
1 

 

 

 

ANALISIS KONSEP KAFĀ’AH TERHADAP PERNIKAHAN MUALLAF 

DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

TIKA QOMARIYAH 

NIM: 210116002 

 

 

 

Pembimbing: 

MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H. 

NIP. 198207209120092011 

 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2020 



2 

 

 

 

ABSTRAK 

QOMARIYAH, TIKA. 2020. “Analisis Konsep Kafā’ah  terhadap Pernikahan 

Muallaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Dosen Pembimbing Martha Eri Safira, S.H., 

M.H. 

KATA KUNCI: Kafā’ah , muallaf. 

 Islam dengan hukum dan aturannya telah merinci dengan sedemikian rupa 

untuk kesempurnaan ibadah tersebut. Salah satu hal yang diperhatikan sebelum 

perkawinan dilangsungkan adalah dengan adanya konsep Kafā’ah  atau 

pensejajaran keadaan antara calon suami dengan calon istri. Kafā’ah  bagi 

masyarakat Kecamatan Sooko merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. 

Pasalnya sebagian masyarakat di sana beranggapan bahwa Kafā’ah  adalah hal 

yang tidak terlalu menuntut untuk dipentingkan sebelum perkawinan, selain harus 

adanya persamaan agama. Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan melihat dari 

perspektif konsep Kafā’ah kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban 

suami istri dalam hubungan perkawinan masyarakat muallaf di Kecamatan Sooko. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perilaku 

pelaku perkawinan muallaf terhadap konsep kafā’ah dalam kehidupan rumah 

tangga di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana penerapan hak 

dan kewajiban suami istri muallaf dalam kehidupan rumah tangga? 

 Melalui metode penelitian kualitatif, berdasarkan dengan penelitian 

lapangan (field research) dan analisis data deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha menggambarkan mengenai objek yang diamati atau diteliti secara 

sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan proses 

wawancara, observasi lapangan dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang 

akan memperkuat hasil analisis pada penemuan data yang baru. 

 Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa (1) terkait dengan hak 

dan kewajiban suami istri muallaf, belum sepenuhnya menjalankan hak dan 

kewajiban mereka dalam hubungan rumah tangga, sebab ada beberapa hal yang 

kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran kepada istri dalam bidang 

keagamaan yang belum mampu dilakukan secara maksimal. (2) dalam kaitannya 

dengan konsep Kafā’ah  pasangan muallaf  memandang sebatas persamaan agama 

saja yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. 

Kesimpulannya adalah perkawinan bagi pasangan muallaf  di Kecamatan Sooko 

belum sepenuhnya menaati konsep Kafā’ah  perkawinan. Saran terpenting yang 

perlu diperhatikan adalah pengetahuan agama sangat diperlukan sebagai bekal 

untuk menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya bagi pasangan muallaf  baik 

suami atau istri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kompilasi Hukum Islam atau sering disebut KHI menjelaskan 

mengenai pengertian perkawinan dalam bab II Pasal 2 dan pasal 3 yakni 

“perkawinan menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau 

miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

termasuk ibadah”.1 Ketentuan mengenai perkawinan juga disebutkan 

dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni agama 

menjadi patokan yang sangat menentukan suatu keabsahan perkawinan, 

oleh sebab itu di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perkawinan beda agama.2 

Perkawinan atau pernikahan merupakan kodrat alam atau 

sunnatullah makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Seperti firman 

Allah SWT.  

َنُكم   َها َوَجَعلَ  بَ ي ْ َوِمنْ  َءايَ  ِتهِ ۦٓ َأنْ  َخَلقَ   َلُكم  مِ نْ  أَنُفِسُكمْ  أَْزوَ  ًجا ل َِتْسُكنُ ْواْ  ِإلَي ْ

ۚ   ِإنَّ  ِف  ذَ  ِلكَ  َلَءايَ  ت   ل َِقْوم   يَ تَ َفكَُّرونَ   مََّودَّةً  َوَرْْحَةً  
Artinya:   

 

1 Kompilasi Hukum Islam ( Surabaya: Usana Offset, 1996), 19. 

2 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia ( Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 

38. 
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Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, 

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia 

menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. (Q.S Al-Rūm:21). 

 

َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  نِ  َزْوَجيْ  نَ  َخَلقْ  َشْيء   ُكل ِ   َوِمن  

Artinya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar 

kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Al-Zāriyāt:49).3 

Anjuran lain mengenai perkawinan terdapat dalam sunnah nabi 

yakni: 

ِمنِ ْ  فَ َلْيسَ  ِبُسنَِّتْ  يَ ْعَملْ  لَْ   َفَمنْ  ُسنَِّتْ  ِمنْ  اَلَنَكاحُ   

Artinya: 

Menikah itu bagian sunnahku, maka barang siapa yang 

tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku. ( 

Hadits riwayat Ibn Majah) 

Nikah disebut juga dengan tazwĭj atau zawaj yang berarti 

perkawinan. Zawaj dalam kamus Lisan Al ‘Arab disebutkan: 

 

3 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia ( Jakarta: Kencana, 2016), 28. 
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ِِبلزَّْوَجِةَأْوالذََكُرْوِِباالُنْ َثئ  الزَّْوخُ   ِإْقِتَانُ   

Artinya: 

Hubungan intim antara suami isteri atau antara laki-laki dan 

perempuan.4 

Berbekal adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan sebelum 

perkawinan dilangsungkan maka akan dengan mudah menjalani mahligai 

perkawinan. Salah satu syarat yang ada ialah kafā’ah. Kafā’ah dirasa 

menjadi faktor yang amat penting untuk dipertimbangkan sebelum 

memutuskan untuk melakukan perkawinan. Jika salah satu dari pasangan 

adalah muallaf tentu saja hal itu akan berdampak pada salah satu pasangan 

harus siap menjadi pembimbing yang lain agar ia dapat seimbang. 

Memberi arahan dan pengajaran tentang hal baru yang ditemui pasangan, 

menjadi pendengar dan pemberi nasehat atau masukan bagi pasangannya. 

Akan tetapi hal tersebut tidak untuk berpengaruh pada pemenuhan hak dan 

kewajiban suami isteri dalam berumah tangga. Apabila suami yang 

menjadi muallaf, suami tetap menjadi kepala rumah tangga atau pemimpin 

bagi keluarga. Isteri wajib menghormati dan menghargai suami 

sebagaimana mestinya dan isteri harus menjalankan hak dan kewajibannya 

di samping menemani suami untuk menjalankan hak dan kewajibannya 

sebagai muallaf. Jika isteri yang menjadi muallaf, maka suami 

berkewajiban sama untuk pemenuhan atas hak dan kewajibannya serta 

 

4 M Dahlan R, Fikih Munakahat ( Yogyakarta: Deepublish, 2015), 28. 



10 

 

 

 

membimbing isteri dan anaknya sesuai dengan tuntunan ajaran agama 

Islam, sebagaimana suami menjadi kepala rumah tangga. Sebagaimana 

ditulis dalam firman Allah SWT. 

 اَنْ َفُقْوا وَِّبَا   بَ ْعض   ىْ َعل    ُهمبَ ْعضَ  الل  ُ   َفضَّلَ  ِبَا النِ َساءِ  َعَلى  قَ وَّاُمْونَ  اَلر َِجالُ 

  ِتْ َوال    ۚ  الل  ُ  َحِفظَ  ِبَا ل ِلَغْيبِ  ت  ِفظ  ح   ت  ِنت  ق   تُ ِلح  فَالص    ۚ  اَْمَواِلِِمْ  ِمنْ 

َضاِجعِ   ِفْ  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعظُْوُهنَّ  ُنُشْوَزُهنَّ  ََتَافُ ْونَ 
َ
 فَِانْ  ۚ  َواْضرِبُ ْوُهنَّ  امل

ُغْوا  َفَل  اَطَْعَنُكم َكِبْْيًا   َعِليًّا  َكانَ   الل  َ   ِانَّ ۚ  َسِبْيًل  َعَلْيِهنَّ  تَ ب ْ  

Artinya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 

m aka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. ( Q.S Al-Nisā: 

34 ). 

Pemaparan di atas untuk menjelaskan gambaran mengenai konsep 

kafā’ah dalam konteks muallaf pada perkawinan. Kafā’ah memberikan 

pengaruh yang besar pada pola-pola pembentukan keluarga pada masa 
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yang akan datang. Pastinya didasari oleh nash dalam Al Qur’an maupun 

hadits-hadits nabi sebagai pendukungnya. Namun akan menjadi pengaruh 

apabila salah satu dari pasangan suami isteri tersebut adalah muallaf yang 

minim atau bahkan nihil pengetahuannya tentang agama Islam, sebab 

berpengaruh pula pada pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai 

pasangan suami isteri. 

Fakta yang ada terdapat pasangan pernikahan dengan muallaf di 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum melaksanakan kegiatan 

keagamaan secara maksimal setelah memeluk agama Islam. Meskipun 

mereka sudah terbilang lama menjadi seorang Muslim, dalam kehidupan 

rumah tangga mengesampingkan kewajiban keagamaan yang seharusnya 

dilakukan. Pemenuhan mengenai hak dan kewajiban tentu akan 

dipengaruhi olehnya. Poin utama yang tidak terlaksana adalah tidak 

adanya arahan dan bimbingan mengenai pembelajaran keagamaan dalam 

rumah tangga pernikahan muallaf. Darinya diperlukan penelitian lanjutan 

mengenai analisis konsep kafā’ah terhadap pernikahan muallaf. Dari 

paparan latar belakang di atas maka penelitian ini kami beri judul 

“Analisis Konsep Kafā’ah terhadap Pernikahan Muallaf di Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana analisis konsep kafā’ah terhadap perilaku keagamaan 

dalam kehidupan rumah tangga muallaf? 
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2. Bagaimana analisis konsep kafā’ah terhadap hak dan kewajiban suami 

istri dalam pernikahan muallaf? 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan perilaku keagamaan pelaku pernikahan muallaf 

dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 

2. Untuk mengetahui penerapan hak dan kewajiban suami isteri antara 

pernikahan muallaf. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih  wawasan 

pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan kajian penelitian, 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan 

rumah tangga pasangan pernikahan muallaf. 

b. Dapat menjadi reverensi bagi pembaca mengenai pengetahuan 

pernikahan muallaf dinilai dari sudut pandang konsep kafā’ah. 

c. Sebagai tambahan kajian ilmiah untuk dikembangkan dalam karya 

ilmiah berikutnya dengan aspek-aspek lain yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini mendorong para pelaku pernikahan muallaf  

bisa menjalankan, mempraktekkan, merealisasikan kegiatan 



13 

 

 

 

keagamaan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kehidupan 

rumah tangga. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa 

karya ilmiah yang dirasa hampir mirip dengan penelitian yang akan 

dilakukan yakni mengenai perkawinan muallaf, untuk kemudian dijadikan 

perbandingan bagi penelitian lanjutan lain. Adapun beberapa karya tulis 

penelitian sebelumnya antara lain: 

1. Skripsi yang dibuat oleh Futmasepta Fanya Ulinnuha5 dengan judul 

“Konsep Keluarga Sakinah menurut Muallaf Ditinjau dari 

Hukum Islam (Studi Keluarga Muallaf di Salatiga)”, Berdasarkan 

analisa terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka dapat 

disimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut para muallaf adalah 

keluarga yang memiliki keimanan kepada Allah SWT, karena iman 

akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi tenang dan penuh 

dengan kasih sayang. Para muallaf berupaya untuk meningkatkan 

pengetahuan umum dan agama agar mampu menghantarkan mereka 

pada keimanan yang kuat. Dengan iman yang kuat ini maka akan 

menimbulkan suasana saling mengerti dan menghargai, bersikap 

terbuka, menerima pasangan apa adanya, tidak mementingkan ego 

masing-masing, memperhatikan pendidikan anak, meminta maaf dan 

 

5 Futmasepta Fanya Ulinnuha, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muallaf Ditinjau Dari 

Hukum Islam (Studi Keluarga Muallaf Di Salatiga), skripsi ( Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), 104. 
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saling memaafkan, patuh kepada suami, menjaga hubungan baik 

dengan keluarga besar, bersabar terhadap ujian, bersikap saling setia, 

menjaga komunikasi, saling percaya, memenuhi hak dan kewajiban 

bersama, serta mandiri secara finansial dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga. Dari 6 informan yang diwawancarai, terdapat 4 

informan yang sudah memenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan hukum keluarga dalam Islam. Sedangkan 2 informan 

lainnya, belum memenuhi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan hukum keluarga dalam Islam karena rendahnya 

tingkat pengetahuan keagamaan pada mereka. 

