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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Desa Blajo  

Penelitian ini dilakukan di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten 

Lamongan. Dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut : 

1. Letak Geografis  

Desa Blajo Kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan secara 

geografis berketinggian 214 m dari permukaan laut, topografi rendah dan 

berbatasan langsung: Sebelah Utara dengan Desa Gambuhan, sebelah 

timurnya Desa Pandantoyo, sebelah Selatan dengan Desa Berasan, sebelah 

Barat dengan Desa Tiwet. Desa Blajo terdiri dari 05 RW dan 05 RT. 

2. Keadaan Demografis  

a. Jumlah penduduk di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten 

Lamongan adalah: 6,268 jiwa, yang terdiri dari laki-laki2,553 jiwa dan 

perempuan 2,519 jiwa, serta terdiri dari 1,196 kepala keluarga. 

1) Keadaan Sosial Pendidikan  

a) Tingkat Pendidikan  

Pendidikan Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten 

Lamongan, berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. TK sebanyak 401 orang 

2. SD sebanyak 404 orang  

3. SMP sebanyak 249 orang 

4. SMA sebanyak 255 orang 



39 
 

b) Sarana Pendidikan  

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Blajo Kecamatan 

kalitengah kabupaten Lamongan sebagai berikut: 

1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 1 lembaga  

2. TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 1 lembaga  

3. MI ( Madrasah Ibtidaiyah) sebanyak 1 lembaga  

Adapun juga sarana pendidikan keagamaan yaitu : 

TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) sebanyak 1 lembaga 

2) Keadaan Sosial Keagamaan  

a) Sarana Keagamaan  

Sarana keagamaan yang ada di wilayah Desa Blajo 

Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan hanya terdapat sarana 

keagamaan untuk agama Islam saja yang terdiri dari: Masjid 01 

gedung dan Musholla 02 gedung.  

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Blajo sudah 

berjalan cukup baik, penduduknya semua beragama Islam. Adapun 

kegiatan-kegiatan yang masih berlaku dalam masyarakat Blajo 

adalah berbentuk ibadah, pengajian, memperingati hari besar 

agama Islam, Silaturahmi, zakat,shodaqoh, infaq, dan lain-lain 

yang dilaksanakan di masjid atau musholla diantaranya: 

a. Berjanji 

Budaya ini dilakukan oleh pemuda-pemudi, Ibu dan 

Bapak dengan cara membaca kitab, biasanya dilakukan satu 

minggu sekali malam selasa atau malam jumat. 
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B. Yasinan / Tahlil 

Kegiatan ini dilakukan apabila ada seorang yang meninggal dunia dan ini 

berlangsung sampai tujuh hari setelah kematian, serta dilakukan pada malam 

tertentu Rebana Kegiatan ini dilakukan apabila ada upacara pernikahan atau 

khitanan.
26

 

 

C. Tradisi Peminangan Di Desa Blajo 

1. Latar belakang Peminangan 

Peminangan dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui 

antara pria dan wanita untuk dijodohkan yang kemudian berlangsung ke 

pelaminan.Ini adalah langkah awal dari hubungan yang mempunyai nilai 

luhur dan mulia karena melalui peminangan, antara pria dan wanita bisa 

saling mengenali sifat-sifatnya, tingkah laku dan agamanya.Di dalam 

peminangan sudah diatur dalam hukum Islam sedemikian rupa agar dalam 

perkawinan tidak menyesal, meski ketentuan tersebut menyatakan bahwa 

yang meminang adalah pihak laki-laki. Namun demikian ada sesuatu hal 

atau faktor lain yang mendorong mereka untuk tidak sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Itulah yang terjadi di Desa Blajo bahwa di masyarakat 

Blajo mempunyai adat melamar yang diawali dari pihak perempuan 

ternyata ada faktor yang menyebabkannya. 
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2. Sejarah  

Peminangan perempuan kepada laki-laki Di Desa Blajo Kecamatan 

Kalitengah Kabupaten Lamongan berasal dari ketidak rukunnya Desa Blajo dan 

Desa Gambuhan 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 dua 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.Dalam waktu yang tak lama langsung dinikahkan, dan keduanya setuju 

atas perjodohan tersebut.Kemudian upacara peminangan pihak perempuan 

kepada pihak laki-laki dilaksanakan dan masih berjalan sampai sekarang. 

