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MOTTO 

                          

                  
 

Artinya: “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”. (QS. Ar Ruum : 21) 
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ABSTRAK 

Nama : Zulfi Trianingsih 

NIM : 131111029 

Judul : Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam pada 

Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Dusun Bombong Desa 

Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati 

 

Masyarakat Samin merupakan penganut ajaran sedulur sikep, 

yang mana pokok ajaran Samin yaitu menganggap bahwa agama adalah 

senjata atau pegangan hidup. Paham Samin atau Saminisme tidak 

membeda-bedakan agama, oleh karena itu orang samin tidak pernah 

mengingkari atau membenci agama, yang penting adalah tabiat dalam 

hidupnya. Paham Saminisme juga dinamakan “Agama Nabi Adam”, 

sebab ajaran saminisme yang terwariskan hingga kini sebenarnya 

mencuatkan nilai-nilai kebenaran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, 

dan kerja keras. Ajarannya meliputi ojo drengki srei, tukar padu, dahpen 

kemiren, ojo kutil jumput, mbedhog colong, nemu barang teng ndalan 

mawon disimpangi, artinya jangan berhati jahat, bertengkar mulut, iri 

hati, rakus dan mencuri, bila menjumpai barang di jalan dijauhi. 

Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang 

mengajarkan sedulur sikep, dimana mereka mengobarkan semangat 

perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. 

Bentuk yang dilakukan adalah menolak membayar pajak, menolak segala 

peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Namun akhir-akhir ini banyak 

masyarakat Samin yang sudah masuk Islam, hal tersebut terjadi karena 

masyarakat Samin dinikahi oleh masyarakat non Samin yang beragama 

Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan adat pernikahan Islam Masyarakat Suku Samin dan analisis 

dakwah fardiyah terhadap pernikahan Islam masyarakat Samin (Sedulur 

Sikep) 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah penelitian lapangan 

atau field research yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

dalam masyarakat. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pelaku 

pernikahan secara Islam antara masyarakat Samin dan orang Islam, 

penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dan isteri salah satu tokoh 
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penting masyarakat Samin. Sumber data sekunder pada penelitian ini 

adalah wawancara dengan Modin Dusun Bombong, data penduduk 

Dusun Bombong, artikel, jurnal penelitian, dan buku.  Untuk teknik 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

data menurut Miles dan Huberman, yang mana dilakukan melalui empat 

tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan Islam 

masyarakat Samin terdiri dari beberapa tahap yaitu lamaran, 

pengislaman/syahadat, akad nikah dan doa. Dakwah fardiyah pada 

masyarakat Samin memiliki kecenderungan pihak Islam menjadi da’i 

dalam keluarganya yang ditunjukkan dengan nasehatnya dalam aktivitas 

sehari-hari untuk menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat Islam. 

 

 

Key word : Dakwah Fardiyah, Pernikahan Islam, Masyarakat Samin 

(Sedulur Sikep). 
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