2. Skripsi milik Irfan Verdia Kasran6 dengan judul “Kepuasan 

Perkawinan pada Isteri Muallaf karena Alasan Perkawinan”, 

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan berupa aspek kepuasan 

perkawinan yang dirasakan oleh kedua subjek hampir sama yaitu 

orientasi agama, pemecahan masalah, aktivitas waktu senggang, dan 

children and parenting. Terjadinya konversi agama pada seseorang 

dapat diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: -Pertentangan batin 

berupa datangnya informasi baru tentang agama yang bukan dianut 

menjadi pertimbangan seseorang untuk menanyakan kembali soal 

agama yang telah dianutnya. Pengalaman spiritual yang dialami 

membuat semakin melunturkan iman seseorang akan agamanya. 

 

6 Irvan Verdia Kasran, Kepuasan Perkawinan Pada Isteri Muallaf Karena Alasan 

Perkawinan, skripsi ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 101-102. 
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Pertentangan batin yang timbul membuat seseorang memilih 

meninggalkan agama lamanya dan berganti ke agama baru. –Pengaruh 

hubungan dengan tradisi agama, persentuhan diri dengan ritus-ritus 

agama secara tidak sadar akan terinternalisasi dalam diri, semakin 

sering terlibat akan semakin besar terpapar. Ritus-ritus yang terus 

diamini ini akan memberi pengalaman spiritual pada seseorang. –

Ajakan/seruan atau sugesti, seringnya seseorang bersosial dengan 

orang lain dalam beda agama akan semakin banyak wacana-wacana 

keagamaan yang diterima. Saat itulah seseorang akan dengan mudah 

menerima sugesti dan ajakan sampai kemudian berpindah agama. –

Faktor emosi, keterlibatan emosi dalam hubungan antar individu akan 

membuat semakin terikat dengan individu lain. Saat ikatan emosi 

tersebut semakin kuat, maka akan mudah ia untuk ikut menjadi prinsip 

dari individu lain. Kemauan, faktor internal dalam konversi agama 

memegang peran yang penting, proses konversi agama butuh sadar diri 

untuk menimbang dan memutuskan pilihan. 

3. Tesis karya Iwan Sholihuddin7 yang berjudul “Tinjauan Maslahah 

terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim yang Masuk 

Islam”, Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah jumhur ulama 

berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk 

Islam adalah sah. Hal itu dilandaskan oleh QS. Al-Qasas ayat 9 dan 

 

7 Iwan Sholihuddin, Tinjauan Maslahah Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-

Muslim Yang Masuk Islam, Tesis ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 106-107. 
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Al-Masad ayat 4 serta hadits nabi yang menceritakan Gailan masuk 

Islam. Ketentuan ini dengan syarat wanita tersebut boleh dinikahi dan 

tidak boleh lebih dari empat. Status keabsahan perkawinan non-

muslim yang masuk Islam termasuk dalam kategori al-maslahah al-

mu’tabarah karena kemaslahatannya didukung oleh nas dan 

dikategorikan dalam al-maslahah ad-daruriyah karena memelihara 

salah satu dari lima prinsip, dan termasuk dalam al-maslahah al-

ammah karena mencakup semua umat manusia. Perkawinan pasangan 

non-muslim yang masuk Islam adalah sah dan tidak harus tajdid nikah. 

Mengenai buku nikahnya, mereka tidak harus membuat buku nikah 

baru. Buku nikah yang lama masih berlaku, atau memiliki kekuatan 

hukum. Mereka hanya diwajibkan untuk mengubah status agama 

dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang ada tersebut, 

terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis dalam skripsi 

ini. Hal tersebut adalah mengenai metode yang digunakan dan teori yang 

mendasari peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. 

Kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula meskipun 

terdapat kesamaan objek penelitian yakni para pelaku perkawinan muallaf. 

F. Metode Penelitian 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, ada tiga hal 

yang perlu diperhatikan, yakni jenis penelitian, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan ( field research) 

dengan menerapkan penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang 

terfokus pada pendeskripsian suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi pada masa sekarang. Menggunakan metode penelitian kualitatif 

akan memperoleh data deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

menggambarkan mengenai objek yang diamati atau diteliti secara 

sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.8  

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data berupa hasil yang diperoleh langsung dari empat pasang 

suami istri para pelaku pernikahan muallaf di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. Terdiri dari data umum dan data khusus. 

Data umum berupa profil keagamaan Kecamatan Sooko dan profil 

keluarga muallaf yang menjadi fokus penelitian. Data khusus 

dalam penelitian ini berupa perilaku keagamaan yang dilakukan 

para pelaku pernikahan muallaf  dan pemenuhan hak serta 

kewajiban para pelaku pernikahan muallaf dalam kehidupan rumah 

tangga. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

 

8 Siska Widiyanti, Perkawinan Beda Agama Di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan 

Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Irma dan Heri), Skripsi ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2015), 

46-47. 
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Informan adalah pasangan pernikahan muallaf di wilayah 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penetapan informan 

sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Informan 

tersebut menjadi data primer dalam pembahasan penelitian. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang pola 

keagamaan di wilayah Kecamatan Sooko. Sumber data ini 

diperoleh sebagai pelengkap sumber data primer, yakni dari 

internet   http://muallafdunia.blogspot.com/2019/01/klepu-

desa-terpencil-di-ponorogo-40.html, dan id.wikipedia.org.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan 

cara wawancara mendalam kepada pasangan muallaf 

menggunakan sistem pertanyaan yang telah ditentukan 

sebelumnya.9 Mengenai perilaku keagamaan yang dilakukan oleh 

pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka serta 

penerapan hak dan kewajibannya. 

b. Selanjutkan dengan menggunakan sistem observasi langsung 

tentang perilaku keagamaan dan penerapan hak serta 

kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga melalui 

 

9 Binus University, Wawancara Mendalam, https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-

interview-wawancara-mendalam/ ( diakses pada tanggal 11 Desember 2019), pukul 22:36. 

http://muallafdunia.blogspot.com/2019/01/klepu-desa-terpencil-di-ponorogo-40.html
http://muallafdunia.blogspot.com/2019/01/klepu-desa-terpencil-di-ponorogo-40.html


19 

 

 

 

pengamatan dan pencatatan segala hal yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.10 

b. Data Organising 

Mengkategorikan data yang didapat sesuai dengan kebutuhan 

penelitian yang dilakukan. Data yang didapat kemudian dibagi 

menjadi beberapa bagian, misalnya data mengenai informan, 

lokasi penelitian, fokus pembahasan dan lain-lain. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. 

d. Conclution drawing/ Verification 

Penarikan kesimpulan yang diperoleh dari lapangan pada saat 

mengumpulkan data berdasarkan teori yang menjadi acuannya. 

 

10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ( Bandung:Alfabeta, 

2017), 247.  
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan maka dapat dijelaskan 

garis-garis besar, antara lain: 

Bab I berupa Pendahuluan yakni menguraikan mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan teori kafā’ah serta hak dan kewajiban suami 

istri. Bab ini akan membahas mengenai pengertian kafā’ah, dasar hukum 

kafā’ah, tujuan adanya kafā’ah dalam perkawinan, macam-macam 

kafā’ah, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan kemudian akan 

diuraikan dalam beberapa sub bab. Bab ini juga menjelaskan mengenai 

pengertian muallaf  dan perkawinan muallaf. 

Bab III merupakan hasil data, data umum berupa data pelaku 

pernikahan muallaf. Dan data khusus berupa perilaku keagamaan pasangan 

suami istri pelaku pernikahan muallaf juga penerapan hak dan kewajiban 

dalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. 

Bab IV merupakan analisis teori kafā’ah terhadap perilaku 

keagamaan dan penerapan hak dan kewajiban suami istri pelaku 

pernikahan muallaf. 

Bab V merupakan Penutup. Berupa penarikan kesimpulan dari 

penelitian yang sudah dilakukan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAFĀ’AH  

A. Pengertian Kafā’ah  

Kafā’ah  dalam bahasa Arab yang secara bahasa berarti; sebanding, 

setara, setaraf, seimbang, sesuai, dan selevel.11 Kāfa’ah berasal dari kata 

kufū’ yang berarti al musawwi yaitu keseimbangan.12 Kafā’ah dalam 

perkawinan dapat diartikan sebagai persesuaian keadaan antara calon suami 

dengan calon isteri.13 Meskipun dalam fikih Islam dikenal yang namanya 

Kafā’ah namun tidak serta merta Islam mengakui adanya kasta. Kafā’ah 

yang dimaksud adalah kesetaraan antara tingkat ketakwaan antar pasangan 

yang akan melakukan perkawinan. Tidak diperbolehkannya orang yang taat 

dan bertakwa dalam menjalankan perintah agama untuk menikah dengan 

orang yang rusak agamanya.14 Fikih Munakahat mengenal asas Kafā’ah 

yakni keserasian dua calon pengantin, yang merupakan penerapan dari 

prinsip al-‘dl, al-Qistḥ, al-Mīzān. Maksud dari prinsip tersebut diartikan 

 

11  Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama di Indonesia: Telaah Syariah dan 

Qanuniah (  Tangerang: Lentera Hati, 2015), 51.  

12 Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia ( Bandar Lampung: Arjasa 

Pratama, 2020), 91. 

13 Abdul Wasik, Samsul Arifin, Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas ( 

Yogyakarta: Deepublish, 2015), 87. 

14 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di 

bawah Umur) ( Jakarta Timur: Kencana, 2018), 257. 
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dalam tradisi Salaf sebagai moderasi atau keseimbangan antara kemestian 

ideal dan kenyataan aktual.15 

Abū Zahrah mendefinisikan kafā’ah sebagai keseimbangan antara 

calon suami dan isteri dengan keadaan tertentu yang dengan keadaan 

tersebut mereka akan bisa menghindari kesusahan hidup dalam menjalankan 

kehidupan rumah tangga. 

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa kafā’ah merupakan hak 

bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperkenankan 

menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak 

sekufu dengannya, tanpa adanya kesepakatan dari wali yang lain atas 

perempuan tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya aib, 

kecuali atas keridhoan para wali sehingga menjadi diperbolehkan 

pernikahan tersebut dilakukan meskipun tidak sekufu. Larangan tersebut ada 

karena untuk menjaga adanya hak atas keduanya.16 Madhab Syafi’i 

mengatakan bahwa kafā’ah adalah hak orang yang memiliki perwalian 

secara langsung. 