Disampaikan juga oleh Bpk. Supiadi, selaku kepala desa di Desa 

Blajo: 

Bahwa onoke faktor lamaran wedok ngelamar lanang ndek deso 

blajo disebabno onoke sejarah gawe mersatukan desa yang ora iso di 

satukan.oleh karena faktor sejarah iku mau kabeh masyarakat blajo 

apabila dapat jodoh satu deso kudu sesuai adat masyarakat blajo. 

apabila onok bocah wedok utowo joko dapat jodoh satu deso, dan 

dalam praktek lamarane tidak sesuai karo masyarakat blajo maka akan 

ditentang dan dibatalno utowo disesuaikno karo adat deso blajo.
27

 

 

Bahwa faktor adanya peminangan perempuan kepada laki-laki di Desa 

Blajo disebabkan karena adanya sejarah untuk menyatukan Desa yang tidak 

bisa disatukan. Oleh karena faktor sejarah tersebut semua masyarakat Blajo 

apabila mendapat jodoh satu desa harus sesuai adat masyarakat Blajo. Apabila 
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Kepala Desa Bapak Supiadi, wawancara, Lamongan 16 Desember 2016 
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ada seorang gadis atau jejaka mendapat jodoh satu desa, dan dalam praktek 

melamarnya tidak sesuaidengan masyarakat Blajo maka akan ditentang dan 

dibatalkan atau disesuaikan dengan adat Desa Blajo. 

MenurutBpk. Yai Atak selaku tokoh adat di Desa Blajo: 

Onok geni pasti onok belok, iku istilah seng di ungkapno. 

apabila onok uwong tuo seng anake entok jodoh seng masih satu 

deso maka mereka kudu nyesuaikno dalam lamaran. jika mereka 

ora ngelaksanakno adat dimana ia maka akibate adalah 

pelaksanaan lamaran tersebut kudu dan diganti karo adat 

masyarakat blajo. daripada engkuk dadi masalah ndek masyarakat, 

maka lamaran wedok ndek lanang ora dipermasalahno.
28

 

 

Ada api pasti ada asap, itulah istilah yang diungkapakan. Apabila ada 

orang tua yang anaknya mendapat jodoh yang masih satu desa maka mereka 

harus menyesuaikan dalam meminang. Jika mereka tidak melaksanakan adat 

dimana ia tinggal maka akibatnya adalah pelaksanaan peminangan tersebut 

harus dibatalkan dan diganti dengan adat masyarakat Blajo. Daripada nanti 

menjadi masalah di masyarakat, maka peminangan perempuan kepada laki-laki 

tidak dipermasalahkan. 

Memang dalam pandangan Hukum Islam tidak begitu, tetapi Hukum 

Islam itu elastis maka serta boleh mengikuti tradisi yang sudah memasyarakat, 

asal ada alasannya, karena kita juga mengetahui kisah Siti Khotijah dengan 

Nabi Muhammad, beliau mengutus Maisaroh untuk mencari informasi. Setelah 

Siti Khotijah mengetahui informasi dari Maisaroh tentang bujang kepercayaan 

tersebut ada harapan, maka Siti Khotijah mengirimkan utusan untuk menemui 

Abu Tholib (sebagai wali dari pemuda Muhammad) dengan maksud untuk 
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meminang kemenakannya.Setelah semua kerabat Muhammad menyetujui 

akhirnya Muhammad dipinang Siti Khotijah.Dari kisah tersebut dapat diketahui 

bahwa peminagan tidak harus laki-laki yang melamar dan pihak perempuan 

yang menunggu lamaran dari pihak laki-laki.Tetapi bisa pihak perempuan yang 

memulai untuk melamar jika sudah saatnya untuk berkeluarga. 

Dari kisah antara Siti Khotijah dengan Nabi Muhammad tersebut 

dapat diketahui bahwa peminangan tidak harus laki-laki yang melamar dan 

pihak perempuan yang menunggu, tetapi bisa perempuan yang 

memulainya jika sudah saatnya untuk berkeluarga, dan tidak usah 

menunggu terlalu lama. 

Jika melihat realita saat ini bahwa jumlah penduduk antara laki-laki 

dan perempuan di desa Blajo lebih banyak perempuan, 

Mengenai hal diatas bapak supiadi selaku kepala desa di Desa 

Blajo mengatakan: 

Apabila onok bocah wedok seng wes layak utowo seng wes 

mateng umure berkeluarga ngelakoni lamaran karo lanang seng wes 

dadi pilihane dan ora usah nunggu lamaran teko lanang seng 

dikarepno. sebabe amergo uwong seng uwes pantes karo cukup umur 

berkeluarga terus melajang ora apik gawe awake dwe.
29

 

 

Apabila ada seorang gadis yang sudah layak atau sudah matang 

untuk berkeluarga melakukan peminangan terhadap pria yang sudah 

menjadi pilihannya dan tidakharus menunggu lamaran dari pria 

tersebut.Sebab jika seorang yang sudah pantas dan cukup untuk 

berkeluarga terus melajang tidak baik bagi dirinya. 
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Masyarakat Blajo menganggap peminangan sesuai dengan norma 

hukum syariat Islam yang berlaku di masyarakat Blajo yaitu pihak 

perempuan yang meminang pihak laki-laki, meskipun dalam meminang 

mengikuti adat tetapi dalam perkawinan masyarakat Blajo tetap sesuai 

dengan syari’at Islam. 

Meskipun yang mengawali peminangan dari pihak perempuan 

tetapi dari pihak perempuan terutama yang akan melangsungkan 

perkawinan merasa senang karena perempuan boleh memilih laki-laki 

mana yang akan menjadi suaminya, tidak hanya menerima saja. Dengan 

adanya kebudayaan yang seperti ini perempuan yang ada di Desa Blajo 

tidak akan menjadi perawan tua. 

