh karna itu, penulis mempelajari dan mencoba membedakan dengan

penelitian. Terkait dengan penelusuran penelitan terdahulu, yang

bersinggungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai

peminangan, di antaranya:

1. Skripsi yang diangkat oleh saudara Sudarseno mahasiswa Syari’ah UIN

Malang dengan judul “Tradisi Hantara dalam Peminangan Adat Melayu

Sanggau pada tahun 2007), penelitian ini fokus pada tehadap barang

bawaan dalam konsep Peminangan menurut Ata Melayu Sanggau.1.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hendry Mahasiswa jurusan

Syari’ah Akhwalu Al-Syahsiyyah (AS) di STAIN Kendari, yang berjudul

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjodohan Suku Bajo di

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2013.

Penelitian ini fokus pada kebiasaan orang Bajo dalam melakukan akad

perjodohan.2

1 Sudarseno. Skripsi, Tradisi Hantaran Dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau
Kalimantan Barat, ( Malang, UIN Malang, 2007 )

2 Hendri: Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjodohan Suku Bajo di
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, ( STAIN Kendari, 2013)
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Dari uraian diatas, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan

penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena

penelian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu lebih memfokuskan pada

Tinjau Hukum Islam terhadap Prosesi Potumpua Menurut Adat Suku Buton

di Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi (Studi Kasus di Desa

Sombano)

B. Deskripsi Peminangan (Khitbah)

1. Pengertian Peminangan

Kata peminangan berasal darai kata pinang, meminang (kata kerja).

Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut

Khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya “meminta

wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”.3

Kata “Khitbah” dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang

sama dengan Al-khathab. Kata Al-khathab berarti “pembicaraan”. Apabila

dikatakan Tathathaba maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-

bincang”. Jika dikatakan Khathabahu fil amr artinya “ia membincangkan

sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika Khitbah (pembicaraan) ini

berhibungan dengan ihwal perempuan, jadi makna pertama dipahami adalah

pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahan. Di tinjau dari

akar kata ini, Khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran

atau permintaan untuk nikah.4

3 Hady Mufaat Ahmad, Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Islam, (Semarang: Duta
Grafika, 2002), 30

4 Ibid, h.31
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Sedangkan menurut fiqih, Khitbah berarti pernyataan atau

permintaan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk dikawini, baik

dilakukan sendiri secara langsung maupun dengan perantara orang lain

yang dipercayainya.5

Dalam definisi peminangan menurut para ahli fiqih mereka

berbeda pendapat, di antaranya adalah:

a. Al-Hamdani berpendapat bahwa:

“Pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak
perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah
perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah”.6

b. Sayyid Sabiq, mendefinisikan:

“Pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan
pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan
ini merupakan syariat Allah swt. yang harus dilakukan sebelum
mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling
mengetahui”.7

c. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa:

“Pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang
perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada
perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud
ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.8

d. Amir Syarifuddin mendefinisikan

“Peminangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan
ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan

5 Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. (Jakarta:
Kencana. 2006). Ed. Pertama. Cet. Ke-3. Hal. 82.

6 Al-Hamdani, Risalah An-Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002 ), h. 31.
7 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah jilid 2 (Beirut: Darul Fikri), h. 462
8 Wahbah Al- Zuhaili, Al- Fiqhul Al- Islami Wa Adillatuhu (Damsyiq: Dar Al-Fikri,

1984), h.10.
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yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad
nikah.9

Dari pemaparan di atas, walaupun terdapat perbedaan

pendapat terhadap pengertian peminangan. Namun tujuannya sama, yaitu

penyampaian seorang pemuda yang ingin menikah kepada seorang

wanita sebagai langkah awal dalam pernikahan.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab

III Pasal 11 ketentuan umum:

“Peminangan dapat berlangsung dilakukan oleh orang yang
berkendak mencari pasangan jodoh dapat pula dilakukan oleh
perantara yang dipercaya ”.10

Sedankan dalam Pasal 1 butir a, Kompilasi Hukum Islam
(KHI) mengatakan bahwa, Peminangan ialah kegiatan upaya
ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria
dengan seorang wanita.11

2. Landasan Hukum Peminangan (Khitbah)

Dalam hal ini Al-qur’an menegaskan dalam surat Al-

Baqarah:235.

                  
Terjemahnya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita
itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini
mereka) dalam hatimu”. (QS.Al-Baqarah/:235).12

Dari penjelasan dalil di atas, seorang laki-laki membolehkan

untuk meminang seorang wanita atas dasar keinginan didalam hatinya.

9Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2003),
h. 82

10 Mahkama Agung RI. Kompilasi Hukum Islam (Jkarta: Dirjen Binbaga Islam Depag,
200) h.3

11 Inpres RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia(Jakarta: Depak RI, 2000), h.7.
12 Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya: Mahkota,2001), h.57
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Selain Al-Qur’an yang membolehkan peminangan, juga terdapat dalam

Hadist Nabi Muhammad Saw:

لَْیِھ َوَسلََّم إَِذا َخطَب أََحُدُكْم 

الَمَمْرأَةُ فَإِْن َستَطَاَع اَْن یَْنظََر اِلَى َمایَْدُعوهُ إِلَى نَِكاِحھَا فَْلیَْفَعلْ 

Artinya: Diriwayatkan oleh Jabir Bin Abdullah bahwa: “Rasulullah Saw
berkata, jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika Ia
bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya maka
lihatlah” (H.R Abu Daud) 13

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, Hadits

di atas memberikan penjelasan terhadap kebolehan seorang lelaki melihat

wanita yang mengedepankan keinginnanya untuk menikahinya, dalam

batas kesopanan Islam.

3. Tata Cara Peminangan (Khitbah)
a. Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang

1.) Syarat Mutahsinah

Yang dimaksud dengan syarat Mutahsinah ialah syarat yang

berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang

wanita, agar meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu,

sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tanga kelak.

Syarat Mutahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum

peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan

yang baik saja. Tanpa adanya syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan

tetap sah.

13 Imam Abu Daud, Kitab Nikah, Op,Cit. h. 401
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Adapun yang termasuk syarat-syarat mutahsinah ialah sebagai

berikut:

a) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang

meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat,

sama-sama baik bentuknya, tingkat kekayaan yang sederajat, sama-

sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan

keserasian dalam kehidupan suami istri, di duga perkawinan akan

mencapai tujuanya.

b) Wanita yang akan dipinang, hendaklah wanita yang mempunya

sifat kasih sayang dan wanita ang beranak, karena adanya sifat ini

sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga,

apalagi ditengah-tengah mereka hadir anak-anak, pastilah akan

menambah kebahagiaan dan kesakinahan didalam kehidupan

rumah tangga.

c) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah yang jauh hubungan

darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama Islam melarang

seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat

hubungan darahnya.14 Dalam hal itu Saidina Umar Bin Khattab

menyatakan bahwa: “perkawinan antara seorang laki-laki yang

dekat hubungan darahnya akan melahirkan keturunan yang lemah

jasmani dan rohaninya”.15

14 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Isam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1999), h. 28

15 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 43
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d) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan

sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang

juga harus mengetahui keadaan yang meminangnya.16

Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim

menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya,

sekalipun dia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan

demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga

yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula juamlah

keluarganya, menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan denagan

keluarga yang baru.

1) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik,

sebelumnaya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping

hidupnaya secara komprehensif, pekerjaan, pendidikan, nasab,

keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan

Agama.17

2) Di sunahkan agar istri yang diambil masih gadis. Karena gadis

pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta

dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan

lebih kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih

menyentuh jantung hatinya pada kekasih pertama.18

16Kamal Muchtar, Op,Cit, h. 29-30
17 Rahmat Hakim, Op,Cit, h. 44
18 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2002), h. 4
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Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, di ikuti atau tidak

terserah kepada kita sendiri, karena dalam Hukum Islam tidak

dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang

pada kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan Adat istiadat yang

pada kita.19

2.) Syarat Lazimah

Syarat lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum

peminangan dilakukan. Sahnya peminangan targantung kepada

adanya syarat-syarat lazimah. Yang termasuk syarat-syarat lazimah

ialah:20

a. Wanita yang akan dipinanga belum dipinang oleh orang lain.