Kafā’ah sering juga disebut dengan istilah kufu yang berarti sama, 

sederajat, sepadan dan lain sebagainya. Tekanan dalam kafā’ah ini 

dimaksudkan menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian 

terutama dalam bidang agama. Pasangan dengan pemahaman agama akan 

 

15 Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia ( 

Jakarta: Kencana, 2017), 65. 

16 Muhammad Sayyid Sabiq ( terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina) , Fiqih Sunnah 3 ( 

Jakarta: Republika Penerbit (PT Pustaka Abdi Bangsa), 2017), 415. 
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berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Dengan begitu pula akan 

melahirkan kedudukan yang sama antara suami isteri dalam rumah tangga 

sehingga terciptalah keluarga yang sejahtera. Pandangan ahli fikih mengenai 

kafā’ah menjelaskan bahwa persamaan dalam bidang kedudukannya, baik di 

mata masyarakat, akhlaknya maupun kedudukannya. Persesuaian inilah 

yang memungkinkan membawa pasangan suami isteri pada kehidupan 

rumah tangga sesuai dengan tujuan adanya perkawinan.17 

Islam memberikan standar kafā’ah tidak serta merta harus terpenuhi 

segala bentuk kafā’ah yang dimaksud. Ada beberapa kafā’ah yang memang 

telah terpenuhi dalam bentuk materi maupun non materi maka akan 

menutup segala bentuk kafā’ah yang menghalangi. Kecuali satu bentuk 

kafā’ah yang tetap menghalangi suatu perkawinan yakni kafā’ah dalam 

bidang agama. kafā’ah dalam bidang agama tidak dapat diganti dengan 

kafā’ah yang lain baik itu materi maupun non materi. Sebab cikal bakal 

perkawinan yang akan dijalani adalah dengan berpedoman pada tumpuan 

yang sama yakni keyakinan dalam agamanya. Jika tumpuan agama yang 

dianut berbeda maka akan berbeda pula prinsip dari pasangan suami isteri, 

prinsip dasar yang berbeda akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga 

pasangan, sehingga tujuan awal yang menjadi cita-cita pasangan tidak akan 

mampu dicapai.18 Maksud dari kafā’ah adalah suatu penilaian terhadap 

seseorang yang dianjurkan dalam Islam untuk memilih calon suami atau 

 

17 Sudarto, Fikih Munakahat ( Qiara Media,2020), 21. 

18 Majdi Muhammad Asy-Syahawi, Kado Pengantin (  Solo: Pustaka Arafah, 2005), 42. 
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isteri, apakah calon suami atau isteri tersebut sudah sekufu atau belum.19 

Orang yang baik agamanya tentu tidak sepadan menikah dengan orang yang 

tidak baik dalam kehidupan agamanya. Orang yang mempunyai ketaatan 

tinggi kepada Allah pastilah tidak layak menikah dengan orang yang tidak 

taat kepada Allah SWT. Orang yang punya budi pekerti dan akhlak yang 

baik tidak sebanding dengan orang yang berperilaku tercela, begitupun 

dengan hal lain yang ada, sebab segala sesuatu mempunyai nilai 

keseimbangan sendiri-sendiri.  

Ada perbedaan pendapat mengenai bentuk kafā’ah sebagai salah satu 

syarat perkawinan didalam kalangan para ulama20, antara lain: 

1. Pendapat dari Zayd Ibn ‘Alī, Imām Mālik dan juga dari sahabat Umar, Ibn 

Mas’ūd, Ibn Sīrīn, Umar ibn Abdul Azīz, dan salah satu pendapat Al-Nashir, 

yaitu sekufu dalam perkawinan hanyalah sekufu dalam agama. 

2. Imām Hanafī mengatakan bahwa, sekufu dalam perkawinan meliputi: agama, 

nasab, pekerjaan, merdeka, bebas dari cacat, kekayaan, usia (tidak terlalu jauh 

bedanya). 

3. Imām Māliki mengatakan bahwa hanyalah agama yang menjadi patokan 

sekufu yang dimaksud. 

 

19 Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep 

Kafā’ah dalam Hukum Perkawinan Islam ( Universitas Sebelas Maret: Yusticia Vol.1 No.2, 

2012), 101. 

20 Agus Arifin, Menikah Untuk Bahagia ( Edisi Terbaru) ( Jakarta: Kompas Gramedia, 

2013), 26. 
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4. Imām Syāfi’ī mengatakan bahwa kafā’ah meliputi: agama, nasab, pekerjaan, 

merdeka, bebas dari cacat (fisik/mental), kekayaan, usia (tidak terlalu jauh 

bedanya) 

5. Imām Hanbalī, mengatakan bahwa kafā’ah meliputi agama, nasab, pekerjaan, 

merdeka, bebas dari cacat (fisik/mental), kekayaan, usia (tidak terlalu jauh 

bedanya), namun lebih menekankan pada agama dan pekerjaannya. 

6. Abdullāh Nāshih Ulwan21, mengatakan bahwa Islam tidak menempatkan 

kesetaraan (kafā’ah) sebagai syarat sahnya pernikahan, dia adalah syarat 

kelestarian pernikahan. Jika wali seorang perempuan menikahkannya tanpa 

mempertimbangkan kafā’ah (kesetaraan), lalu perempuan itu menentangnya, 

maka batallah akadnya. 

7. Ibn Hazm, mengatakan bahwa konsep kafā’ah tidak penting dalam 

perkawinan, asalkan orang Islam tidak melakukan zina maka ia berhak 

menikah dengan wanita yang tidak berzina. 

Permasalahan kafā’ah menjadi sesuatu yang masih diperdebatkan oleh 

kalangan ulama sebab kafā’ah dinilai sebagai suatu hal yang sensitif, dapat 

mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan kasta dan ras dalam kehidupan 

manusia. Tidak terdapatnya dalil jelas dan spesifik yang menerangkan mengenai 

pembahasan kafā’ah sehingga memunculkan banyak tafsiran mengenainya. Di 

samping beberapa perbedaan pendapat yang ada, ada suatu ujung temu mengenai 

kafā’ah, yakni seperti yang telah dijelaskan di atas.  

 

21 Mohammad Fauzil Adhim, Muhammad Nazhif Masykur, Di Ambang Pernikahan ( 

Gema Insani, 2002), 72. 
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Akibat perkawinan melahirkan hukum baru bagi para pihak, membuat 

kafā’ah bukanlah hal mudah untuk diputuskan. Hubungan perkawinan yang lahir 

bukan sebatas dua orang yang melakukan namun juga terhadap keluarga, orang 

terdekat dan lingkungan. Penentuan kafā’ah sebelum perkawinan dilangsungkan 

akan menimbulkan polemik baru dalam kehidupan. Khususnya penyesuaian diri 

dari masing-masing pihak baik suami isteri maupun orang-orang yang 

berhubungan dengan perkawinan yang telah berlangsung. Kehidupan rumah 

tangga yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak pendek membuat 

suatu keharusan bahwa kafā’ah wajib untuk dipertimbangkan. Pemilihan standar 

kafā’ah yang sesuai dengan diri dan pasangan akan berpengaruh pada psikologis 

mental dan spiritual pasangan dalam rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan 

jika orang yang tidak mempertimbangkan kafā’ah sebelum perkawinan tidak akan 

sejahtera kehidupan rumah tangganya, semuanya tergantung dari kondisi masing-

masing pasangan suami isteri, sikap, sifat dan bagaimana cara mereka 

menghadapi persoalan-persoalan yang muncul. Karena pentingnya nilai dan unsur 

yang terkandung dalam penerapan kafā’ah, menjadi salah satu alasan orang tua 

harus mengarahkan anak-anaknya dalam memilih calon pendamping hidup. 

Bentuk dorongan dan dukungan serta pertimbangan dan masukan orang tua 

mampu membuat seseorang memilih pasangan yang tepat dalam biduk rumah 

tangga yang akan dijalani. 

Sudah menjadi sebuah tantangan bahwa perkawinan merupakan penyatuan 

dua prinsip dasar pasangan yang berbeda. Namun bagaimana cara menyikapi 

perbedaan mendasar mengenai pemahaman agama agar tidak menjadi sebuah 
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penyesalan pada akhirnya menjadi poin utama, itulah mengapa kafā’ah dianggap 

menjadi hal yang patut dan pantas dipertimbangkan. Orang dengan pemahaman 

agama terbatas akan terbatas pula dalam mencari celah penyelesaian masalah 

yang dihadapi. Beberapa persepsi tentang perbedaan pemahaman agama yang 

tidak terlalu dalam akan beakibat pula pada keharmonisan rumah tangga. 

Landasan persamaan agama menjadi dasar hidup berumah tangga. Tidak aka nada 

tujuan hidup seseorang tanpa ia memahami hakikat agama yang dianut. 

B. Dasar Hukum Kafā’ah 

Ada beberapa landasan hukum dianjurkannya memilih calon pasangan 

dengan mempertimbangkan nilai kafā’ah darinya, yakni: 

1. Al Qur’an22 

 ُمُكمْ   َوطََعا َلُكمْ   ِحل    اُْوتُ ْوااْلِكَتابَ   اَلَِّذْينَ   َوطََعامُ  الطَّيِ َباتُ   َلُكمُ   اُِحلَّ   اَْليَ ْومَ 

 ْلِكَتابَ اُْوتُ ْواا   الَِّذْينَ   ِمنَ   َواْلُمْحَصَناتُ   اْلُمْؤِمَناتِ   ِمنَ   َواْلُمْحَصَناتُ  َِلُمْ   ِحل  

ُتُمْوُهنَّ   قَ ْبِلُكمْ   ِمنْ   َواَلُمتَِّخِذئ   َغْْيَُمَساِفِحْيَ   ُُمِْصِنْيَ   اُُجْوَرُهنَّ   ِاَذآاَتَ ي ْ

ْْيَانِ   َوَمنْ  َاْخَدان    اْْلَاِسرِْينَ  ااْلَِخَرِةِمنْ  َوُهَوِف  َعَمُلهُ  فَ َقْدَحِبطَ  َيْكُفْرِِباْلِ

 Artinya: 

 

22 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah ( Depok: Al Huda Kelompok 

Gema Insani, 2002), 108. 
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Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanlah 

(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi 

mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang 

menjaga kehormatan di diantara perempuan-perempuan yang beriman dan 

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang yang 

diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka 

untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan menjadikan 

perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-

sia amal mereka dan diakhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. ( Q.S 

Al-Mā’idah: 5) 

 

َخَلْقَناُكمْ   ََياَي َُّهاالَناسُ    ِانَّ  لِتَ َعاَرفُ وْ  ْوًِبَوقَ َبآِئلَ ُشعُ   َوَجَعْلَناُكمْ  ذََكر َواُنْ َثئ ِمنْ  ِانَّ

٠َخِبْْي   َعِلْيم    للاَ  ِانَّ  ُكمْ اَتْ قَ  ِعْنَدللاِ  َرَمُكمْ اَكْ   

 Artinya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 

yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S Al-

Hujurāt : 13)23 

زَانَِيًةاَْوُمْشرَِكةً  يَ ْنِكحُ  اَل  اَلزَّانَ  زَان  َوالزَّانَِيُةاَليَ نْ  ِاالَّ  ُحر ِمَ وَ  اَْوُمْشرِك   ِكُحَهاِاالَّ

اْلُمْؤِمِنْيَ   َعَلي َذْلكَ   

 

23 Ibid, 518. 
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Artinya: 

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak 

boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki 

musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. 