Jika dilihat dari kondisi masyarakat Blajo, memang masyarakatnya 

sangat menghargai dengan tradisi setempat, serta pemikiran penduduknya 

yang masih alami dan lebih suka mendalami ilmu agama daripada ilmu 

umum. Begitu juga dalam memilih jodoh lebih suka yang dekat saja, 

apabila anaknya masih atau belum mempunyai hubungan dengan pemuda 

lain yang beda desa, dalam meminang juga mengikuti norma hukum 

syariat Islam yang berlaku di masyarakat Blajo. 

3. Tata Cara Peminangan  

Untuk mengetahui tahapan upacara pada perkawinan di Lamongan, 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Supiyadi selaku Kepala 

Desa Blajo , Yai Atak  selaku tokoh masyarakat , Supardi selaku pihak 

laki-laki , Sri Tiyas selaku pihak perempuan . Dari hasil wawancara 

diketahui bahwa tata upacara perkawinan di desa Blajo mulai dikenal 
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sebelum kerajaan Mojopahit berada dan berkembang di 

Lamongan.Masyarakat Lamongan pada saat itu masih sangat bergantung 

pada kerajaan Mojopahit, karena itulah upacara perkawinan di Lamongan 

berbeda dengan tata upacara perkawinan Solo atau Jogja. 

I. Tata Upacara Perkawinan di Lamongan  

a. Upacara perkawinan pada proses pra nikah 

Menurut hasil wawancara dengan bapak Supiyadi. Tahapan pada 

proses pranikah terdiri dari empat tahap yaitu : 

1) Mandik/Ngolek lancur  

Pihak perempuan mencari laki-laki mana yang mau 

dipilih.Pelaksanaannya ini tidak dilakukan secara terang-terangan, karena pada 

jaman dahulu perempuan jarang diperbolehkan untuk keluar rumah dan 

pergaulannya terbatas. Proses ini biasanya dilakukan oleh orang tuanya sendiri, 

pak dhe, paman atau orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, umumnya 

perantara atau mak jomlang yang di Lamongan diistilahkan sebagai jalarane. 

Namun seiring perkembangan zaman, tahapan ini tidak dilakukan lagi karena 

kedua calon sudah saling mengenal. 

2) Nyontok/Ganjur 

Pada tahapan ini, keluarga pihak perempuan yaitu orang tuanya 

datang ke rumah orang tua pihak laki-laki yang dianggap cocok untuk 

dijodohkan dengan anak perempuannya sambil menanyakan “Apakah 

putranya sudah ada yang menanyakan atau belum”.Jika belum, keluarga 

pihak perempuan menyampaikan maksud pihaknya menginginkan anak 
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laki-laki tersebut untuk diambil menantu.Menurut ketiga narasumber, pada 

tahapan ini juga mulai ditinggalkan oleh masyarakat Lamongan karena 

kedua calon sudah saling mengenal. 

3) Notog Dino 

Pada saat notog dino, keluarga pihak perempuan datang lagi ke rumah 

keluarga laki-laki dengan tujuan ingin mendapatkan jawaban pasti tentang 

pembicaraan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Istilah lain yang 

digunakan masyarakat Lamongan dalam notog dino ini adalah nembung 

gunem. 

4) Nglamar 

Nglamar atau pinangan, di Lamongan mempunyai tradisi tersendiri 

yang berbeda dengan daerah lain Tradisi nglamar di Lamongan, pihak 

perempuan melamar pihak laki-laki. Tradisi ini dilatar belakangi peristiwa 

sejarah dilamarnya Raden Panji Laras Liris dan Panji Liris putera kembar 

Raden Panji Puspokusumo Bupati Lamongan ketiga pada abad ke 17, yang 

dilamar oleh Andanwangi dan Andansari puteri kembar Bupati Wirosobo 

(Kertosono). Keluarga perempuan membawa buah tangan berupa bahan 

makanan dan kue yang bersifat rekat.Makanan yang bersifat rekat inilah 

yang memiliki makna bahwa tujuan melamar adalah untuk merekatkan 

kedua belah pihak yang berbesanan.Karena pihak perempuan yang datang 

untuk melamar maka pihak perempuanlah yang memberikan peningset 

berupa sarung dan kopyah.Kopyah dan sarung memiliki arti simbolis agar 

laki-laki yang dilamar tersebut agar rajin dan tekun dalam beribadah. 
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5) Mbales Lamaran 

Pihak laki-laki apabila bersedia dilamar akan mengadakan 

kunjungan balasan ke pihak perempuan dengan membawa peningset 

berupa pakaian perempuan sak pengadek (dari ujung rambut sampai kaki) 

beserta pakaian dalam yang memiliki arti simbolis bahwa pemberian pria 

kepada wanita calon istrinya harus secara iklas lahir batin/luar dalam. 