Hikmah larangan ini adalah untuk menghidari terjadinya

permusuhan diantara sesama muslim, karena muslim yang satu

dengan muslim yang lainnya bersaudara. Sabda Rasulullah Saw:

ِطبُ  ْلَخا ا َلهُ  نَ  ذَ  يَأْ  َاوْ  َلهُ  قـَبـْ لَخا ِطبُ  ا ُر كَ  يـَتـْ َحتَّى ِخْيهِ  اَ  ِخْطَبةِ  َعَلى ُجلُ  َيْخُطُب الرَّ  َال 

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki meminang pinagan
saudaranya hingga pinangan sebelumnya meninggalkannya atau
mengizinkannya ”. (H.R. Bukhari).21

Larangan di atas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yaitu: “dilarang juga meminang seorang wanita

19 Rahmat Hakim. Op,Cit, h. 43
20 Nada Abu Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang

Secara Islami, (Solo: Kiswah Media, 2010), h. 15
21Imam Bukhori. Kitab Nikah, No. 4746, Jus VI (Beirut: Dar Al-ihya’ Al-Qutub Al-

Ilmiyah, 1996), h. 462
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yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum

putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita”22

Meminang pinangan orang lain yang dilarang bilamana wanita itu

telah menerima pinangan pertama dan walinya telah jelas

mengijinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak oleh pihak

yang dipinang atau karena pinangan pertama telah memberi ijin pada

peminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi’I tentang makna hadist

di atas sebagai berikut:

“ Bilamana wanita yang dipinang merasa ridho dan senang, maka
tidak ada seorangpun boleh meminangnya lagi, tetapi kalau belum
diketahui ridho dan senangnaya, maka tidaklah berdosa
meminangnya”.23

Tentang hal ini, Ibnu Qasim berpendapat bahwa:

“Yang dimaksud larangan tesebut adalah jika seorang yang baik
(saleh) meminang diatas pinangan orang saleh pula. Sedangkan
apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah
baik maka pinanangan semacam itu di bolehkan”.24

b. Wanita yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan

tidak dalam keadaan iddah, ini diperbolehkan baik dengan terang-

terangan atau dengan sindiran.

Apabila ia dalam keadaan bersuami tidak boleh dipinang, baik

secara terang-terangan maupun dengan sindiran, jika sedang iddah ada

beberapa kemungkinan:

22 Mahkama Agung RI. KHI Op'cit. h, 3
23Al-Shabbagh Mahmud, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam (PT. Remaja

Rosdakarya Offset, Bandung: 1991), h. 60
24Selamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung: CV. Pustaka

Setia,1999), h. 42
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1.)Tidak boleh dengan terang-terangan

2.)Kalau iddahnya raj’iyyah (ada kemungkinan untukrujuk kembali)

tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.25Allah Swt

berfirman dalam Surat Al-Baqarah /2: 228

            
Terjemahnya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. (Q.S. Al-
Baqarah: 228)26

c. Apabila iddah karena mati atau talak batin, boleh dipinang dengan

sindiran

d. Tidak boleh meminang wanita yang sedang iddah ditinggal mati

suminya dengan terang-terangan, hal ini dikarenakan untuk

menjaga perasaan wanita danahli waris lainya, tetapi tidak dilarang

meminang dengan sindiran.

e. Wanita yang boleh dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi,

artinya wanita yang bukan mahrom dari pria yang akan

meminangnaya.27

Dalam pendapat lain mengemukaan bahwa perempuan yang boleh

dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berukut:

1. Tidak dalam pinagan orang lain.

25 Selamet Abidin dan Aminuddin Op,Cit, h. 43
26 Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2004), h.209
27 Nada Abu Ahmad, Op’Cit, h. 16
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2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’i yang melarang

dilangsungkannya pernikahan.

3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karna talak raj’i. Apabila

perempuan dalam masa iddah karna talak ba’in, hendaklah

meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).28

b. Melihat Wanita yang di Pinang

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi

kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang

dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat

calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui

kecantikannya yang biasa jadi faktor menggagalkan dia untuk

mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang biasa

menjadi penyebab kegagalannya, sehingga berganti mengambil orang

lain.

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu

sebelum ia tau baik dan buruknya. Al-A’masy pernah berkata : “ tiap-

tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya

berakhir dengan penyesalan gerutu”29

Melihat wanita yang dipinanga itu dianjurkan oleh Agama.

Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keaadaan

wanita yang sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

Dengan melihat sendiri maka ia dapat mempertimbangkan apakah

28 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 74
29 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 6, ( Bandung: Al-Ma’arif, 2002), h. 40
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wanita yang akan dipinang itu sudah cocok dengan hatinya atau tidak.

Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah pernikahan

berlangsung, sehingaga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.30

Namun terkadang saat dilakukan berupa ajuk-mengajuk hati

dan perasaan waktu bertemu. Sudah menjadi fitrah manusia bahawa

dalam hal ini, masing-masing akan berusaha menampilkan hanya dari

segi-segi positif tentang dirinya dan sedapat mungkin

menyembunyikan hal-hal yang negatif baik mengenai fisik, material

maupun mental spiritual.

Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh

peminang pada saat peminagan tidak diterangkan secara jelas, baik

dalam Al-Qur’an maupun dalam Hadis, oleh karena itu ada beberapa

pendapat yang berbeda dikalangan para ulam fiqih:

a. Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang

meminang seorang wanita, hanya boleh melihat muka dan telapak

tangannya saja. Kerna dengan melihat muka dapat dilihat cantik

tidaknya wanita itu, sedangan dari telapak tangannya dapat

diketahui bahwa subur atau tidaknya waniata yang akan

dipinganya.

b. Imam Dawud dan para ulama dari Mazhab Dhahiri berpendapat

bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat

seluruh bagian tubuhnya.31

30 Soemiyati, Hukum Pekawinan Islam dan UU Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,
2000), h. 26
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Namun dalam melihat seluruh tuhnya Mazhab Dhahiri

berpendapat, “dengan melihat seluruh tubuhnya harus sesama muhrim

atau melalui perantara”.32

Hadits-hadits tentang melihat wanita pinangan tidak

menentukan tempat-tempat kuhusus, bahkan secara umum dikatakan

agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk

menikahinya.

Pendapat diatas berdasarkan riwayat dari Abdur Razak dan

Said bin Mansur:

“Bahwa Umar perrnah meminang putri Ali yang bernama Ummu
Kaltsum, ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya itu masih kecil.
Kemudian Ali berkata lagi, nanti saya akan suruh dating Ummu
Kaltsum itu kepada anda, bilamana anda suka, dapat dijadikan calon
istri anda. Setelah putrinya itu datang kepada Umar, lalu ia membuka
pahanya, serentak waktu itu Ummu Kaltsum berkata: seandainya tuan
bukan seorang Khalifah, tentu sudah saya colok kedua matanya”.33

Karna dalam dalil-dalil yang ada, tidak menyebutkan secara

terperinci bagian mana yang boleh dilihat, maka hal ini sebaiknya

dilihat dari segi norma-norma kepatutan, garis-garis ajaran Islam dan

segi kesusilaan. Jadi pendapat para fukoha itulah yang kita diterima,

asal tiadak menggar norma-norma seperti tersebut diatas. Jadi selain

muka dan telapak tangan, laki-laki boleh melihat lain yang menurut

kebiasaan dapat dilihat ketika seorang sedang menemui tamu secara

sopan dirumahnya. Misalnya, telapak kaki, rabut, leher dan lengan dari

31Chandra Waty Arifin, Azimar Enong, Djalinus Syah, Strategi Memilih Jodoh,
(Jakarat: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 2

32 Abdul Majid Khon, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 11
33Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, (Yogyakarta:

Liberty,1999), h. 27
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wanita yang dipinang itu. Dilihat hubungan antara laki dan wanita

dalampergaulan sehari-sehari pada bangsa-bangsa di dunia, terdapat

hubungan yang bebas, hubungan yang sedang dan ada pula yang hampir

tidak ada hubungan sana sekali. Oleh sebab itu dalam hal melihat

wanita yang akan dipiang, sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan

setempat, sesuai dengan kesopanan dan akhlak yang ditetapkan oleh

Agama. Yang terpenting dalam hal ini bagaimana caranya agar masing-

masing pihak dari calon mempelai mengetahui pihak yang lain dan

sebaliknya, sehingga menimbulkan persetujuan dan kerelaan dalam arti

yang sebenarnya.34

Sedangkan cara melihat yang dianjurkan oleh Agama apabila

Si peminang kesulitan untuk melihat calon pendampingnya, maka boleh

mengtus seseorang yang ia percayai untuk melihat calon

pendampingnya dengan cara melihat urat besar dibahu dan mencium

bau mulutnya. Sebagaimana sabda Rasullulah Saw:

حمد) اه (رو ِطفَھَا َمَعا ي َسمِّ وَ  ھَاقُْوبِ  ُعرْ  لَى إِ  يْ  ْنطُِرٔ اُ 
Artinya: “lihatlah urat di bahunya dan bau mulutnya”.(H.R.

Ahmad)35. Dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui tingkat

kemampuan kerjanya, apakah termasuk orang yang rajin atau tidak,juga

34 Ibid, h. 27-28
35 Ahmad Bin Hambal, Kitab Musnad, No. 12943, Juz IV, (Beirut Lebanon: Dar Al-

Fikr,), h. 231
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dapat diketahui ke disiplinannya dalam menjaga kebersihan tubuh. Hak

untuk memandang ini tidak terbatas untuk dilakukan oleh pihak laki-

laki saja, akan tetapi sebaliknya wanitapun berhak untuk

memperhatikan laki-laki yang melamarnya. Apakah ia simpati pada

laki-laki itu, seperti halnya laki-laki itu tertarik kepadanya atau tidak.

