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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Seperti telah penulis uraikan terdapat banyak pembahasan terkait dengan 

Tradisi Wanita Melamar Pria Bagi Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. 

Namun mayoritas diskusi tersebut sebatas pendapat lepas dengan berbagai artikel, dan 

sedikit yang mengkajinya secara ilmiah melalui aktivitas penelitian, adapun hasil 

penelitian terkait dengan penelitian ini adalah: 

1. Skripsi dengan judul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan 

Perempuan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
8
) yang 

ditulis Moh. Aqil Musthofa, Fakultassyari’ah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. dalam skripsi ini membahas tentang tata 

cara peminangan bervariasi tergantung pada kondisi sosial, budaya, praktek 

yang berlaku adalah peminangan dari pihak perempuan yang meminta kepada 

pihak laki-laki untuk dijadikan pendamping hidupnya, peminangan seperti ini 

hanya terjadi jika kedua pihak berasal dari lingkup kabupaten lamongan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang mana 

pendekatan ini mengarah kepada persoalan ditetapkannya sesuatu 

berdasarkan teks-teks al-qur’an dan hadis yang ada kaitannya dengan 

praktek tradisi peminangan perempuan. 

                                                           
8
 Moh.Aqil Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta  
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2. Skripsi dengan judul (Pandangan Masyarakat Terhadap TradisiPerkawinan 

kasus di desa pesisir kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo
9
) yang ditulis 

oleh Mariatul Qibtiyah Zainy, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis kualitatif yang menggambarkan 

keadaan dengan kalimat.Hasil dari Penelitian ini terdapat dua golongan yang menolak 

serta menerima adanya tradisi perkawinan yang dilakukan pada masyarakat pesisir 

dengan alasan tertentu. 

Adapun perbedaannya penelitian ini lebih membahas tentang tradisi 

perkawinan yang ada pada masyarakat pesisir kilensari kec. Panarukan Kab. 

Situbondo, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih membahas tentang tradisi. 

Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang 

pandangan masyarakat tentang sesuatu  tradisi yang ada dalam perkawinan adat. 

Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu. 

 

3. Pengertian Peminangan dan Dasar Hukum Peminangan 

1. Pengertian Peminangan 

Peminangansama dengan Khitbah, dalam bahasa arab kata 

Khitbahberasal dari kata -طبيخ-طبخباطخ  yang berarti permintaan 

atauPeminangan.
10

 Menurut istilah Peminangan didefinisikan dengan  

beberapa pengertian antara lain:   

                                                           
9
 Mariatul Qibtiyah Zainy, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
10

 Hady Mufa’at Ahmad, Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam, (Semarang: Duta Grafika, 

1992), h. 30 
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1) Zakaria al-Anshari, mengatakan bahwa peminangan adalah 

permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.
11

 

2) Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya 

untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara 

manusia.
12

 

3) Abu Zahrah, mendefinisikan peminangan dengan permintaan seorang 

laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk 

mengawini perempuan itu.
13

 

Para ulama fiqh, medefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak 

perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.
14

KHI juga menjelaskan 

pada Bab I, Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke 

arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang 

perempuan.
15

 

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad 

(perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk 

melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan 

cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat. 

                                                           
11

 Zakaria al-Anshari, Fath al- Wahab, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, h. 35 
12

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, Cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1980 ,h. 98 
13

 Abu Zahrah, Ahwal al-Syakhsiyyah, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, h.103 
14

 Abdul Azis Dahlan, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Cet. I, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van 

Hoeve, 1997), h. 927 
15

 Saekan, Erniati Effendi, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet.I, (Surabaya: Arkola Offset, 

1997), h.75 
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Dari situ nampak jelas bahwa peminangan atau pertunangan selalu datang 

dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh 

si peminang maupun diwakilkan kepada walinya.Meskipun demikian di beberapa 

daerah terjadi hal yang sebaliknya, dimana yang meminang bukan dari pihak laki-

laki melainkan dari pihak perempuan, misalnya; di Minangkabau, Rembang, 

Gresik dan lain-lain.
16

 

2. Dasar Hukum Peminangan 

Adapun yang menjadi landasan dilaksanakannya peminangan adalah 

Surat al-Baqarah ayat 235 : 

Al-Quran  

                

           

            

     