(Q.S An-Nūr : 3)24 

ثُ ْونَ وَ  لِْلَخِبْيِثْيَ  َاْْلَِبي ْثَاتُ  ثَاتِ  اْْلَِبي ْ   َوالطَّيِ بُ ْونَ  لِلطَّيِ ِبْيَ  َوالطَّيِ َباتُ  لِْلَخِبي ْ

َكِرْي    َمْغِفَرة َورِْزق   َِلُمْ   نَ ِمَّايَ ُقُلوْ   ُمََبَُّءْونَ  اُْولَِئكَ   لِلطَّيِ َباتِ   

Artinya: 

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan 

laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), 

sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan 

laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka 

itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan 

dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S Al-Nūr: 26) 

2. Hadits 

Ada sebuah hadits yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-

hari dan berkaitan dengan perkawinan, yakni hadits Nabi yang artinya : 

“perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, kedudukannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, 

 

24 Ibid, 351. 
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niscaya engkau akan beruntung”. (HR. Bukhari dan Muslim beserta Imam 

yang Tujuh lainnya). Hadits ini menunjukkan bahwa agama merupakan 

hal penting dan patut untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih 

pasangan untuk dijadikan suami/isteri. 

3. Tujuan Kafā’ah 

Tujuan kafā’ah semata-mata bukan tanpa alasan. Islam dengan 

sangat cermat memperhatikan segala sisi kehidupan manusia. Dengan 

segala macam aturan yang ada sejatinya tidak lepas dari kesejahteraan dan 

keselamatan manusia itu sendiri. Fitrah manusia sebagai makhluk yang 

tidak bisa lepas dari bantuan orang lain menjadikan perkawinan sebagai 

hubungan halal dimata Allah SWT dan Negara untuk dilakukan. Melalui 

perkawinan maka manusia dapat melanjutkan cita-cita kehidupannya 

didunia maupun diakhirat kelak. 

Kafā’ah sebagai salah satu syarat dari sekian hal yang harus 

dipertimbangkan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perkawinan adalah 

ibadah terlama dalam hidup manusia sehingga sebelum melaksanakan 

ibadah tersebut harus dipersiapkan secara maksimal dari segi apapun itu. 

Kafā’ah dimaksudkan untuk menjadikan perkawinan yang dilaksanakan 

tidak mengandung kekecewaan dikemudian hari. Dapat pula kafā’ah 

menjadi pendorong terciptanya kebahagiaan pasangan suami isteri juga 

menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan 

rumah tangga. 
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4. Ukuran Kafā’ah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai 

akal dan budi yang sama antara satu orang dengan orang lainnya. Hanya 

tingkat ketaqwaan yang memberdakan di antara manusia. Kafā’ah 

menjadikan suatu bentuk persamaan yang ada untuk melihat lebih selidik 

mengenai perbedaan manusia dari berbagai sisi. Dalam masalah kafā’ah 

perkawinan hal yang harus diperhatikan adalah kesiapan mental calon 

pasangan suami isteri juga sikap hidup yang lurus. Sebelum perkawinan 

berlangsung masalah-masalah lain mengenai Kafā’ah dikesampingkan 

terlebih dahulu, sebab akhlak merupakan hal pokok dalam kehidupan. 

Seorang yang sholeh atau sholehah berhak menikah dengan lawan jenisnya 

meskipun derajatnya dimata manusia lebih tinggi. Tidak termasuk kedalam 

hal orang yang tidak berbudi luhur dan berakhlak yang baik diperbolehkan 

menikah dengan orang yang sholeh/sholehah, hal itu dapat dinyatakan 

tidak kafā’ah. 

Tidak menutup kemungkinan jika hanya mengandalkan pada 

penilaian tingkat akhlak saja, ulama Fiqh  menyatakan pula bahwa hal lain 

dalam kafā’ah perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum 

perkawinan dilaksanakan. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

masalah kafā’ah adalah sebagai berikut:25 

1. Keturunan 

 

25 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 ( Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

55-62. 
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Para ulama berpendapat bahwa keturunan merupakan kriteria yang 

masuk dalam kategori kafā’ah. Sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 

Ibn Umar menyatakan bahwa antara satu keturunan dengan keturunan 

yang lain adalah sekufu, hadits tersebut berbunyi, yang artinya: “Para 

orang Arab satu dengan lainnya adalah seKufū’. Kabilah yang satu 

seKufū’ dengan lainnya, kelompok yang satu seKufū’ dengan yang 

lainnya, laki-laki yang seKufū’ dengan yang lainnya, kecuali tukang 

bekam”. (H.R Hakim).  

2. Merdeka 

Sukufū’ atau kafā’ah dalam hal ini dimaksudkan adalah 

pengkisahan manusia zaman Nabi SAW. Sebab pada zaman jahiliyyah 

banyak dijumpai budak/hamba sahaya. Budak laki-laki dianggap tidak 

kufū’ dengan perempuan yang merdeka. Laki-laki yang salah seorang 

neneknya pernah menjadi hamba sahaya dianggap tidak kufū’ dengan 

perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi hamba sahaya. Hal ini 

karena perempuan merdeka dianggap melakukan perbuatan tercela jika 

menikah dengan laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak. 

3. Beragama Islam 

Dalam ajaran agama Islam antara satu orang dengan orang yang 

lainnya dianggap kufū’, hal yang membedakan hanyalah tingkat keimanan 

dalam dirinya. Dalam Islam persamaan agama menjadi landasan yang 

sangat penting untuk diperhatikan sebelum perkawinan dilakukan. Tidak 
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ada perkawinan beda agama dalam ajaran agama Islam. Jika sebelum 

perkawinan dilakukan salah satu dari calon pasangan suami/isteri tidak 

beragama Islam maka harus masuk Islam terlebih dahulu agar perkawinan 

dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa calon pasangan suami 

isteri haruslah dari agama yang sama. Sebab perkawinan akan dianggap 

sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianut. 

Ukuran se-kufu berbeda-beda dalam pandangan Imām Madhab, 

tetapi semuanya berpendapat bahwa agama adalah ukuran yang pertama, 

bukan hanya apa yang dipeluknya melainkan juga sikap dan kepatuhannya 

kepada agamanya, seperti tidak fasik yaitu tidak berjudi, pemabuk, sering 

bersumoah dengan kata-kata talak dan sebagainya.26 Berikut pendapat 

Imām Madhab: 

a. Golongan Imām Mālik menetapkan ukuran kafā’ah itu Islam dan 

kepatuhannya dalam melaksanakan ajaran agama. 

b. Golongan Imām Hanafī menetapkan ukuran kafā’ah: Islam, nasab, 

kemerdekaan, kepatuhan kepada agama, kekayaan dan pekerjaan. 

c. Golongan Imām Syāfi’ī menetapkan ukuran kafā’ah: agama, nasab, 

kemerdekaan, pekerjaan. 

d. Golongan Imām Hanbalī menetapkan ukuran kafā’ah: kepatuhan 

kepada agama, pekerjaan, harta, kemerdekaan, dan nasab. 

 

26 Rudianto, Sri Susanti. Materi Munakahat ( Ponorogo: Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo Press, 2012), 24. 
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Faktor-faktor pertimbangan kafā’ah di atas terdiri atas dua kelompok 

yaitu: pertama agama dan kedua ‘urf. Dan tingkat ketaqwaan jelas disebut 

Allah menjadi pembeda derajat manusia, karena itu adalah suatu keharusan 

untuk dipertimbangkan, seperti apakah dia fasik dan melecehkan agama dan 

lain-lain. Sepanjang mengenai ‘urf maka dapat dijadikan pertimbangan 

tambahan saja, karena tujuannya adalah keserasian antara suami dan istri serta 

wali. Agama merupakan hal pokok yang mewujudkan perkawinan yang baik, 

kafā’ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan.27 

Sebagai seorang Muslim seharusnya menjalankan segala hal yang 

berkaitan dengan aturan-aturan yang ada dan menjauhi segala larangan. 

Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan 

diridhoi-Nya, baik perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Seperti, sholat, 

zakat, puasa, haji, perkataan yang jujur, menunaikan ibadah, berbakti kepada 

orang tua, menunaikan silaturahmi, memenuhi janji, mengajak kepada 

kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, berbuat baik kepada orang lain, 

berdzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya.28 Kandungan dan tuntutan 

keimanan sebagai seorang Muslim dirangkum dalam rukun Iman, yaitu Iman 

kepada Allah, Iman kepada malaikat, Iman kepada kitab-kitab Allah, Iman 

kepada para Rasul Allah, Iman kepada hari akhir/kiamat, dan Iman kepada 

qadha dan qadar Allah. 

 

27 Otong Husni Taufik, “Kafā’ah  dalam Pernikahan menurut Islam,”Jurnal Unigal, 

(2017), 175. 

28 Syaikh Sa’ad Yusuf  Mahmud Abu Aziz, Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam 

Islam, terj. Ali Nurdin ( Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2018), 69. 
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Kaitannya dengan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga suami 

berkewajiban sebagai berikut:29 

a. Maskawin 

Adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan 

bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur’an maupun Al-

Hadis.30 

b. Nafkah 

Yang dimaksud dengan nafkah adalah menyediakan apa yang dibutuhkan 

istri berupa makanan, tempat tinggal dan pelayanan serta obat meskipun 

istri tersebut kaya. 

c. Mempergaulinya dengan Baik 

Hal yang pertama wajib dilakukan suami atas istrinya adalah 

menghormatinya, menggaulinya dengan baik, memperlakukannya dengan 

cara yang makruf, memberikan apa yang bisa diberikan kepadanya yang 

dapat mengakrabkan hatinya, lebih-lebih menanggung apa-apa yang keluar 

darinya atau bersabar atasnya. 

4. Pekerjaan 

Seorang perempuan dari kalangan terhormat tidak kufū’ dengan laki-

laki yang pekerjaannya kasar. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan sebab 

mudah dijumpai pada masyarakat jika wanita memiliki kedudukan dalam hal 

 

29 Ibid, 222-228. 

30 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 ( Bandung: Pustaka Setia, 2013), 260. 
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pekerjaan lebih tinggi dari laki-laki akan menimbulkan gesekan-gesekan 

dalam rumah tangga. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya pelecehan 

terhadap harga diri suami sebagai kepala rumah tangga agar nantinya ia tetap 

merasa dihormati oleh isterinya. 

5. Kekayaan 

Golongan Imām Syafi’ī berbeda pendapat dalam masalah kekayaan 

sebagai bagian dari kufū’. Orang laki-laki faqir menurut mereka tidak sekufū’ 

dengan perempuan kaya. Mereka mengatakan bahwa laki-laki yang faqir 

tidak dapat menafkahi perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang kaya. 

Golongan Imām Hanafī menganggap bahwa kekayaan itu menjadi 

ukuran kufū’, sebagaimana harta tersebut digunakan untuk mahar dan nafkah 

dalam perkawinan. Bagi orang yang tidak mampu untuk membayar mahar 

dan nafkah dalam perkawinan dianggap tidak kufū’ dengan wanita yang akan 

dinikahi. 