Umar Bin Khathab R.a. mengatakan:

“ Jangan kau nikahkan anak wanitamu dengan laki-laki yang
cacat tubuhnya. Sebab ketertarikan wanita kepada laki-laki
seperti itu kadang membuat ke tidak tertarikan laki-laki
kepada wanita itu ”.36

Jadi kebolehan melihat wanita yang ingin dipinang itu supaya

bayangan calon istri meresap pada perasaan, maka diperbolehkan

melihat berulangkali. kalau sukar memandangnya, bias enyuruh seorang

perempuan agar menjelaskan keadaan dan sifat-sifatnya “.37

Namun bila laki-laki melihat pinangannya ternyata tidak

menarik hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa

menyakitkan hatinya. Sebab boleh jadi wanita yang tidak disenanginya

itu akan disenangi oleh lak-laki-lain.38

Memandang sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau

tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan

mengenal sifat-sifatnya yang lain juga sangat perlu, dengan meminta

informasi kepada orang yang biasa bergaul dengan calon mempelai,

36 Ahmad Bin Hambal, Musnad juz IV, ( Beirut Libanon: Dar Al-Fikr,2002 ), h. 231
37Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Terjemah Fiqih Islam Lengkap, ( Jakarta: Rineka

Cipta, 2000 ), h. 49
38 M. Thalib, Perkainan Menurut Islam, ( Surabaya: Al-Ikhlas, 2002 ), h. 7
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mialnya: sanak kerabatnya yang dapat dipercayai atau juga bias ibu dan

saudara-saudaranya. Tetapi janganlah ia meminta komentar tentang

akhlak dan calon pasangannya kecuali dari orang yang betul-betul tau

dan jujur, mengetahui lahir dan batin dantidak kepada orang yang suka

kepadanya sehingga pujiannya berlebihan.39

Dengan penjelasan yang jujur, kedua pihak tersebut akan

diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat

meminimalisir timbulnya kekecewaan kepada ke dua caln ( pihak ) di

kemudian hari. Bahkan dengan sikap ini dapat menambah kemantapan

dan ketenangan hati, serta rasa cinta betambah besar, sehingga makin

kuat keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. Jika kedua

belah pihak puas dan ikhlas dengan keadaan masing-masing pasangan,

maka tibalah saatnya si laki-laki mengajukan lamaran kepada seorang

perempuan, agar perempuan itu bersedia menjadi istrinya. Apabiala

pinangan dapat diterima dan disetujui oleh pihak perempuan, maka

resmilah  peminangan itu atau terjadilah suatu ikatan pertunangan.

Selama masa pertunangan dan menunggu saat pernikahan

tiba, masing-masing pihak dianjurkan untuk lebih memperkuat tali

kekeluargaan yang baru. Terkadang masa pertunangan sering

memberikan berupa hadiah kepada kepada calon istri misalnya, baju,

celana, bedak dan berupa hadiah lainnya guna memperkokoh pertalian

39 Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, ( Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1994 ), h. 49
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dan hubungan yang masih baru itu.40 Namun semua itu belum berarti

sudah mengijinkan orang tua masing-masing pihak kepada kedua calon

untuk berdua-duaan selama dilangsungkan akad nikah.

c. Kebebasan Memilih Pasangan

Dalam pandangan islam, kebebasan dalam memilih

pasangan baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak

dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang lelaki.

Tidak ada hak bagi orang tua atau wali nikah untuk memaksakan

kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumahtangga, tidak

akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa

adanya gairah, cinta kasih dan ketentraman, sebagaimana yang

ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21  :

              
          

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”.41

40 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 6, ( Bndung: Al-Ma’arif, 1990 ), h. 45
41 Mahalli, Ahmad Mudjab, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya (Yogyakarta: Mitra

Pustaka, 2006) h. 132.
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Nabi Saw di jelaskan dalam Haditsnya:

َوَسلََّم قَاَل َال تـُْنَكُح اْألَميُِّ َحىتَّ عن َأيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
ُتْسَتْأَمَر َوَال تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذَن قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف ِإْذنـَُها قَاَل 

.َأْن َتْسُكت
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. dan
perawan tidak boleh dinikahkan sebelum diminta restunya. Para
sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana (tanda) restu
seorang perawan?" Beliau menjawab. 'Yaitu jika ia diam.'" (H.R.
Imam Bukhori)42