“Dan tidak ada dosa bagimu untuk meminang wanita-wanita ini 

dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikanya (keinginan 

mengawini mereka)dalam hatimu, Allah akan mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia” 
17

 

Atas dasar firman Allah tersebut di atas, maka jumhur ulama’ 

berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari 

                                                           
16

 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, Cet. 3, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia), 1981, h.38 
17

 QS Albaqarah 2:235 Quran In Word Versi 1.3 
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nikah hukumnya adalah boleh (mubah) selama tidak ada larangan syara’ untuk 

meminang wanita tersebut, seperti wanita itu sudah menjadi isteri orang lain 

atau telah dipinang orang lain. Karena tujuan peminangan adalah sekedar 

meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan  isteri, sekaligus sebagai janji 

untuk menikahinya. 

Meskipun para ahli fiqh menyatakan bahwa peminangan itu 

hukumnya adalah mubah, tetapi ada pula ulama’ lain yang menyatakan 

bahwa khitbah nikah atau peminangan itu hukumnya wajib. Seperti Daud 

yang mengatakan bahwa khitbah itu wajib. Silang pendapat ini disebabkan 

apakah perbuatan nabi SAW yang berkenaan dengan soal itu diartikan 

kepada wajib atau sunnah. 

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut, telah dapat dimengerti 

bahwa peminangan itu boleh diajukan asal wanita yang hendak dipinang telah 

memenuhi dua persyaratan tersebut, tak ada lagi halangan untuk 

melangkah.Pinangan boleh engkau sampaikan. 

Dari aspek metodologi, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum 

yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis’ melalui proses ijtihad. 

Karakteristik hukum Islam yang bersendikan nas dan didukung dengan akal 

merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan hukum yang 

lain. Ijtihad memegang peran signifikan dalam pembaharuan dan 

perkembangan hukum Islam. 
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Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu adat atau 

tradisi yang memerlukan kajian hukum, dikarenakan adat atau tradisi belum 

ada ketentuan yang jelas.Akan tetapidalam menentukan hukum dari 

berbagai fenomena masyarakat yang berbeda-bedatidak terlepas dari kaidah 

asasiyah yang kelima yaitu Urf.Urf atau kebiasaan tumbuh dan berkembang 

dimanapun ia berada. Seperti dalam fiqh sunnah Sayyid Sabiq mengatakan 

bahwa cara peminangan itu dikembalikan pada urf masing- masing 

masyarakat. 

3. Pendapat Ulama Tentang Khitbah 

a. Dr. Wahbah Az-Zuhaily  menjelaskan yang dimaksud Khithbah adalah 

menampakan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu 

dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya 

(walinya). 

b. Sayid Sabiq juga menyatakan bahwa yang dikatakan seseorang sedang 

mengkhitbah seorang perempuan berarti ia memintanya untuk 

berkeluarga yaitu untuk dinikahi dengan cara-cara (wasilah) yang ma’ruf. 

c. Imam Malik Peminangan merupakan masa pra perkawinan, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui pribadi dalam masing-masing calon, apakah 

mereka masih dalam ikatan, baik itu tunangan atau perkawinan dengan 

orang lain. Bagi wanita yang sudah terbebas dari ikatan tersebut, maka 

jika meminangnyadiperbolehkan. Namun apabila seorang wanita tersebut 

sudah ada yangmeminang dan sudah bertunangan, haram hukumnya bagi 

laki-laki lain untuk meminangnya 
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Menurut golongan Syafi’iyah dan Hanafiyah, demikian juga pendapat dari 

Imam Malik bahwa wanita yang telah resmi bertunangan sampai peminang 

sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepada peminang kedua untuk 

meminang wanitatersebut maka laki-laki tidak diperbolehkan untuk melamarnya.
18

 

  

C. Peminangan Menurut Hukum Islam 

1. Kedudukan Peminangan Menurut Hukum Islam 

a) Menurut MUI 

Menurut sebagian besar ulama, lamaran dikategorikan sebagai 

pendahuluan atau persiapan sebelum menikah hukumnya adalah mubah 

(boleh), selama syarat khitbah dipenuhi. Lamaran atau khitbah 

diperbolehkan dalam Islam karena tujuan lamaran hanyalah sekedar 

mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang sekaligus sebagai 

janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut.  