Abu Yusuf menilai bahwa kekayaan diartikan sebagai 

kesanggupannya dalam member nafkah setelah perkawinan berlangsung, 

bukan pada saat pemberian mahar. Karena biasanya pemberian mahar 

dilakukan dengan mengada-ngadakannya. Laki-laki dianggap dapat memberi 

nafkah kepada isterinya kelak dilihat dari kekayaan orang tuanya. Pendapat 

tersebut diamini oleh kalangan Ahmad. Sebab jika wanita yang kaya jatuh 

kepelukan laki-laki yang melarat akan menyebabkan kemudharatan bagi 
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suami sebab, ia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak dan 

isterinya. 

6. Tidak Cacat 

Salah satu syarat bagian dari kufū’ adalah tidak adanya kecacatan dari 

pasangan calon pengantin. Bagi laki-laki dengan keadaan cacat yang 

menonjol tidak sekufū’ dengan wanita yang sehat lagi normal. Namun apabila 

cacatnya tidak terlalu mencolok tetapi kurang disenangi secara pandangan 

lahiriyah atau perwatakannya jelek maka dalam hal ini terdapat dua 

pandangan, yaitu: lelaki itu tidak sekufū’ dengan perempuan yang sehat dan 

lelaki itu dianggao sekufū’ dengan wanita yang sehat. 

Pendapat lain mengatakan bahwa kecacatan bukanlah menjadi bagian 

dari kufū’ dalam perkawinan, karena perkawinan orang cacat tidak batal. 

Dengan syarat pihak perempuan mempunyai hak untuk menolak atau 

menerima dan bukan wali dari perempuan yang menentukan sebab 

penanggung resiko adalah perempuan itu sendiri. Dalam hal ini wali dapat 

membuat pertimbangan kepada perempuan di bawah perwaliannya untuk 

mencegahnya apabila perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya 

bunting, atau kehilangan jari-jarinya. 

Kufū’ diukur ketika sebelum berlangsungnya akad nikah, jika terjadi 

kekurangan di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung maka hal itu 

tidaklah mengganggu dan membatalkan perkawinan yang telah terjadi, serta 

tidak mempengaruhi akad nikah. 
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5. Pengertian Muallaf 

Secara bahasa muallaf berarti orang yang dilunakkan atau dirayu 

atau dijinakkan (hatinya) namun secara harfiah di katakan bahwa muallaf 

adalah non-muslim yang berpotensi masuk Islam dan orang Islam yang 

berpotensi keluar dari Islam. Yūsuf al-Qaraḍāwī mendefinisikan muallaf 

sebagai “Kaum Muslim yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam 

kekuasaannya atau masuk agamanya dan pemerintahan non-Muslim yang 

kemungkinan dapat berafiliasi dengan barisan kaum Muslim”.31 Muallaf 

adalah orang Muslim yang masih lemah keimanannya32, mereka yang 

ditundukkan hatinya oleh Rasul33 karena baru masuk Islam atau orang yang 

dibujuk masuk Islam atau bahkan kelompok yang memiliki komitmen tinggi 

dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam.34 Dapat dikatakan bahwa 

muallaf adalah orang yang tertarik akan agama Islam, orang yang belum 

namun berpotensi masuk Islam, berniat masuk Islam, berencana masuk 

 

31 M. Najib Burhani, Menemani Minoritas ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 

169. 

32 Fuad Amsyari, Kembali Kepada Cara Berfikir, Bersikap Dan Bertindak Islami ( 

Permasalahan Umat Islam Indonesia dan Pemecahannya ( Universitas Michigan: Bina Ilmu, 

2007), 68. 

33 Syaikh Dr. Yusuf Al Qaradhawi, Fiqih Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara 

Aliran Tekstual dan Aliran Liberal  terj. Arif Munandar Riswanto( Jakarta Timur: Pustaka Al 

Kautsar, 2017), 105. 

34 M. Ali Rusli Bedong, Fikri, Prosiding Seminar Nasional Menyikapi Pemilu 

Berkeadaban : Mewujudkan Demokrasi yang Malebbi Warekkadan, Makkiade Ampena ( Sopan 

Dalam Bertutur Santun Dalam Berperilaku), ( IAIN Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 

2018), 104. 
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Islam atau akan masuk Islam35 atau orang yang perlu disadarkan hatinya 

untuk kembali pada jalan fitrah kemanusiaannya36. Golongan muallaf adalah 

mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat 

bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka terhadap kaum 

Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela 

dan menolong kaum muslimin dari musuh.37 Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil salah satu pengertian muallaf untuk dijadikan acuan atau 

pegangan fokus penelitian terkait pengertian muallaf yaitu orang Islam atau 

Muslim yang masih lemah keimanannya. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

pesat menimbulkan pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk 

banyaknya informasi mengenai agama Islam di seluruh penjuru dunia. 

Tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Informasi yang masuk kedalam 

masyarakat bukan hanya berupa nilai-nilai keseharian yang bersifat jasmani, 

ada beberapa nilai spiritual yang muncul dan menggerakkan hati masyarakat 

untuk andil di dalamnya. Biasanya orang akan mencari tau tentang Islam, 

mulai penasaran, mencari informasi terkait Islam dan akan menunjukkan 

ketertarikannya terhadap Islam.38 Mungkin dengan hal itu pula orang akan 

menemukan hidayah dan mangucapkan kalimat syahadat. Namun 

 

35 A. Yaksi, Calon Muallaf: Sebuah Pengantar Masuk Islam ( Ksatria Media, 2018), 3. 

36 Masdar Farid Mashudi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam ( 

Universitas Michigan: Pustaka Firdaus, 2007), 153. 

37 Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat ( Solo: Tiga Serangkai, 2008), 172.  

38 A. Yaksi, 4.  
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ketertarikan dari diri sendirilah yang biasanya lebih membuat seseorang 

dapat menjalankan segala hal yang diperintahkan oleh Islam, bukan menjadi 

muallaf asal-asalan yang pada akhirnya agama Islam yang disandang 

hanyalah sebuah sebutan. Muallaf sering juga disebut orang kafir yang ada 

harapan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam dan Imannya masih 

lemah.39 

Banyaknya orang yang masuk Islam atau memutuskan untuk 

menjadi muallaf memunculkan berbagai spekulasi. Jika mengacu pada 

makna kata muallaf yakni menjinakkan hati objek (muallaf) dan melahirkan 

dampak positif bagi umat Islam dari adanya muallaf tersebut. Muncul dua 

garis besar dari dua kategori makna muallaf di atas yakni, pertama; 

diharapkan kebaikan-kebaikan akan senantiasa lahir dari dalam muallaf itu 

sendiri dan berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Kedua; munculnya 

keburukan darinya yang mempengaruhi diri sendiri, orang sekitar dan 

lingkungannya.40 Tentang beragam pendapat mengenai adanya muallaf pada 

lingkungan sekitar berakibat pula pada pola-pola pergaulan masyarakat. 

Mereka yang semula berteman karena agama sebelumnya akan perlahan 

menjauhi muallaf sehingga tercipta jarak antara keduanya. Akan timbul pula 

hubungan baru dengan orang-orang dari agama barunya yang dengan 

sukarela menerima kehadiran si muallaf. Namun tidak menutup 

 

39 M. Syafi’i Hadzami, Taudhihul Adillah ( Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 46.  

40 Adi Taufik Pramugianto, Tujuh Muallaf Yang Mengharumkan Islam: The Glory of 

Islam ( Jakarta Selatan: NouraBooks, 2015), xv. 
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kemungkinan orang-orang dengan toleransi dan pemahaman agama yang 

baik akan tetap mempertahankan hubungan pertemanan mereka tanpa 

memperdulikan perpindahan agama yang dilakukan oleh seorang muallaf. 

Muallaf mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat pada 

umumnya, terutama umat Muslim sendiri. Dalam sebuah hadits Nabi beliau 

bersabda (yang artinya) : “Yang dinamakan seorang Mukmin ialah, mereka 

yang mampu member keamanan ( perlindungan) bagi Mukmin lainnya baik 

keamanan (perlindungan) diri, maupun hartanya”. ( HR. Ahmad, Tirmizī 

dan Al-Hākim).41 Terlebih bagi para muallaf merasa masih perlu bimbingan 

dari orang lain mengenai kepercayaan agama barunya yakni Islam. Orang 

Muslim kebanyakan akan dengan senang hati membimbing dan 

mengarahkan muallaf pada nilai-nilai ke-Islaman, karena merasa 

mempunyai tanggungjawab terhadap mereka. Merangkul para muallaf 

merupakan suatu cara untuk lebih menguatkan keimanan mereka terhadap 

Allah SWT. Dengan demikian mereka akan merasa aman dan semakin 

meyakini keimanan mereka. Pemberian rasa aman terhadap orang-orang 

muallaf akan mempererat tali persaudaraan antar orang-orang Muslim. 

Penjaminan perlindungan terhadap muallaf didasari oleh sebuah 

hadits nabi yang diriwayatkan dari Ibn Umar, yakni artinya : “seorang 

Muslim adalah saudara dengan sesama Muslim yang lainnya. Dia tidak 

boleh menganiaya dan tidak pula membiarkan saudaranya dianiaya. 

Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi 

 

41 Muhsin MK, Menyayangi Dhuafa ( Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 37. 
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pula kebutuhannya. Barangsiapa yang melepaskan seorang Muslim dari 

kesulitannya, Allah akan melepaskan dari kesulitan-kesulitan yang 

dihadapinya di hari Kiamat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang 

Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari Kiamat. ( H.R 

Bukhārī).42 Dengan bentuk perlindungan baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan lebih menguatkan jiwa muallaf untuk teguh dalam ke-

Islamannya. Kaitan dengan perkawinan yang dilakukan muallaf untuk 

mendapat support system dari pasangannya tentu menjadi hal lumrah 

dilakukan oleh pasangan suami isteri. Perkawinan yang dilakukan akan 

menjadi cara atau metode untuk memperluas dan memperdalam mengenai 

pengetahuan awan sang muallaf. Frekuensi yang dilakukan oleh pasangan 

suami isteri dengan hidup bersama setiap hari tentu memberikan banyak 

pengaruh terhadap perkembangan pengetahuan mengenai ajaran agama 

Islam. Dibandingkan dengan membaca atau mencari tau pada sumber-

sumber lain, contoh penerapan atau pengamalan langsung menjadi hal yang 

lebih mudah dipahami dan dilakukan oleh muallaf. 

Sebagian orang beranggapan bahwa menjadi muallaf sebelum 

perkawinan merupakan sebuah tantangan besar, di samping menjalani 

kehidupan baru sebagai pasangan juga mengharuskan menjalani tahapan-

tahapan pemantapan diri dan penambahan pengetahuan mengenai ajaran 

agama Islam. Namun segala sesuatu yang dilandasi oleh niat ikhlas karena 

 

42 M. Fuad Nassar, Capita Selecta Zakat: Esai –Esai Zakat Anti Kolektif Melawan 

Kemiskinan ( Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 111-112. 
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Allah maka Insyaa Allah akan berakibat baik pada diri masing-masing. 

Sejatinya jika  perkawinan menyatukan dua pikiran yang berbeda tentulah 

dapat menjadi jembatan pengetahuan mengenai ke-Islaman untuk dipelajari 

bersama. Menerapkan nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan perkawinan 

akan semakin mudah dilakukan. Perkawinan adalah sama-sama belajar. 

Belajar memahami segala perbedaan pasangan dan menekan rendah ego diri 

agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan harapan diawal 

perkawinan, memahami segala kesulitan dengan hati yang lapang agar kata 

sakinah dapat tercapai. 