Kedua penjelasan di atas meneunjukan bahwa, kebasan

dalam memilih pasangan hidup harus dilandasi dengan suatu

kebijaksanaan, sebab dalam menagmbil suatu putusan, tanpa di

landasi dengan kebaika supaya terhindari dari unsur keterpaksaan.

d. Tujuan dan Hikmah Peminangan

1.) Tujuan Peminangan

Setiap orang yang melakukan peminangan sebelum akad

pernikahan adalah untuk merealisasikan tujuan yang sangat banyak,

yang terpenting diantaranya tujuan-tujuan itu adalah:

a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang

dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan

rasa kasih sayang (mawaddah) selama masa pinangan, setiap dari

salah satu dari salah satu pihak akan memanfaatkan momen ini

secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak

yang lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.

42 Imam Bukhori, No.4741, Op’Cit, h. 464
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b. Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-

masing calon pasangannya, maka kemungkinan bagi keduanya

merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.43

2.) Hikmah Peminangan

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki

banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa

sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Adapun hikmah dari

adanya syari’at peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan

perkawinan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah

pihak dapat saling mengenal44.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa khitbah merupakan

jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah.

Dengan khitbah, masing-masing pihak dapat saling mempelajari

akhlak, tabiat, dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan agama.

Sehingga dapat ditemukan kompromi yang dapat menjadikan

hubungan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kekal, memberikan

ketenangan pada masing-masing pihak karena mereka dapat hidup

bersama dengan kesejahteraan dan kedamaian, kesenangan dan

kecocokan, ketentraman dan rasa cinta. Hal-hal tersebut merupakan

puncak harapan dari setiap orang yang menikah dan keluarga yang ada

di belakang mereka.45

43 Abdul Nashir Taufiq, Saat Anda Meminang (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 19
44 Amir Syarifuddin, Op,Cit, h. 57
45Abu Buraidah Muhammad Fauzi, Meminang dalam  Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,

2009), h.13
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C. Pengertian Adat

Istilah Adat berasal darai bahasa Arab yaitu “Ad”, yang apabila

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “ kebiasaan ”. Adat atau

kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hamper

semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah

tersebut.46

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah

laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan di

ikuti oleh masyarakat luar, dalam waktu yag lama”.47 Dengan demikian

unsur-unsur terciptanya adat adalah:

1. Adanya tingkah laku sesorang

2. Dilakukan terus-menerus

3. Adanya dimensi waktu

4. Di ikuti oleh orang lain atau masyarakat..

Hazairin pakar hukum Adat mengatakan bahwa: “Adat itu
adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masrakat, yaitu
bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan
yang sebenarnya sudah mendapat pengakuan umum dalam
masyarakat itu ”.48

Yang dimaksud oleh Hazirin dengan kaidah Hukum adalah

kaidah yang tidak hanya didasarkan ke pada kebebasan pribadi, tetapi

serentak mengekang pula pada keabsahan itu dengan suatu gertakan,

46 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Hukum Adat, (PT. Alumni, Bandung, 1987), h. 14
47 Ibid. h. 15
48 Sri Waridjiyati, Memahami Hukum Adat, (Surabaya: IAIN Surabaya, 2006),  h. 17
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ancaman, paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguat

hukum.

D. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan

‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan

dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2)

undang-undang atau peratuaran untuk mengatur pergaulan hidup

masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan

4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan)

atau vonis.49 Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-

peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam

suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma

yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.50 Kata

hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-hukm yang merupakan isim

mashdar dari fi’il (kata kerja) hakama-yahkumu yang berarti memimpin,

memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata

alhukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Dalam

wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undangundang seperti

hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum

adat dan hukum Islam.

49 Alwi dan Hasan. Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Pusat Bahasa,
2005). h. 401

50 Mohamad Daud Ali. Asas-asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: Rajaali Press,1990). h. 38
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Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltout
didefinisikan sebagai “ Agama Allah yang diamanatkan kepada
Nabi Muhammad Saw, untuk mengajarkan dasar-dasar dan
syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia
serta mengajak mereka untuk memeluknya.51

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang

dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, lalu disampaikan kepada umat manusia

untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat

kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah

hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah

hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan

seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi

Muhammad Saw, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah

masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat

diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

51 Muhammad Syaltut. Al-Islam Akidah Wa Syariah. ( Dki Jakata: 1994). h. 9