Bedasarkan Fatwa di atas bahwa Islam mengizinkan laki-laki untuk 

melakukan pinangan kepada seorang wanita dan mengikatnya dengan tali 

lamaran namun jika hal ini sesuai syariat Islam.Setelah melaksanakan lamaran 

sang wanita tetap belum halal bagi sang pria dan keduanya tidak 

diperbolehkan untuk saling melihat, berkumpul bersama atau melakukan hal-

hal yang dilarang yang dapat menjerumuskan dalam perbuatan zina . Hal ini 

sesuai dengan hukum kompilasi Islam pasal 11 tentang akibat hukum dari 

khitbah atau lamaran yang menyebutkan bahwa : 

                                                           
18

Imam Malik, Al-Muwatta’, Beirut: Dar al-Fikr,1989, hlm. 330. 
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1. Lamaran belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan Lamaran. 

2. Kebebasan memutuskan hubungan lamaran dilakukan dengan tata cara 

yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga 

tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 

Saat lamaran kita sering mendengar istilah tukar cincin, lalu 

bagaimanakah hukumnya dalam Islam?Sebenarnya kebiasaan tukar cincin 

bisa jadi hanyalah kebiasaan namun seorang laki-laki diperbolehkan memberi 

hadiah atau cinderamata kepada pihak perempuan atau yang disebut dengan 

istilah urf. Jika dikemudian hari pihak pria membatalkan pertunangan atau 

pinangannya maka ia tidak dibenarkan untuk mengambil kembali hadiah 

tersebut. 

Lamaran atau pinangan hanyalah janji seorang pria yang akan 

menikahi seorang wanita dan merupakan langkah awal dalam 

mempersiapkan suatu pernikahan. Berdsarakan hal tersebut maka 

sebenarnya pertunangan bisa diputuskan atau dibatalkan oleh salah satu 

pihak misalnya jika terjadi konflik dalam keluarga. 

Meskipun demikian jika lamaran dibatalkan oleh pihak 

perempuan ada baiknya mahar yang telah diberikan oleh sang pria 

dikembalikan. Meskipun demikian seorang pria yang sudah berjanji pada 

seorang wanita sebaiknya memenuhi janjinya tersebut karena bukankah 

seorang muslim harus memenuhi janjinya sebagaimana yang disebutkan 

dalam Alqur’an surat Al isra ayat 34 
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Artinya : 

”Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya”. 
19

 

 

Dari keterngan diatas bahwa peminangan diperbolehkan dengan 

cara yang disyariatkan dalam agama Islam. Oleh karena itu peminangan 

diperbolehkan sebagai langkah awal untuk menuju pada perkawinan. 

Hukum Lamaran atau pinangan dalam Islam, Telahbanyak salah 

kaprah bahwa lamaran itu adalah hal yang wajib dalam nikah, namun 

perlu diketahui bahwa hukum lamaran atau pinangan dalam Islam adalah 

sunnah. 

Menurut jumhur ulama, lamaran bukan merupakan syarat sahnya 

pernikahan.Jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran, maka 

pernikahan itu sah.Lamaran biasanya hanya sarana untuk menuju jenjang 

pernikahan. Karena menurut jumhur ulama, hukum lamaran adalah boleh 

mereka berargumentasi dengan firman Allah 

                                                           
19

 QS Al Isra  ayat 24 Quran In Word Versi 1.3  
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Menurut mazhab syafi’I, hukum lamaran adalah sunnah, hal ini 

didasarkan atas perbuatan Nabi Shallallahu Alayhi Wassalam yang 

melamar Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar.  

Apabila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pernikahan 

dalam diri seorang wanita, maka wanita itu boleh dilamar, namun jika 

ada faktor yang menghalanginya, maka wanita tersebut tidak boleh 

dilamar. 

Karena telah banyak menganggap pentingnya bahwa lamaran adalah 

sesuatu yang penting, banyak calon pasangan yang sudah bebas melakukan 

hubungan layaknya suami istri seusai lamaran.Padahal meskipun kita sudah 

lamaran status calon pasangan tersebut adalah masih seperti orang asing, 

dan bukan seperti calon pasangan. 

b) Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) 

Peminangan menurut KHI pasal 1 huruf a : peminangan ialah 

kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang 

wanita. Lafaz perjodohan bermakna perkawinan. 

Teknis peminangan menurut KHI pasal 11 : peminangan dapat 

langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan 

jodoh, tapi dapat pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya. 