Seperti yang kita ketahui, muallaf mempunyai kecenderungan untuk 

bersikap antusias terhadap perkembangan pengetahuan ajaran agama Islam. 

Sikap antusias inilah seharusnya direspon oleh tindakan-tindakan orang 

sekitar untuk lebih memperhatikan perkembangan agamanya, terlebih untuk 

pasangan suami isteri ataupun salah satu dari pasangan suami isteri yang 

muallaf. Dorongan dan support dari pasangan sangat mendukung untuk 

kemajuan pengetahuan pasangan. Keluarga dan teman juga merupakan 

factor yang dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan menjalani ajaran 

agama Islam bagi muallaf. Relasi-relasi yang dibangun oleh muallaf dengan 

orang sekitarnya mampu menumbuhkan semangat untuk terus berkembang 

dalam ajaran agama Islam. Begitupun sebaliknya. Meskipun muallaf namun 

tidak ada dorongan dari dalam dirinya maupun dukungan orang sekitar 

untuk berkembang ke arah yang lebih baik maka akan sulit untuk 

berkembang dan menguasai pengetahuan ajaran agama Islam. 
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Dalam konteks perkawinan hal lumrah yang sering dilakukan oleh 

pasangan suami isteri adalah saling bercerita mengenai kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi. Hal-hal yang dilakukan dalam keseharian kaitannya dengan 

aktifitas individu saat pasangan tidak sedang bersama. Akan lebih mudah 

pemecahan suatu masalah jika dilakukan melalui jalan bercerita/sharing 

dengan pasangan. Masukan dari orang lain menjadi pertimbangan dalam 

memutuskan suatu masalah, terutama jika masukan yang didapat adalah dari 

pasangan sendiri. Bercerita kepada pasangan menjadi sebuah jalan untuk 

membangun rumah tangga dalam hal komunikasi. Semakin sering pasangan 

suami isteri menceritakan keluh kesah ataupun hal lain yang dialami akan 

semakin harmonis kehidupan rumah tangga. Karena suami isteri akan 

senantiasa memperbaiki kesalahan ataupun menjadi koreksi diri mengenai 

hal apa yang harus dilakukan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan 

tetap seimbang. Komunikasi yang dibangun akan berakibat pada pola 

pengasuhan anak dari pasangan perkawinan muallaf. Sebelum anak lahir 

suami isteri harus memperdalam pengetahuan tentang agama Islam agar 

nantinya anak mendapat pendidikan keagamaan dari orangtuanya yang tidak 

terkesan menyepelekan persoalan agama. Sebab pendidikan pertama yang 

didapat oleh anak berasal dari orangtuanya. Demikian pentingnya 

pengetahuan agama yang harus dimiliki oleh pasangan suami isteri muallaf 

untuk mempersiapkan bekal bagi anak-anaknya kelak. Maka Islam 

menjadikan kedudukan muallaf sebagai golongan orang-orang yang layak 

dilindungi keamanannya oleh setiap Muslim yang lain. 
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6. Perkawinan Muallaf 

Perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang 

telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yakni 

hukum positif di Indonesia atau sering disebut dengan Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak diberlakukannya undang-

undang tersebut, secara otomatis Indonesia dengan segala kemajemukan 

agama yang ada menghormati penuh atas beragam tata cara perkawinan 

berdasarkan agama dan kepercayaan dengan berdasar Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Tidak akan sah perkawinan jika dilakukan dengan tidak sesuai 

ajaran agama atau kepercayaan calon pasangan suami isteri. Dilakukannya 

sesuai dengan ajaran agama tentu akan mendapat perlindungan hukum 

secara otomatis. 

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “tidak sekufu 

tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak 

sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”, dari pernyataan 

tersebut maka sudah jelas bahwa perkawinan beda agama tidak ada dalam 

ajaran agama Islam. Berbeda dengan perkawinan apabila salah satu dari 

calon pasangan suami isteri tersebut bersedia dengan kerelaan hatinya dan 

tanpa paksaan orang lain untuk masuk dalam agama Islam (muallaf) 

sebelum perkawinan dilangsungkan. Maka sudah barang tentu bahwa 

mereka menjadi sekufu dalam hal agama, sehingga tidak ada alasan sebagai 

pencegahan perkawinan yang akan dilakukan. Perkawinan tersebut akan 

tetap dapat dilangsungkan jika syarat, rukun dan ketentuan lain sebelumnya 
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telah terpenuhi. Anggapan tentang pasal 61 KHI tersebut merujuk pada 

Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

berbunyi “tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri”. Dalam hal ini tentulah bagi orang-orang yang 

beragama Islam ialah Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang merupakan 

aturan mengenai perkawinan bagi orang-orang Muslim di Indonesia untuk 

melakukan perkawinan/pernikahan. 

Orang Islam di Indonesia menggunakan KHI sebagai dasar, acuan 

dan panduan mengenai perkawinan. KHI merupakan aturan khusus yang 

diperuntukkan bagi orang-orang Islam yang berada dalam kawasan hukum 

Indonesia. KHI sebagai cabang dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Adanya KHI sangat menguntungkan bagi masyarakat 

Indonesia khususnya orang-orang yang beragama Islam. Selain memuat hal-

hal mengenai perkawinan, KHI juga memuat aturan hukum yang berlaku 

bagi orang Islam yakni, kewarisan, dan perwakafan.43 Pembatasan mengenai 

peraturan hukum perkawinan orang Islam di Indonesia yang merujuk pada 

KHI tidak lepas dari aturan di atasnya yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu”. Pasal tersebut sebagai tameng atau 

landasan hukum diberlakukannya KHI bagi orang-orang yang beragama 

 

43 Amrullah, Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional ( Jakarta: 

Gema Insani Press, 1996), 154. 
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Islam. Artinya tidak ada aturan lain untuk perkawinan bagi orang Islam di 

Indonesia selain berpedoman pada KHI dan UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

7. Hak dan Kewajiban Suami Isteri  

Hak pada seseorang berarti, seseorang tersebut mempunyai 

keistimewaan yang membuka kemungkinan untuk diperlakukan sesuai 

keistimewaannya.44 Menurut Ibn Nujaim, seorang ahli fikih Islam, hak 

adalah suatu kekhususan yang terlindung, artinya hubungan khusus antara 

seseorang dengan sesuatu atau dengan orang lain tanpa bisa diganggu 

gugat.45 Hamka mengatakan bahwa hak ialah sesuatu berupa kekuasaan 

yang diberikan oleh budi, artinya hak merupakan sesuatu yang muncul dari 

batin atau budi seseorang.46 Hak juga dapat didefinisikan sebagai suatu 

ikatan khusus yang melekat pada seseorang dalam ikatan dengan objek 

tertentu.47 Secara normatif hak merupakan apa yang melekat pada diri 

setiap orang, yang berfungsi melindungi kebebasannya, kekebalannya, 

serta menjamin setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya 

 

44 Theo Huijbers, Filsafat Hukum ( Yogyakarta: Kanisius, 1995), 95. 

45 Mohammad Monib, Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan 

Nurcholish Madjid ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 44. 

46 Abd. Haris, Etika Hamka; Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius ( Yogyakarta: 

PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), 104. 

47 Fauzi, Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer ( 

Jakarta: Kencana, 2016), 21. 



48 

 

 

 

sebagai manusia.48 Kaitannya dengan masalah perkawinan, maka hak isteri 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap isterinya dalam 

kehidupan rumah tangga.49 Hak juga dapat dimaksudkan dengan apa yang 

diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa 

yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.50 

 Hak isteri merupakan kewajiban suami dan hak suami merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh isteri. Pemberian hak dan kewajiban 

dalam rumah tangga diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang dimuat pada Bab VI, dimulai dari Pasal 30 sampai 

dengan Pasal 34.51 Hendaklah dalam perkawinan seorang suami atau isteri 

dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya agar rumah tangga yang 

dijalani tetap harmonis. Pemenuhan atas hak dan kewajiban merupakan 

harga mutlak yang harus dibayar oleh pasangan suami isteri yang telah 

sepakat untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan jalan 

perkawinan. 

Prinsip dari kehidupan rumah tangga adalah keseimbangan antara 

hak dan kewajiban suami isteri. Jika seorang isteri memiliki hak yang 

wajib dipenuhi oleh suami begitupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban 

 

48 Misbahul Huda, Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional ( Ayra Luna, 2020), 1. 

49 Tirta Angen Pangestu, Yuk Follow Islam ( Jakarta Selatan: Noura Books, 2014), 26. 

50 Sudarto, Ilmu Fikih ( Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris) ( 

Yogyakarta: Deepublish, 2018), 165. 

51 UU Perkawinan No.1 Th 1974, 13-14. 
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suami isteri merupakan fitrahnya sebagai pasangan dalam rumah tangga.52 

Namun tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kehidupan rumah 

tangga seorang suami atau isteri lalai akan kewajibannya sehingga akan 

menimbulkan gesekan-gesekan kecil dan berkurangnya keharmonisan 

rumah tangga. Akan tetapi jika berprinsip bahwa manusia dapat 

melakukan kesalahan dengan atau tanpa disadari maka hal tersebut dapat 

dimaklumi oleh pasangan. Orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap 

orang lain adalah orang yang paling dekat dan paling memahami, disini 

yang dimaksud tidak lepas dari pasangan suami isteri. Dengan keseharian 

yang dihabiskan bersama maka akan timbul pemahaman terhadap kondisi 

pasangan atau hal lainnya. Pemahaman-pemahaman dari seringnya 

interaksi dengan pasangan akan menimbulkan toleransi dalam 

berhubungan, khususnya toleransi dalam pemenuhan hak dan kewajiban 

sebagai suami isteri. 

Setelah terjadinya ijab qabul maka akan timbul pula hukum baru 

dan segala akibat hukum yang timbul atasnya harus ditaati termasuk 

pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Suami 

memikul beban dan tanggungjawab penuh atas isteri dan kehidupan 

isterinya setelah ijab Kabul diucapkan. Pemenuhan atas kewajiban suami 

adalah wajib dilakukan, apabila tidak memberikan hak yang seharusnya 

diberikan kepada isterinya dengan kata lain melakukan kewajiban suami 

 

52 Arham Junaidi Firham, Studi Al Qur’an( Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat 

Pendidikan ( Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 339. 
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maka seorang suami dianggap tidak amanah atau bathil.53 Konsekuensi 

yang harus diterima oleh pasangan suami isteri setelah melaksanakan 

perkawinan adalah timbulnya hak, berupa:54 

1. Hak isteri, yang merupakan hal wajib untuk dipenuhi oleh suami. 

2. Hak suami, yang merupakan hal wajib untuk dipenuhi oleh isteri. 

3. Hak bersama, yang merupakan hal wajib untuk dipenuhi oleh kedua 

belah pihak, antara suami dan isteri. 

Allah SWT. Menjadikan suami sebagai pelindung bagi isterinya 

dan menjadikan isteri sebagai tempat pulang dalam segala keadaan 

suaminya. Suami isteri secara otomatis akan memiliki sifat ketergantungan 

satu sama lain karena sejatinya mereka adalah pasangan yang dipersatukan 

melalui jalan perkawinan dan dibenarkan dalam segala hukum, dengan 

ketentuan syarat dan rukun yang telah dipenuhi sebelumnya. Sifat 

ketergantungan inilah yang menjadikan suami isteri dengan sukarela untuk 

selalu menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dalam 

kehidupan rumah tangga. Secara otomatis pemenuhan hak dan kewajiban 

akan mengiringi perjalanan rumah tangga pasangan suami isteri. 

Kehidupan rumah tangga dengan beragam permasalahan yang akan 

muncul dikemudian hari akan mempengaruhi pemenuhan hak dan 

kewajiban suami isteri. Jika demikian maka suami isteri harus senantiasa 

 

53 Rizem Aizid, Fiqih Keluarga Terlengkap ( Yogyakarta: Laksana, 2018), 112. 

54 Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah ( Bandung: 

Al Bayan Mizan, 2005), 122. 
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siap dalam segala hal yang akan terjadi, termasuk tidak terpenuhinya hak 

yang harus diterima. 

Hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat dipisahkan 

sebagaimana hubungan suami isteri yang tidak dapat dipisahkan kecuali 

maut menjemput. Ungkapan itu seharusnya menjadikan landasan bahwa 

hak dan kewajiban suami isteri benar-benar menjadi prioritas dalam 

kehidupan rumah tangga. Kesadaran penuh akan tanggungjawab untuk 

menunaikan kewajiban terhadap pasangan harus ada sebelum perkawinan 

dilaksanakan, begitu pula setelah perkawinan dilaksanakan. Pemenuhan 

hak akan selalu selaras dengan pemenuhan kewajiban yang telah 

dilaksanakan. Perumpamaan antara hak dan kewajiban bagaikan membeli 

suatu barang. Jika kita menginginkan suatu barang maka kita akan 

membeli dengan uang kita, setelah kita membeli barang tersebut maka ia 

menjadi sepenuhnya milik kita. Begitu juga dengan hak yang kita peroleh, 

ia merupakan timbal balik atas kewajiban yang dilakukan orang lain, 

dalam konteks yang dimaksud adalah hubungan suami isteri. 

Dalam kehidupan perkawinan suami isteri memiliki kesamaan 

derajat. Antara hak dan kewajiban keduanya mempunyai kedudukan yang 

seimbang. Persamaan kedudukan tersebut semata-mata bukan tanpa sebab, 

kesamaan kedudukan dimaksudkan agar pada hubungan suami isteri tidak 

timbul perasaan lebih berhak dan menguasai, tidak merasa lepas tanggung 

jawab dan lain sebagainya. Maka perlu adanya kepala rumah tangga 

sebagai pengendali yakni suami dan isteri sebagai ibu rumah tangga 
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pendamping suami. Suami isteri mempunyai tugas dan tanggung jawab 

bersama selain hak dan kewajiban masing-masing individu. Kewajiban 

dan tanggung jawab tersebut bertujuan untuk tercapainya kehidupan 

rumah tangga yang harmonis. 

H. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

1. Kedudukan suami isteri ( Pasal 31) 

Ayat (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat. 

Ayat (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum. 

Ayat (3) suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah 

tangga.55 

2. Pemberian nafkah suami atas isteri dimulai sejak akad nikah. Pasal 34 

ayat (1) “suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. 

3. Mengenai nafkah bagi isteri yang nuzyus ( durhaka terhadap suami) 

dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan hal ini, 

berarti merujuk pada peraturan agama masing-masing pasangan. 

4. Jumlah nafkah yang harus disediakan suami tergantung kepada 

kemampuan suami. Pasal 34 UU No.1/1974 tentang Perkawinan. 

 

55 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 13. 



53 

 

 

 

5. Tempat tinggal suami isteri ditentukan bersama oleh suami dan isteri. 

Pasal 32 ayat (2). 

6. Perabot rumah tangga adalah kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1). 

7. Isteri wajib melaksanakan pengaturan rumah tangga. Pasal 34 ayat 

(2). 

8. Pengobatan biaya isteri. Pasal 34 ayat (1). 

9. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah. Pasal 42, pasal ini harus dikaitkan dengan Pasal 

44. 

I. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI)56 

Bagian Kesatu  

Umum  

Pasal 77 

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar 

dan susunan masyarakat; 

(2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 

member bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; 

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 

 

56 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ( Surabaya: Karya Anda, 1996), 53-56. 
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(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 

Pasal 78 

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh 

suami isteri bersama. 

Bagian Kedua 

Kedudukan Suami Isteri 

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. 

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

Bagian Ketiga 

Kewajiban Suami 

Pasal 80 

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami bersama isteri. 
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(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(3) Suami berhak memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 

member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri 

dan anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf 

a dan b di atas muali berlaku sesudah ada amkin sempurna dari 

isterinya. 

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 

nusyuz. 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

BAB III 

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI/ISTRI MUALLAF 

A. Data Umum  

1. Keagamaan di Kecamatan Sooko 

Sooko merupakan salah satu Kecamatan paling timur di Kabupaten 

Ponorogo. Wilayah yang termasuk dataran tinggi dan berbatasan dengan 

Kecamatan Pudak dan Pulung yang juga masih dalam Kabupaten 

Ponorogo, berbatasan pula dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. 

Kecamatan Sooko merupakan Kecamatan yang menjunjung tinggi 

sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dengan tingkat pemeluk 

agama Katolik yang terbilang cukup tinggi pada salah satu Desa dalam 

wilayahnya, menjadikan Sooko sebagai Kecamatan dengan tingkat 

kerawanan perselisihan agama. Klepu merupakan Desa dengan Pemeluk 

agama Katolik paling banyak di wilayah Kecamatan Sooko.57 Dengan 

banyaknya interaksi yang timbul dalam kehidupan sehari-hari antar 

pemeluk agama Katolik dengan pemeluk agama Islam, muncul beberapa 

hal menyangkut sosial keagamaan yakni terjadinya perkawinan antara 

orang-orang Katolik dengan orang Islam. Karena dalam Hukum 

Perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, 

maka salah satu pasangan harus rela meninggalkan agama yang dianut 

 

57  http://muallafdunia.blogspot.com/2019/01/klepu-desa-terpencil-di-ponorogo-40.html, 

diakses pada tanggal 02 Desember 2020, 01:03. 

http://muallafdunia.blogspot.com/2019/01/klepu-desa-terpencil-di-ponorogo-40.html
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sebelumnya agar dapat menikah dengan pasangannya. Salah satunya 

adalah dengan menjadi seorang Muallaf.   

2.  Profil Keluarga Muallaf 

Keluarga muallaf adalah keluarga dengan adanya salah satu dari 

seorang suami atau seorang istri yang menjadi muallaf. Pasangan yang 

terikat ikatan pernikahan dengan menyandang status baru sebagai suami 

atau istri, juga menyandang status menjadi muallaf. Fenomena ini dapat 

dijumpai di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan 4 pasang pelaku 

pernikahan muallaf yang terdapat di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. Yaitu 

a. Pasangan dengan Pihak Suami yang menjadi muallaf: Bapak 

SP dan Bapak SL, warga Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko. 

Keduanya merupakan muallaf sebelum pernikahan 

dilangsungkan. Tidak berselang lama dengan dilaksanakannya 

akad nikah. 

b. Pasangan dengan pihak Istri yang menjadi muallaf: Ibu EN dan 

Ibu ST. Ibu EN merupakan warga Desa Ngadirojo Kecamatan 

Sooko sedangkan Ibu ST merupakan warga Desa Suru 

Kecamatan Sooko. Sama-sama menjadi muallaf tidak lama 

sebelum mereka melaksanakan pernikahan dengan suaminya. 
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B. Data Khusus 

1. Perilaku Keagamaan Pelaku Pernikahan Muallaf 

a. Bapak SP58 

Awal menjadi muallaf merupakan hal yang berat bagi Bapak SP. Ia 

harus belajar dari awal tentang peribadahan dan langsung 

bermasyarakat dengan orang-orang Islam. Setelah menikah Bapak SP 

belajar tentang Sholat kepada Ibu SK, istrinya. Ikut yasinan di 

lingkungan tempat tinggal mereka. Saat bulan Ramadhan tiba, awalnya 

Bapak SP harus dipaksa untuk melakukan ibadah puasa. Kemasjid juga 

harus dipaksa oleh sang istri. Namun lambat laun akhirnya Bapak SP 

sadar akan kewajibannya atas agama barunya dan melakukan ibadah 

tanpa harus dipaksa. 

Seiring berjalannya waktu, beliau tidak lagi menjalankkan kegiatan 

keagamaan sebagaimana seharusnya seorang muslim. Bapak SP lebih 

dominan untuk mencari nafkah guna kebutuhan rumah tangganya 

dengan istrinya. Akhirnya beliau hanya menjadikan status muallafnya 

sebagai seorang suami dalam kehidupan rumah tangganya sebagai 

status baru tanpa tanggungjawab menjalankan kewajiban 

keagamaannya.  Pasalnya bukan sekali dua kali beliau meninggalkan 

kewajiban agamanya namun berkali-kali. 

Beliau juga tidak berusaha memperdalam ilmu agama Islam 

sebagaimana mestinya. Beliau merasa kewajiban sebagai seorang 

 

58 Bapak SP, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Juni 2020. 
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Muslim hanyalah menjalankan ibadah-ibadah wajib saja. Sedang 

kewajiban sebagai seorang suami adalah mencari nafkah disamping 

kewajiban-kewajiban yang lain sebagai kepala keluarga. Anggapsan 

bahwa suami adalah Imam dalam keluarga belum diterapkan oleh 

Bapak SP. 

Kaitannya dengan konsep kafā’ah Bapak SP menegaskan bahwa 

“sama-sama sudah Islam jadi tidak ada masalah lagi meskipun 

kedepannya bagaimana saya menjalaninya”. Ungkapan itu entah 

menjelaskan seperti apa yang pasti dapat mencerminkan bagaimana 

sikap beliau terhadap perpindahan agama yang telah dilakukan. 

b. Bapak SL59 

Lahir dari keluarga dengan status berbeda agama menjadikan 

Bapak SL tumbuh dalam kebimbangan. Setelah kedua orangtuanya 

bercerai Bapak SL diasuh oleh ibunya, kemudian melanjutkan 

pendidikan SMA nya di Kabupaten Lamongan, disana ia beragama 

Islam sebagaimana Ibunya. Namun setelah pulang dari Lamongan ia 

ikut tinggal dengan Ibu Tiri dan bapaknya yang beragama Katolik. 

Bapak SL pun juga dianggap mengikuti keimanan ayahnya meskipun 

dalam KTPnya ia beragama Islam. Karena ia dianggap sebagai orang 

yang beragama Katolik, sebelum menikah dengan istrinya ia di 

syahadatkan dulu oleh penghulu. 

 

59 Bapak SL, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Juli 2020. 
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Meskipun ia termasuk dalam kategori orang yang sudah mengenal 

Islam sebelumnya, bapak SL tergolong orang yang tidak terlalu taat 

beragama. Pernah ada bantuan dari dermawan Muslim bagi orang-

orang muallaf dan keluarga Bapak SL juga menjadi salah satunya. 

Setelah mendapat bantuan berupa kambing, Bapak SL juga ke masjid. 

Namun lambat laun ia tidak melaksanakannya lagi. 

Rumah tangga keduanya berjalan sebagaimana orang pada 

umumnya. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istrinya 

sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan rumah tangga Bapak SL dan 

istrinya terbilang cukup unik. Istrinya tidak pernah mengajari Bapak 

SL dalam hal ibadah. Istrinya mengaku dan merasa Bapak SL sudah 

bisa melakukan ibadah orang Islam karena awalnya ia merupakan 

orang Islam. Pada kenyataannya Bapak SL tidak melakukan ibadah 

sebagaimana orang Muslim. Peran dalam pengajaran kepada anak 

dalam hal keagamaan juga tidak terlalu diperhatikan oleh mereka. 