Peningset selain sebagai tanda jadi ikatan batin, juga merupakan 

pendidikan bagi laki-laki sebagai calon suami bahwa tugas suami terhadap 

istri adalah memberikan nafkah lahir batin. 

6) Ambyuk/Mboyongi 

Pihak calon pengantin laki-laki pindah ke rumah calon pengantin 

perempuan (nyantrek) pada waktu yang sudah disepakati dengan ditemani oleh 

pengelet (orang yang mendampingi, biasanya seorang saudara, sepupu yang 

disebut abdi manten) ke rumah calon pengantin prempuan.Pihak perempuan juga 

ditemani seorang pengelet tujuannya agar kedua calon mempelai tidak melakukan 

hal-hal yang dilarang oleh agama.Di rumah calon mertua, calon pengantin laki-laki 

membantu pekerjaan mertuanya bekerja di sawah, mencarikan rumput untuk 

hewan ternak juga membantu pekerjaan rumah tangga seperti menimba air dan 

sebagainya. Selain itu pihak laki-laki juga di beri kesempatan untuk saling 

mengenal satu sama lain. Tahapan ini tidak dilaksanakan lagi pada masyarakat 

Lamongan, karena selain satu sama lain sudah saling mengenal, tujuan lainnya 

adalah supaya menghindari fitnah dan zina seiring pengetahuan agama masyarakat 

Lamongan yang semakin mengerti hukum-hukum Islam. 
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7) Ngethek Dino 

Pada tahapan ini kedua keluarga yang sudah sepakat untuk 

berbesanan kembali melakukan pertemuan untuk berunding menghitung 

ramalan baik buruknya perjodohan, pertemuan ini bisa dilakukan di rumah 

pihak laki-laki ataupun pihak perempuan sesuai kesepakatan.Dasar 

perhitungannya adalah nabtu (jumlah) hari dan pasaran hari kelahiran 

kedua calon mempelai.Kepercayaan perhitungan tanggal perjodohan ini 

masih banyak dipercaya oleh sebagian besar masyarakat.Perhitungan 

perjodohan ini dianggap salah satu usaha agar lebih berhati-hati dalam 

menjalankan rumah tangganya. 

b. Upacara perkawinan menjelang pernikahan  

Pada saat tahapan menjelang pernikahan, ketiga narasumber 

menuturkan adanya beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : 

1. Repotan  

Kedua calon pengantin mengurusi surat-surat untuk nikah, dan 

membawa surat-surat tersebut ke KUA sekaligus melaporkan kapan 

pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan. 

2. Mendirikan Tarub  

Membuka dinding rumah bagian depan yang dibuat dari bahan 

anyaman bambu. Namun pada jaman sekarang dinding rumah sudah 

terbuat dari batu bata, sehingga untuk mbukak gedeg hanya dilakukan 

secara simbolis dengan membuka jendela dan pintu rumah bagian 

depan. Tujuannya agar dalam pelaksanaan upacara temu pengantin 
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maupun kegiatan-kegiatan yang lain mendapatkan ruangan yang lebar 

dan terbuka sehingga memudahkan jalannya kegiatan tersebut. 

Tarub yaitu bangunan darurat dari anyaman daun kelapa yang 

dipasang di halaman atau di sekeliling rumahnya.Tarub yang sekarang 

istilahnya lebih dikenal dengan terop ini tidak lagi terbuat dari anyaman 

daun kelapa tapi sudah berupa terpal ataukain yang dipesan sesuai 

dengan yang diperlukan.Untuk pelaksanan mendirikan tarub selain 

meminta izin tetangga juga melibatkan tetangga sekitar untuk 

membantu secara gotong royong atau petugas persewaan tarub. Ini 

memiliki makna bahwa orang hidup di dunia tidak bisa sendirian, masih 

perlu bantuan orang lain. 

Selain tarub, juga terdapat tuwuhan. Tuwuhan selain sebagai 

hiasan juga mengandung arti simbolis yang berupa ajaran tidak tertulis 

(adat/tradisi) yang juga mengandung doa bagi yang mempunyai hajat, 

mempelai, dan orang lain yang akan mempunyai hajat. Isi dari tuwuhan, 

meliputi (1) Pisang raja lengkap dengan pohon dan daun, tandanan 

pisang yang lengkap dengan jantungnya, (2) Cengkir gading (kelapa 

muda dari jenis yang berwarna kuning), (3) Tebu wulung, (4) Padi, (5) 

Berbagai macam daun, yaitu : daun beringin, daun andong, daun alang-

alang, daun puring, janur kuning (daun pohon kelapa yang berwarna 

kuning keemasan). 
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3. Srah-Srahan 

Pemberian srah-srahan oleh keluarga mempelai laki-laki sebagai 

rasa tanggung jawab dalam penyelenggarakan acara pernikahan. Barang 

yang diserahkan meliputi hewan ternak, bahan makanan yang sudah 

jadi, bahan makanan mentah, maupun bahan makanan yang masih 

berupa tanaman, peralatan dapur, tanaman toga sebagai simbol untuk 

menjaga kesehatan istri dan anak-anaknya, alat dan bahan untuk 

membatik sebagai simbol calon suami dalam mencukupi bahan sandang 

calon istrinya. Mempelai laki-laki juga menyiapkan hiburan bagi 

istrinya yang digambarkan dalam bentuk alat permainan dhakon 

(congklak) yang semuanya diletakkan di jolen/jodhang (tempat 

berbentuk seperti rumah yang dapat diangkat dengan cara dipikul oleh 

empat orang). Pada prosesi ini mengandung arti simbolis seperti bahwa 

mempelai pria sudah siap menghidupi istri dan anak-anaknya 

4. Kenduri/Ngaturi 

Kenduri atau ngaturi berarti memberi tahu kepada saudara serta 

tetangga sekitar bahwa orang yang mengadakan selamatan akan 

mempunyai hajat menikahkan anak perempuannya. Para tetangga, 

saudara yang diundang diminta memberikan doa kepadakedua 

mempelai agar prosesi akad nikah esok hari berjalan dengan lancar. 

Makanan yang akan disajikan kepada undangan kenduri harus 

dikeluarkan sesuai urutan  
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a)  Lantingan (kendi) dan wijikan 

b) Bunga setaman 

c) Ublik (lampu sentir) dan kinangan (tempat daun sirih, kapur, 

tembakau) 

d) Katan tawa (ketan ditanak tanpa diberi garam) 

e) Sego punel (nasi dari beras yang kualitasnya bagus) 

f) Tumpeng lengkap dengan panggang ayam dan bermacam-macam 

lauk 

g) Sego golong (nasi dikepal berbentuk bulat 

h) Jajan pasar 

i) Bubur abang 

j) Bubur, Sego gurih/nasi udhuk 

k) Sega ruwah. 

5. Akad Nikah/Ijab Kabul 

Pada hari yang sudah ditentukan akad nikah dilakukan di rumah 

pihak perempuan, dapat juga dilakukan di masjid-masjid setempat.Apabila 

calon pengantin laki-laki rumahnya jauh, keluarganya dibolehkan untuk 

tinggal di rumah calon mempelai perempuan sebelum akad nikah ini 

dilaksanakan.Menginap di rumah calon mempelai perempuan diistilahkan 

nyantri pada tradisi masyarakat Lamongan.Setelah upacara akad nikah ini 

selesai, untuk mengakhiri acara diadakanselamatan. 
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D. Tradisi Peminangan Di Desa Blajo Dalam Perspektif Hukum Islam 

Hantaran pada Upacara Pengantin di Lamongan 

a. Hantaran Pengantin Pada Tahapan Pra Nikah  

1) Hantaran pertama diberikan pada saat prosesi ngelamar oleh pengantin 

wanita. Barang yang dibawa yaitu kopyah/songkok dan sarung dan bahan 

makanan yang bersifat rekat dimana lambang dari kopyah/songkok dan 

sarung itu supaya calon mempelai laki-laki rajin beribadah, sedang bahan 

makanan yang sifatnya rekat memiliki makna merekatkan kedua belah 

pihak yang berbesanan. 

2) Hantaran selanjutnya yaitu diberikan calon mempelai laki-laki terhadap 

calon pengantin perempuan apabila menerima lamarannya pada proses 

mbales lamaran, Pihak laki-laki memberikan pakaian sak pengadek lengkap 

dengan pakaian dalam yang memiliki makna arti simbolis bahwa pemberian 

pria kepada wanita calon istrinya harus secara iklas lahir batin/luar dalam. 

b. Hantaran Pengantin Pada Saat Menjelang Pernikahan  

Hantaran berupa barang dan makanan diberikan lagi pada saat srah-

srahan yang isinya : 

Bahan mentah yang terdiri dari  

a)  Beras dan ketan, artinya kebutuhan sandang  

b) Pisang yang dibungkus kertas keemasan, artinya pengharapan agar kelak 

mempelai berdua akan mencapai puncak kejayaan 

c) Gula kopi sebagai simbol pahit dan manisnya kehidupan 

d) Kelapa, jagung sebagai polowijo. 
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1. Bahan Makanan yang masih berupa tanaman terdiri dari 

a) Benih Padi  

b) Benih Jagung 

2. Bahan Makanan yang sudah jadi terdiri dari 

Kue kering yang terbuat dari ketan, karena ketan yang sifatnya rekat 

untuk merekatkan kedua belah pihak yang berbesanan. 

3. Peralatan dapur 

Semua itu memiliki makna laki-laki bertanggung jawab terhadap 

istri baik secara sandang, pangan serta tanaman obat hingga hiburan yang 

dilambangkan alat permainan dhakon tersebut. Dahulu bahan-bahan 

tersebut diberikan dengan cara di panggul dan diletakkan dalam jodhang. 

c. Hantaran setelah menikah  

Pemberian barang hantaran ini dilanjutkan pada prosesi penyerahan 

nafkah, yang dilakukan didalam tuwuh yang dilaksanakan setelah upacara akad 

nikah tepatnya pada upacara temu. 

Menurut bapak supardi mengenai penyerahan upacara akad nikah: 

Pada saat prosesi iki mempelai lanang ngekeki 

beras,duit perhiasan karo pakaian seng melambangno sandang 

pangan karo merupakan bukti tanggung jawab suami terhadap 

istri seng dibentuk jago-jagoan. seiring berkembange zaman 

hantaran iki ora lagi dibentuk jago-jagoan layakno dihias karo 

berbagai bentuk. untuk lambang pangganan pokok biasane 

diganti karo gulo kopi seng ngelambango pahit manise 

kehidupan ndek dunia nyoto.
30

 

 

Pada prosesi ini mempelai laki-laki memberikan beras, uang perhiasan 

dan pakaian yang melambangkan sandang pangan dan merupakan bukti 
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Supardi, wawancara , Lamongan , 16 Desember 2016 
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tanggung jawab suami terhadap istri yang dibentuk jago-jagoan.Seiring 

berkembang nya zaman hantaran ini tidak lagi dibentuk jago-jagoan melainkan 

31
dihias dengan berbagai bentuk. Untuk lambang makanan pokok biasanya 

digantikan oleh gula kopi yang melambangkan pahit dan manisnya kehidupan. 

Peminangan merupakan langkah pertama untuk menuju ke 

perkawinan.Dalam masyarakat Desa Blajo, peminangan lebih dikenal 

sebagai penentu tanggal, hari dan waktu perkawinan.Selain itu, juga ada 

yang mengartikan sebagai ikatan tali yang mana untuk mengikat kedua 

calon pinangan agar tidak lepas sampai menuju pada perkawinan. 

Sebagaimana diketahui dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal I 

(ketentuan umum) menyebutkan bahwa: peminangan adalah kegiatan upaya 

ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang 

wanita.Sedangkan dalam Pasal II Bab II Kompilasi Hukum Islam juga 

disebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak 

mencari pasangan.Juga dapat dilakukan oleh perantara yang dipercaya. 

Pada tahapan ini, keluarga pihak perempuan yaitu orang tuanya 

datang ke rumah orang tua pihak laki-laki yang dianggap cocok untuk 

dijodohkan dengan anak perempuannya sambil menanyakan “Apakah 

putranya sudah ada yang menanyakan atau belum”. Jika belum, keluarga 

pihak perempuan menyampaikan maksud pihaknya menginginkan anak laki-

laki tersebut untuk diambil menantu.  
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Dari keterengan tersebut, jelas bahwa peminangan di Desa Blajo 

Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamonganitu memang diawali dari 

pihak perempuan kepada laki-laki. Karena di dalam masyarakat Indonesia 

peminangan tersebut bervariasi Seperti adat peminangan masyarakat Blajo 

Kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan di mana peminangan di 

prakarsai dari pihak perempuan, dan masih berlaku sampai sekarang. 

 Pada jaman dahulu perempuan jarang diperbolehkan untuk keluar 

rumah dan pergaulannya terbatas. Proses ini biasanya dilakukan oleh orang 

tuanya sendiri, pak dhe, paman atau orang kepercayaan keluarga pihak 

perempuan, umumnya perantara atau mak jomlang yang di Lamongan 

diistilahkan sebagai jalarane. Namun seiring perkembangan zaman, tahapan ini 

tidak dilakukan lagi karena kedua calon sudah saling mengenal. 

Apabila kedua belah pihak telah saling mengenal, mengetahui di antara 

karakternya dan bila saling menerima dengan jalan ta’aruf atau PDKT 

(berpacaran) maka terbukalah bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan menuju 

proses peminangan. Karena bagi masyarakat khususnya pemuda-pemudi di Blajo 

sudah tidak mengenal dengan istilah “zaman Siti Nurbaya”. 

Namun secara minoritas masyarakat Blajo juga masih ada yang 

berpikiran tradisional bahwa mencari jodoh adalah wewenang orang tua atau di 

jodohkan oleh orang tuanya sehingga anak tinggal mengikuti apa yang telah 

dikehendaki oleh orang tuanya. 
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Menurut sebagian masyarakat yang berpedoman bahwa 

mencarikan jodoh tergantung orang tuanya, bukan berarti merampas hak 

kebebasan anak di dalam mencari pendamping hidupnya, akan tetapi 

semua itu dilakukan untuk kebaikan anaknya di dalam mengarungi 

kehidupan di masa yang akan datang. Dan dalam pandangan orang tua 

adalah layak untuk mencarikan jodoh bagi anaknya karena orang tua 

beranggapan lebih berpengalaman di bandingkan dengan anaknya. 

Praktek yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya di 

dalam mencari jodoh tersebut, bagi orang tua yang mempunyai pemikiran 

bahwa anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sehingga mereka berhak 

untuk memastikan dan memilih calon yang akan mendampinginya.  

Bagaimana jika kemudian, seorang perempuan yang meminang laki-

laki?, adakah implikasi terhadap proses peminangan itu sendiri?. Dalam hal ini, 

penulis merujuk pada pernyataan Bapak Supiadi selaku informan : 

Bahwa uwong wedok seng ngelamar bocah lanang iku 

uwes dadi hal seng wes biasa dan uwes pernah dilakukan berulang-

ulang. 

Artine, peminangan ndek njero masyarakat tersebut uwes dadi 

adat kebiasaan seng melekat dan seng gak isok ilang.
32

 

 

Bahwa seorang perempuan yang meminang laki-laki itu sudah 

jadi hal yang biasa dan sudah pernah dilakukan berulang-ulang.Artinya, 

peminangan dalam masyarakat tersebut sudah menjadi adat kebiasaan 

yang melekat dan tidak bisa hilang. 
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Supiadi, wawancara , Lamongan , 16 Desember 2016 
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Implikasi lainnya, peminangan yang dilakukan perempuan tidak 

melanggar hukum agama. Ketika perempuan telah meminang laki-laki 

bukan berarti merendahkan hak martabat laki-laki sebagai pemimpin, 

akan tetapi menghormati laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga 

kelak. Perempuan yang meminang laki-laki, sudah mengikuti atas dasar 

hukum adat yang sudah ditetapkan, dan atas dasar hukum Islam juga 

memperbolehkan akan hal itu. Begitu juga setelah peminangan yang 

dilakukan oleh perempuan, dari pihak laki-laki akan membalas pinangan 

tersebut dengan melamar balik perempuan tersebut. 

Menurut omongane pak kades supiadi, ndek deso blajo 

onok kejadian fakta bocah wedok seng ngelamar lanang. Karena 

uwong lanang iku mau dipandang apik sifate, berpendidikan dan 

sarjana ora menutup kemungkinan uwes due pekerjaan seng uwes 

layak. maka teko hal tersebut iku mau seorang uwong tuo teko 

menawarno anake wedok gawe ngelamar. 

 

Menurut penuturan Bapak Supiadi, di Blajo pernah terjadi 

fakta seorang perempuan yang meminang laki-laki.Karena seorang 

laki-laki tersebut dipandang baik, berpendidikan dan sarjana dan 

tidak menutup kemungkinan sudah mempunyai pekerjaan yang 

layak.Maka dari pada hal tersebut seorang orang tua dari 

menawarkan anaknya perempuan untuk melamarnya. 

Meskipun pelamaranya tersebut tidak direncanakan dan pihak 

laki-laki tersebut menerimanya dengan tangan yang luas.Fakta ini 

menunjukkan bahwa berharganya laki-laki dimata perempuan. 

Bagi masyarakat Blajo acara peminangan merupakan hari yang 

paling istimewa di Desa Blajo. 
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Di dalam hal ini ibuk Sri Tiyas selaku informan  mengatakan: 

Nentukno dino gawe lamaran kabeh bener-bener 

mikirno karo mempertimbangno secara mateng-mateng dan 

pasti.dalam nentokno dino lamaran bagi masyarakat blajo 

ora mempertimbangno apakah di antara dino iku onoke 

dino seng apik ora apik.seng penting nentukno dino 

lamaran tersebut uwes dikondisikan dan disepakati karo 

kedua belah pihak karo ngedepanno sifat musyawarah  di 

antarane perwakilan kedua belah pihak . 

Bahkan terkadan onok seng nentokno dino lamaran 

tersebut adalah pemuda-pemudi seng arep ngadakno ikatan 

lamaran karo akan di musyawarahkan kepada kedua belah 

pihak.
33

 

 

Menentukan hari peminangan mereka betul-betul memikirkan dan 

mempertimbangkan secara matang dan pasti.Dalam menentukan hari peminangan 

bagi masyarakat Blajo tidak mempertimbangkan apakah di antara hari itu terdapat 

hari yang bagus atau tidak.Yang penting penentuan hari peminangan tersebut 

sudah dikondisikan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengedepankan 

sifat musyawarah di antara perwakilan kedua belah pihak. 

Bahkan terkadang ada yang menentukan hari peminangan tersebut 

adalah pemuda-pemudi yang akan mengadakan ikatan peminangan dan akan di 

musyawarahkan kepada kedua orangtuanya. 

Sebagian masyarakat Blajo ada yang beranggapan bahwa di antara 

hari-hari itu ada yang baik dan tidak baik sehingga di dalam menentukan 

hari peminangan tersebut dipertimbangkan dengan adanya primbon atau 

masih ada yang menganut mitos dari nenek moyangnya dan tidak terlepas 

masih mengedepankan musyawarah untuk mufakat di antara kedua belah 

pihak yang akan mengadakan ikatan peminangan tersebut. 
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Sri Tiyas , wawancara , Lamongan , 16 Desember 2016 
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Terlepas dari itu semua, bagaimana implikasi peminangan yang 

dilakukan perempuan kepada laki-laki?.Setidaknya ada tiga hal yang perlu 

dijelaskan dalam pembahasan ini.Implikasi ini didapat dari fakta-fakta 

lapangan melalui informan-informan yang telah peneliti tentukan 

sebelumnya. 

1) Peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki. Maksudnya 

pihak perempuan memulai langkah awal untuk melamar laki-

laki,karena laki-laki dianggap berharga dimata masyarakat. Bahkan 

bisa saja si pihak perempuannya yang meminta langsung kepada laki-

laki tersebut. Karena atas dasar penilainya secara materiil maupun non 

materiil, ataupun atas dasar suka sama suka. 

2) Berimplikasi dimana tetangga yang ketahuan berpacaran dan sudah 

terpublikasi sebelum terjadinya peminangan maka saat itu juga orang 

tua dari pihak cewek langsung mendatangi keluarga yang cowok. 

3) Peminangan dapat berimplikasi pada penentuan hari sebelah pihak. Hal ini 

biasanya terjadi apabila salah satu keluarga yang mengetahui anaknya telah 

berhubungan berpacaran. Dengan begitu, keluarga yang tahu langsung 

memutuskan hari peminangan. 

Dan pada umumnya bagi masyarakat Blajo peminangan dilangsungkan 

pada malam hari, atau di siang hari yang tidak terbentur dengan aktivitas kerja 

masyarakat setempat, yang notabene masyarakat Blajo adalah masyarakat 

pedesaan yang setiap harinya di sibukkan oleh aktifitas kerja masing-masing 

kecuali pada hari libur.Bagi masyarakat Desa Blajo sekalipun tidak ada 

ketentuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai barang-
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barang yang harus dibawa ketika hari peminangan, akan tetapi bagi masyarakat 

Blajo membawa barang bawaan dalam peminangan merupakan hal lumrah 

yang dilakukan dalam melangsungkan peminangan. Dalam hal ini, masyarakat 

Blajo masih berpegang teguh pada budaya ketimuran; nilai etika, sopan santun 

dan kepatutan adalah hal yang selalu dijadikan pedoman dalam menilai sesuatu, 

Sehingga eksistensi kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan tidak berubah 

meskipun dunia mulai mengalami perubahan dalam segala hal. 

Barang yang dibawa dalam acara peminangan bagi masyarakat Blajo di 

antaranya: berupa pakaian, makanan dan jajan (roti, kue ,lemet, gula, kopi) dan 

lain-lain yang dianggap pantas untuk dibawa. Bahkan yang paling utama untuk 

dibawa dalam acara peminangan adalah cincin tunangan sebagai pengikat 

bahwa kedua remaja tersebut sudah terikat tali pertunangan. 

Menurut sebagian para ulama lamaran atau persiapan sebelum menikah 

hukumnya adalah mubah atau boleh selama semua syarat telah ditemui. Lamaran 

dalam Islam hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang 

dipinang sekaligus sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut.  

Menurut 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.
34

 

Sesuai tradisi adat di Lamongan dan beberapa daerah pesisir pantai 

utara, perempuan lah yang melamar laki-laki. Budaya perempuan melamar 

laki-laki ini terbilang unik, karena tidak lazim terjadi di daerah lain. 

Banyak yang menganggap bahwa tradisi lamaran ini merendahkan 

harkat dan derajat kaum wanita. Di daerah lain, pihak mempelai prialah yang 

melakukan lamaran. Akhirnya mementik kesan negatif seakan-akan wanita 

mengemis status istri pada pria, meminta-minta untuk dinikahi. Namun saya 

rasa tidak demikian, karena prosesi ini hanyalah formalitas adat. 

Sebelum mempelai wanita melamar, calon mempelai pria sudah 

dipanggil orangtua sang wanita untuk dimintai keseriusannya dalam membina 

rumah tangga. Jika benar-benar serius, barulah pihak wanita menjalankan 

prosesi lamaran sesuai adat. Jadi tidak ada istilah wanita ditolak saat 

melakukan lamaran. 

Setiap daerah memilki tradisi dengan keunikannya sendiri-sendiri. Sama 

halnya dengan tradisi lamaran di masyarakat Blajo ini. Keunikan ini menandakan 

sebuah ciri khas yang tidak bisa ditemui di daerah lain. Sebagai bangsa yang 

hidup dalam atmosfer multikultur, tradisi-tradisi seperti ini harus tetap 

dilestarikan. Ini merupakan wujud kebanggaan pada budaya bangsa Indonesia. 
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 Lamaran bukan merupakan syarat sahnya pernikahan.Jika suatu 

pernikahan dilaksanakan tanpa lamaran maka pernikah itu sah karena lamaran 

hanya sarana untu menuju jenjang pernikahan. 

Karena itu, yang penting dan harus diperhatikan di sini bahwa 

wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang asing 

(bukan mahram) bagi si pelamar sehingga terselenggara perkawinan (akad 

nikah) dengannya. Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah 

tangga) kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut 

syara', dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. Selama akad 

nikah - dengan ijab dan kabul - ini belum terlaksana, maka perkawinan itu 

belum terwujud dan belum terjadi, baik menurut adat, syara', maupun 

undang-undang. Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi si 

peminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untuk berduaan. 

 