Syarat meminang yang dirincikan pada pasal 12 adalah: 

1. Pinangan dilakukan oleh seorang laki-laki atau pihak dari laki-laki 

kepada seorang wanita atau dari pihak wanitanya sebagaimana di 

syaratkan pada pasal 12 (1). 
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2. Wanita yang dipinang adalah wanita yang perawan, wanita yang tidak 

terikat perkawinan dengan orang lain, wanita yang tidak masih  dalam 

iddah raji’ah, janda yang habis masa iddahnya. 

Larangan meminang yang dirincikan pasal 12 adalah: 

1. Wanita yang masih dalam iddah rajiyah baik dengan terang-terangan 

ataupun sindiran. 

2. Wanita yang masih dalam iddah karena wafatnya suami (masa tunggu 130 

hari). di bolehkan meminangnya kecuali dengan sindiran. 

3. Wanita yang sedang dipinang oleh pria lain selama pinangannya 

tersebut putus  atau belum ada penolakan dari pihak wanita. 

4. Wanita yang sedang atau telah dipinang oleh orang lain sedangkan 

pinangan tersebut belum dputuskan baik dari pihak wanitanya atau 

laki-lakinya. 

5. Wanita yang tergolong muharrimat/senasab. 

Rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI adalah: untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada : 

1. Calon suami (mencapai 21 thn)/ minimal 19 thn (hrs mendapatkan 

izin dari Orto). ( Pasal 15 KHI) 

2. Calon isteri (mencapai 21 thn)/ minimal 16 thn (hrs mendapatkan 

izin dari Orto). ( Pasal 15 KHI) 

3. Wali nikah ( pasal 19 KHI) 

4. Dua orang saksi ( pasal  24-26 KHI ) 

5. Ijab dan Kabul ( pasal 27-29 KHI ) 



   26 

 

Pembagian wali nikah pada pasal 20 KHI yaitu : wali nasab dan wali hakim 

1. Wali nasab ( pasal 21 ) terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. 

a) Kerabat laki-laki seayah. 

b) Keturunan laki-laki mereka (laki-laki seayah). 

c) Kerabat paman ( saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan 

keturunan laki-laki dari mereka). 

d) Saudara laki-laki kandung kakek,saudara laki-laki seayah kakek dan 

keturunan laki-laki mereka. 

2. Wali hakim ( pasal 23 ) : 

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya  atau ghaib atau adlal atau enggan. 

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah stelah ada keputusan dari Pengadilan Agama. 

Urutan wali nikah yang di utamakan adalah : 

a) Wali nasab paling dekat ( nasab aqrab) yaitu ayah/kakek mempelai 

wanita 

b) Wali nasab yang jauh ( nasab ab’ad) 

c) Wali hakim 

Menurut Pemikiran Dahlan Idhamy 

Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab 

disebut “Khitbah”. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya 

(antara lain) “Meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau 
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orang lain)” menurut terminologi perminangan ialah kegiatan upaya ke arah 

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang 

wanita.
20

 

c) Menurut Imam Madzab 

1. Menurut Imam Ahmad Bin Hambal Dan Imam As Syafi’i dan Imam Abu 

Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. 

2. Menurut Imam Az Zhahiri pernikahannya dengan peminang kedua harus 

dibatalkan, baik sudah terjadi persetubuhan maupun belum. 

3. Menurut Dikalangan Malikiyyah berpendapat bila telah berlangsung 

hubungan kelamin dalam pernikahan itu,maka pernikahan itu tidak 

dibatalkan sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam 

pernikahan itu, maka pernikahan itu mesti dibatalkan. 

Dasar dari beda pendapat ulama tersebut adalah hal apakah larangan itu 

menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak. Ulama yang mengatakan sah 

mengambil pendapat yang mengatakan larangan tidak menyebabkan rusaknya yang 

dilarang, sedangkan ulama yang mengatakan perkawinan harus dibatalkan 

berpendapat bahwa larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang.
21

 

2. Kedudukan Lamaran Menurut Hukum Adat 

Tradisi peminangan di lingkup Daerah dan Pedesaan 

Tradisi ialah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan 

dilakukannya secara berulang-ulang. Dalam hal ini termasuk ruang lingkup 

tradisi  peminangan di Daerah maupun di Pedesaan: 

                                                           
20 Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqh Munakahat, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984) hlm.15 
21

 Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.2, Kencana, Jakarta, 2007,  hlm.54 
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1. Tradisi Peminangan di Daerah 

Istilah tradisi biasa ada dalam suatu daerah yang itu dilakukan secara 

berulang-ulang. Seperti yang berlaku di daerah Lamongan berumah tangga adalah 

“laki atau rabi” Bahwa wanita membutuhkan laki-laki, dan pria membutuhkan 

rabi. Maka dari itu wanita dan pria melaksanakan laki rabi agar mempunyai 

keturunan. Menurut istilah Lamongan tidak ada wanita yang rabi, tetapi wanita 

yang dirabeni atau dirabi, atau dinikahi. Untuk dapat mendapatkan jodoh, karena 

pada jaman dahulu wanita jarang keluar rumah dan pergaulannya terbatas, pada 

umumnya ada yang bertindak sebagai perantara atau mak jomlang yang di 

Lamongan diistilahkan sebagai jalciram. 

Tradisi lamaran di daerah Lamongan, wanita yang melamar 

pria.Keluarga wanita yang melamar dengan membawa buah tangan bahan 

makanan dan kue yang bersifat rekat.Tradisi wanita melamar pria di daerah 

Lamongan karena terpengaruh oleh adanya kejadian pada abad ke 17, yaitu 

lamaran putri Andansari dan Andanwangi. Keduanya adalah putri Adipati 

Wirasaba (sekarang Kertosono), yang melamar Raden Panji Laras dan 

Raden Panji Liris, kedua putra Bupati Lamongan ketiga, yaitu Raden Panji 

Puspokusuma. 

Diceritakan bahwa Adipati Lamongan III (1640-1665) R.Panji Puspo 

Kusumo mempunyai putra kembar yang bernama: R. Panji Laras dan R, 

Panji Liris. Pada suatu hari R.Panji Laras dan R. Panji Liris pergi ke Daerah 

Wirosobo Kediri untuk menyabung ayam, Mendadak terpikatlah dua orang 

putri Wirosobo yaitu: Dyah Andansari dan Dyah Andanwangi Karena 
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asmara kedua putri tersebut sudah menggelora, maka diutarakan apa yang 

ada dihati gadis tersebut kapada Ayahanda Adipati Wirosobo, agar segera 

melamar kedua pemuda yang telah mencuri hatinya itu. Kemudian Adipati 

Wirosobo mengirim surat lamaran ke Adipati Lamongan. Surat lamaran 

tersebut mendapat jawaban dari R.Panji Laras dan R.Panji liris bahwa surat 

lamaran tersebut diterima, dengan syarat bahwa kedua gadis tersebut kuat 

membawa tempeyam dari batu yang berisi air dan dua kipas yang berasal 

dan batu pula, syarat itu harus dibawa sendiri dengan jalan kaki dari Kediri 

menuju Lamongan. Setelah persyaratannya tersebut disetujui maka pergilah 

kedua putri Adipati Wirosobo beserta pasukan ke Lamongan. 

Dalam perjalanan menuju Lamongan tersebut rombongan itu berhenti 

karena terhalang oleh sungai yang pada saat itu airnya setinggi lutut karena pada 

saat musim kemarau, maka dicincinglah jarik sang putri untuk menyeberangi kali 

Lamongan. Sedangakan dari seberang selatan terlihat rombongan dan pasukan 

Lamongan yang dipimpimoleh R.P. Laras dan R.P. Liris. Pada saat kedua putri 

mencincing jarik kedua Raden tersebut melihat di betis sang putri terdapat bulu 

yang panjang dan kasar, kemudian kedua pangeran tersebut pulang untuk 

membatalkan peminangan. Sedangkan dari rombongan Wirosobo memilih 

daripada pulang dengan tangan kosong lebih baik memilih mati, akhirnya terjadi 

pertempuran antara pasukan Lamongan dengan pasukan Wirosobo.
22
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2. Tradisi Peminangan di Pedesaan 

Di pedesaan biasannya hampir sama dengan di daerah, cuman ada 

latar belakang sejarah yang berbeda. Dan biasannya.Seperti di desa Blajo 

Kabupaten Lamongan. 