Akhirnya anaknya juga harus menikah diusia muda akibat kecelakaan 

(hamil) sebelum perkawinan berlangsung. 

Mengenai konsep kafā’ah dalam kehidupan rumah tangga beliau 

menjelaskan “kafā’ah itu kan sebatas sama-sama beragama Islam cinta 

dan saling menyayangi. Syarat menikah kan tidak mengukur seberapa 

besar pemahaman terhadap agama tapi cukup sama-sama Islam”. 
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c. Ibu EN60 

Ketika Ibu EN memutuskan untuk menjadi seorang Muallaf dan 

menikah dengan suaminya, keluarga Ibu EN tidak menentang. 

Meskipun awalnya keluarga Ibu EN terkejut dengan keputusan Ibu EN 

namun mereka berusaha untuk menghargai dan menghormati 

keputusan Ibu EN. Orangtua Ibu EN merasa bahwa Ibu EN sudah 

dewasa dan siap bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang 

didapat ketika memilih untuk meninggalkan agama Katolik yang 

dianut Ibu EN dan keluarganya. 

Keluarga suami Ibu EN adalah orang yang taat beragama, setiap 

hari Ibu EN mendapat pengetahuan dan pembelajaran agama Islam 

dari suami dan mertuanya. Dengan penuh kesabaran suami serta 

mertuanya membimbing Ibu EN menjadi Muslimah yang taat. Tak 

pernah lupa mengajak Ibu EN untuk sholat berjamaah di masjid. 

Awalnya Ibu EN tampak ragu, malu dan kaku dengan mertua serta 

masyarakat lingkungan tempat tinggal beliau. Sebab Ibu EN tinggal 

dan menetap di rumah orang tua suaminya. Namun tetangga dan 

masyarakat sekitar mampu menerima kehadiran Ibu EN sebagai warga 

baru dan juga seorang muallaf. Sikap Ibu EN yang cekatan dan ramah 

menjadikan beliau mudah bergaul dengan masyarakat sekitar dan lebih 

cepat menguasai ajaran agama Islam yang diperoleh dari suaminya dan 

orang-orang sekitar beliau. 

 

60 Ibu EN, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Juli 2020.  
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d. Ibu ST61 

Akhir tahun 2019 Ibu ST memutuskan untuk masuk Islam dan 

menjadi seorang Muallaf, setelah beberapa kali mendengar dan 

menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam dan 

ajarannya lewat youtube. Tak lama setelah itu, awal tahun 2020 ia 

dinikahi oleh tantangganya. Bapak ED. Mereka berdua adalah 

pasangan dengan status janda dan duda sebelum memutuskan untuk 

menikah. 

Ibu ST sangat bersemangat untuk mempelajari tata cara Sholat 

bahkan sudah berusaha mempraktekkannya, walaupun Ibu ST masih 

merasa minder karena belum terlalu lancar. Anak perempuan Ibu ST 

juga berusaha untuk membantu Ibu ST dalam mempelajari agama 

Islam. Apabila Bapak ED tidak ada maka Ibu ST akan mencari tahu 

sendiri dengan mengandalkan teknologi yang ada atau dengan bertanya 

langsung kepada anggota keluarga lain yang beliau rasa lebih 

mengetahui. Karena Ibu ST seringkali merasa malu ketika diajarioleh 

orang lain, Ibu ST sering melihat dan mempelajari sendiri tentang 

agama Islam lewat Youtube. 

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pelaku Pernikahan Muallaf 

a. Bapak SP 

Mengenai pendidikan kepada anak-anaknya, beliau menjelaskan 

“saya serahkan kepada istri saya, mau bagaimanapun saya kan tidak 

 

61 Ibu ST, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Juli 2020. 
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setiap hari dengan anak saya, istri saya yang lebih sering di rumah 

sebab saya harus mencari nafkah”. Sama halnya dengan hak dan 

kewajiban yang ada dalam hubungan rumah tangga beliau menegaskan 

bahwa “sebagai suami saya yang mencari nafkah dan istri yang 

menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi anak-anak”. 

Ketidakikutsertaan langsung Bapak SP dalam membimbing 

keluarga dan anak-anaknya dalam hal pendidikan dan pengajaran 

agama didasari oleh rasa ketidaktahuan beliau terhadap ajaran agama 

Islam. Beliau juga menyadari bahwa kemalasan beliau untuk lebih 

dalam mempelajari ilmu agama Islam juga menjadikan faktor 

ketidakberkembangan ilmu pengetahuannya guna memberikan 

pengetahuan kepada anak-anaknya.  

b. Bapak SL62 

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dijalankan pasangan 

Bapak SL dengan istrinya sesuai dengan kesadaran mereka. Bapak SL 

selaku suami bertanggungjawab atas kepala rumah tangga dan mencari 

nafkah guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan istrinya 

berperan sebagai istri dan menjadi ibu rumah tangga bagi anaknya. 

Nafkah lahir dan batin diberikan oleh bapak SL sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki olehnya. Istrinya juga tidak menuntut untuk 

memberikan lebih dari yang sudah diusahakan oleh Bapak SL. 

 

62 Bapak SL, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Juli 2020  
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Terkait dengan kewajiban bimbingan dan pendidikan keagamaan 

yang seharusnya diberikan oleh Bapak SL kepada istri dan anaknya 

tidak mampu beliau laksanakan, mengingat beliau merupakan seorang 

muallaf dan juga disibukkan dengan pekerjaan guna memenuhi 

kebutuhan sahri-hari. 

Bapak SL merasa bahwa tugasnya sebagai seorang kepala keluarga 

adalah mencari nafkah dan pemenuhan biologis istrinya. Beliau tidak 

memandang bahwa sejatinya suami merupakan Imam bagi keluarga. 

Anggapan tersebut menjadikan istrinya sebagai satu-satunya acuan 

keluarga dalam bidang pendidikan keagamaan bagi anak-anaknya. Istri 

bapak SL yang beranggapan bahwa Bapak SL sudah mengenal Islam 

sejak belum menjadi suaminya membuat Ibu SL sebagai istri 

mengabaikan tugasnya untuk mengingatkan suaminya. 

c. Ibu EN 

Beliau merasa sebagai tugasnya menjadi ibu rumah tangga maka 

perlu memberikan pendidikan agama kepada kedua anaknya agar lebih 

mendalami ilmu agama Islam dibandingkan dirinya yang merupakan 

seorang Muallaf. 

Pendidikan dan pengajaran anak yang seharusnya dipegang oleh 

Ibu EN diambil alih oleh suaminya ketika beliau bekerja. Ibu EN 

merasa bahwa pengetahuan mengenai pendidikan agama Islam yang 

akan diberikan oleh beliau kurang maksimal, oleh sebab itu beliau 

menyerahkan tanggungjawab pendidikan dan pengajaran nilai-nilai ke-
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Islaman kepada suaminya. Suami Ibu EN tidak merasa keberatan 

dengan hal itu. Suaminya merasa bahwa anak merupakan 

tanggungjawab orangtuanya. Apabila Ibu EN merasa belum mampu 

maka suaminya yang mempunyai kewajiban menggantikannya. Tidak 

ada keterpaksaan antara keduanya. Mereka merasa semua sudah sesuai 

dengan porsi masing-masing keluarga. Bagaimana menciptakan 

keluarga yang sesuai harapan perkawinan adalah dengan cara yang 

berbeda setiap pasangan. Dan inilah cara mereka menghadapi 

kehidupan rumah tangga. Kerelaan suami istri menjalani kehidupan 

rumah tangga entah itu hak dan kewajiban yang mereka jalani tidak 

sesuai dengan sewajarnya tetap dirasa merupakan tanggungjawab yang 

harus dipikul bersama. Suami istri yang sepakat dalam perkawinan 

sudah sepatutnya siap menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi 

dikemudian hari. 

Beliau menjelaskan:“ya awalnya kan suami dan mertua saya mbak 

yang mengasuh anak-anak, sekarang saya saja lah sebagai ibu mereka 

yang bertugas mengasuh mereka. Lagipula kasian juga anak-anak 

kalau kurang kasih sayang dari ibunya”. 

Sejauh ini, mengenai konsep kafā’ah dalam kehidupan rumah 

tangga beliau menegaskan bahwa:“menurut saya konsep kafā’ah 

adalah kita sama-sama pemeluk agama Islam. Meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa saya baru menjadi pemeluk agama Islam tapi saya 

yakin dengan bekal belajar dan dorongan kuat dari orang-orang 
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terdekat saya maka saya mampu memperdalam ilmu agama Islam 

saya”. 

d. Ibu ST 

Bapak ED sebagai seorang suami, merasa bertanggungjawab atas 

segala kebutuhan Ibu ST. Setiap petang selepas bekerja di bengkel 

miliknya Bapak ED dengan sabar dan telaten membantu Ibu ST untuk 

memperdalam ilmu agama Islam dan tata cara Sholat. Beliau 

menjelaskan bahwa: “Bapak ED selalu berharap saya bisa segera hafal 

dan bisa tata cara Sholat kemudian kita Sholat berjamaah di masjid”. 

Bapak ED tetap memenuhi kewajiban nafkah kepada Ibu ST sesuai 

dengan kemampuannya. Dan Ibu ST merasa bahwa segala bentuk 

tanggungjawab Bapak ED terhadapnya sudah selayaknya seorang 

suami kepada istrinya. Bapak ED sudah mampu memberikan 

kenyamanan, keamanan, bimbingan, sandaran dalam segala keluh 

kesah Ibu ST. Mampu menjadi suami bagi Ibu ST yang memberikan 

segala hak dan tanggungjawab penuh sebagai suami. Menurut 

penuturan beliau: 

“ya gimana ya dek, sedikit banyak yang dikasih suami itu kan 

rejeki, meskipun kadang kurang. Saya dan suami saya memenuhi 

segala hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang seharusnya kita 

lakukan. Saya menjadi ibu rumah tangga dan suami saya memenuhi 

segala kewajibannya sebagai kepala keluarga baik nafkah lahir 

maupun batin”. 
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP KAFĀ’AH TERHADAP PERKAWINAN MUALLAF 

DI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Terhadap Perilaku Pelaku Perkawinan Muallaf tentang 

Konsep Kafā’ah 

Pemahaman konsep kafā’ah para pelaku perkawinan muallaf 

menjadi faktor utama terjadinya perkawinan muallaf. Anggapan bahwa 

persamaan agama saja sudah cukup untuk menjadi alasan yang kuat 

dilangsungkannya perkawinan menambah buruk citra dan pemahaman 

mereka tentang eksistensi penguasaan ilmu Agama Islam sebelum 

perkawinan dilakukan. Mereka merasa bentuk realisasi paling nyata dari 

cinta dan kasih sayang adalah perkawinan, meskipun segala hal lain 

disamping itu semua tidak dipertimbangkan baik buruknya. 

Jika ditanya lebih dalam mengenai konsep kafā’ah menurut 

pemahaman para pelaku perkawinan muallaf, mereka akan berdalih bahwa 

telah memenuhi kriteria ukuran kafā’ah yang diatur dalam Islam. Namun 

sejatinya hanyalah pemenuhan kriteria ukuran kafā’ah secara harfiah saja 

yang mereka penuhi. