
 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Letak Lokasi desa Rembang 

2. Laporan Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Untuk Sesepuh desa, Bapak/Ibu Masyarakat desa 

Rembang 

1. Apa yang bapak/Ibu ketahui tentang Khitbah Perempuan di desa ini? 

2. Bagaimana sejarah awal mula adanya Pinangan Perempuan di desa 

Rembang? 

3. Faktor-faktor apa saja yang Bapak/Ibu ketahui tentang latar belakang 

pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan di desa Rembang? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut? Apakah dari pihak 

kedua keluarga hadir dalam prosesi pelaksanaan tersebut? 

5. Bagaimana prosesi pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan yang 

dilakukan di desa Rembang? Apakah ketika prosesi pelaksanaan 

pinangan/khitbah pihak perempuan yang bersangkutan hadir di rumah pihak 

laki-laki yang di khitbah? 

6. Ketika prosesi peminangan/khitbah berlangsung apakah dari pihak 

perempuan juga membawa seserahan seperti halnya yang dilakukan pihak 

laki-laki meminang/mengkhitbah perempuan? 

7. Setelah pihak perempuan meminang/mengkhitbah pihak laki-laki, apakah 

nantinya dari pihak laki-laki juga datang berkunjung ke rumah pihak 

perempuan yang istilahnya ngembalikan lamaran (mbalekne) dengan 

membawa seserahan? 

8. Pada umumnya Khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan, namun di desa Rembang pelaksanaan pinangan/khitbah 



 
 

dilakukan oleh pihak perempuan. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai 

hal tersebut?  

9. Apakah dari bapak/ibu sebelum acara pinangan/khitbah dilaksanakan sudah 

mengenal baik dengan calon istri/suami anak bapak/ibu tersebut? 

10. Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah/pinangan itu tidak wajib 

sedangkan Az-zhahiri mengatakan bahwa khitbah/pinangan itu wajib, sebab 

meminang merupakan suatu tindakan menuju kebaikan. Berdasarkan 

pernyataan tersebut menurut bapak/ibu sendiri hukum khitbah itu 

bagaimana dan apa alasannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Untuk orang yang pernah melaksanakan Pinangan 

Perempuan. 

1. Apa yang anda ketahui tentang Pinangan/Khitbah Perempuan? 

2. Bagaimana sejarah awal mulanya pinangan/Khitbah perempuan di desa 

Rembang? 

3. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi proses pelaksanaan 

pinangan/Khitbah perempuan di desa Rembang? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan peminangan/khitbah? Apakah 

dari pihak perempuan beserta keluarganya hadir dalam pelaksanaan 

tersebut? 

5. Bagaimana prosesi pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan yang 

dilakukan di desa ini? Apakah ketika prosesi pelaksanaan Khitbah pihak 

perempuan yang bersangkutan hadir di rumah pihak laki-laki yang di 

khitbah? 

6. Ketika prosesi peminangan/khitbah berlangsung apakah dari pihak 

perempuan juga membawa seserahan seperti halnya yang dilakukan pihak 

laki-laki meminang/mengkhitbah perempuan? 

7. Setelah pihak perempuan meminang/mengkhitbah pihak laki-laki, apakah 

nantinya dari pihak laki-laki juga datang berkunjung ke rumah pihak 

perempuan yang istilahnya ngembalikan lamaran (mbalekne) dengan 

membawa seserahan? 

8. Pada umumnya kan Khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan, namun didesa ini pelaksanaan Khitbah dilakukan oleh pihak 



 
 

perempuan. Bagaimana menurut anda mengenai hal tersebut? Bagaimana 

perasaan anda ketika dipinang/dikhitbah oleh pihak perempuan? 

9. Apakah dulunya sebelum acara Khitbah ini anda sudah mengenal baik 

dengan calon/perempuan tersebut? 

10. Apakah sebelumnya anda sebelumnya sudah pernah berkomunikasi atau 

bertemu langsung dengan calon anda tersebut? 

11. Apakah anda yakin dengan calon anda bahwasanya nanti akan menjadi isteri 

yang sholehah mampu mendidik anak-anak anda nantinya? Dan hal apa 

yang membuat anda yakin dengan calon anda tersebut? 

12. Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah/pinangan itu tidak wajib 

sedangkan Az-zhahiri mengatakan bahwa khitbah/pinangan itu wajib, sebab 

meminang merupakan suatu tindakan menuju kebaikan. Berdasarkan 

pernyataan tersebut menurut anda sendiri hukum khitbah itu bagaimana dan 

apa alasannya? 
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