Dan Mengenai latar belakang terjadinya peminangan perempuan 

kepada laki-laki Di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten 

Lamongan berasal dari ketidak rukunnya Desa Gambuhan dan Desa Blajo 

yaitu sekitar tahun 1950 bulan Oktober.Kedua Desa tersebut tidak pernah 

damai dan tentram.Apabila ada masalah meskipun kecil selalu dibesar-

besarkan.Sudah dilakukan musyawarah dan mencari berbagai solusi yang 

digunakan untuk menyatukan kedua desa tersebut tetapi selalu gagal.Akhirnya 

ada saran dari ulama Desa Blajo agar supaya menikahkan anaknya perempuan 

dengan sebaliknya Desa Gambuhan dengan anak laki-lakinya. Dengan cara yang 

digunakannya untuk menikahkannya, Sebelumnya dimulai peminangan yang 

mana dari pihak Desa yaitu Desa Blajo dengan anak perempuannya untuk 

meminang pihak Laki-laki dari Desa Gambuhan. Dalam waktu yang tak lama 

langsung dinikahkan, dan keduanya setuju atas perjodohan tersebut.
23

 

Adapun yang dimaksud dengan pelamaran dalamhukum adat adalah tata 

cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara 

hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan 

ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, 

seorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu 
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kepada pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat. 

Tata tertib adat acara melamar diberbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, 

tetapi pada umumnya pelamaran dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat 

laki-laki kepada keluarga atau kerabat perempuan. Satu hal yang berbeda 

adalah adat pelamaran yang terdapat dilingkungan masyarakat Kabupaten 

Lamongan pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan. 

Cara melamar di berbagai daerah di Indonesia, biasanya dilakukan 

terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan 

atau perantara perempuan atau laki-laki berkunjung kepada pihak yang 

dilamar untuk melakukan "penjajakan". Setelah penjajakan dilakukan, 

barulah pelamaran secara resmi dilakukan oleh keluarga atau kerabat 

orangtua pihak laki-laki dengan membawa "tanda lamaran" atau "tanda 

pengikat". 

Tanda lamaran ini biasanya terdiri dari "sirih pinang" (tepak sirih), 

sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang seperti 

dodol, wajik, reginang dan lain-lain, bahkan pakaian dan perhiasan.Barang 

tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak 

dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah dan sopan santun 

serta penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang 

datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-

laki. Begitu pula juru bicara dari pihak perempuan yang dilamar akan 

menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat. Setelah 

selesai kata-kata sambutan dari kedua belah pihak, maka barang-barang 
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tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua di Lamongan diteruskan kepada 

tua-tua adat keluarga atau kerabat laki-laki, kemudian kedua belah pihak 

melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan sebagainya) dan atau 

mas kawin. 

2. Bentuk Perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan. 

3. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik-talak. 

4. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain). 

5. Acara dan upacara adat perkawinan. 

6. Waktu dan tempat upacara serta lain sebagainya. 

Lamaran yang dalam bahasa Jawa disebut “ngelamar” berarti 

permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan 

kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan 

ikatan perkawinan. 

Adat lamaran dengan maksud mengadakan ikatan perkawinan tidak 

hanya terjadi dalam hubungan muda mudi, akan tetapi juga bisa terjadi 

karena adanya dorongan orang tua atau keluarga diantara mereka. Pada 

mulanya hubungan muda mudi di daerah Jawa hanya diprbolehkan di 

daerah Surakarta Jawa Tengah, akan tetapi setelah zaman telah maju 

pertemuan antara muda-mudi tidak lagi mengikuti tata cara adat istiadat 

yang berlaku di daerah pedalaman, lebih-lebih dalam pergaulan pemuda 

biasanya pelajar masa kini. Mereka bebas mengadakan pertemuan dengan 
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siapa saja dengan tanpa adanya beban moral ataupun tekanan.Pengawasan 

yang lebih banyak hanya dilakukan oleh orang tua dan keluarga terdekat. 

Di kalangan masyarakat adat Jawa ketika acara lamaran di 

langsungkan biasanya diikut sertakan pula membawa si pemuda untuk 

diperkenalkan dengan keluarga mempelai wanita.Mempelai wanita keluar 

dngan membawa suguhan atau jamuan untuk tamu-tamu.Acara seperti ini di 

Jawa biasanya disebut "nontoni, njaluk". 

Selanjutnya jika lamaran itu diterima selang beberapa hari kemudian 

dari keluarga memplai pria datang lagi sambil membawa barang-barang, 

kue-kue dan uang untuk diberikan kepada keluarga mempelai wanita di 

daerah lamongan (daerah pesisir utara) memiliki adat yang berbeda dengan 

daerah yang lain, di sana barang-barang bukti tanda diterimanya lamaran 

pertama kali dibawa oleh pihak wanita untuk diberikan kepada pihak pria, 

mereka biasa menyebut acara tersebut dengan nama ngganjur, kebiasaan 

keluarga yang adat jawanya sangat melekat atau mendarah daging, alam 

menentukan hari pernikahan sangat memperhatikan weton (hari kelahiran) 

dari kedua calon mempelai, apakah pada hari itu sebelumnya ada salah satu 

keluarganya yang meninggal dunia. Seandainya ada maka dicari hari lain, 

karena menurut kepercayaan mereka jika acara resepsi tetap dilaksanakan 

pada hari tersebut akan menyebabkan hidup mereka sengsara (pati sandang, 

pangan , papan). 
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Dalam setiap kebudayaan dalam masyarakat,tradisi sudah dianggap 

sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. 

Tradisi dalam masyarakat menempati posisi yang sentral, karena dapat 

mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat.Kata tradisi merupakan 

istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tradisi 

Jawa, tradisi pada petani, tradisi pada nelayan, dan lain-lain. Secara 

antropologi, tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan secara 

terus-menerus hingga sekarang, yang berupa nilai-nilai, norma sosial, pola 

kelakuan, dan adat istiadat yang merupakan wujud dari berbagai aspek 

kehidupan. 

Tradisi mengandung arti suatu kebiasaan yang dilakukan dengan cara 

yang sama oleh beberapa generasi, dengan sedikit sekali atau bahkan tanpa 

perubahan.Dengan kata lain menjadi adat dan membudaya. 

Tradisi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya dengan 

bebas.Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui, dan berhasrat yang 

mampu menciptakan, mencipta ulang, dan mengubah tradisi.Tradisi 

mengalami perubahan ketika seseorang memberikan perhatian khusus pada 

fragmen tradisi tersebut dan mengabaikan fragmen yang lain. 

Dari beberapa konsep tradisi di atas,maka tradisi merupakan 

pewarisan atau penerusan unsur adat serta kaidah-kaidah,nilai-nilai,norma 

sosial,pola kelakuan dari generasi ke generasi,dengan sedikit sekali atau 

tanpa perubahan. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang 
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suatu saat akan mengalami perubahan, karena tradisi yang ada dalam 

masyarakat tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. 

Tradisi lahir melalui dua cara.Pertama, muncul dari bawah melalui 

mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan, serta 

melibatkan masyarakat banyak.Adanya kekaguman masyarakat terhadap 

warisan historis yang menarik berubah menjadi perilaku dalam bentuk 

upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala,serta menafsir 

ulang keyakinan lama yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai cara 

yang mempengaruhi rakyat banyak. Kedua, tradisi muncul dari atas melalui 

mekanisme paksaan.Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan 

dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh 

atau berkuasa. 

 

D. Syarat Peminangan 

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon  istri 

yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari’at Islam. Menurut  H.Mohammad 

Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat,  ialah:  

a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain. 

b. Ditentukan wanitanya. 

c. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan calon istrinya, 

baik mahram  senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan 

tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan 

diterangkan nanti. 
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d. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir 

watsani(penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama 

sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu di Islamkan dahulu baru boleh 

dikawin).
24

 

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada 

pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: 

a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan 

atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. 

b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iyyah, 

haram dan dilarang untuk dipinang. 

c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain 

selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari 

pihak wanita. 

d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya 

hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah 

menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. 

 

E. Macam-Macam Peminangan 

Ada macam-macam peminangan , diantaranya sebagai berikut :  

1. Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang 

sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu, kecuali untuk 

peminangan, seperti ucapan, “ saya berkeinginan untuk menikahimu”. 

2. Secara tidak langsung( ta’rif), yaitu dengan ucapan yang tidak jelas 

dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah.  Dengan pengertian 
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lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan.” 

Tidak ada orang yang tidak sepertimu”, adapun sindiran selain ini yang  

dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan 

menikah dengannya, maka semua diperbolehkan.  Diperbolehkan juga 

bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi 

sindiran juga.  Perempuan yang belum kawin atau yang sudah kawin 

dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan 

sindiran atau secara tidak langsung.
25
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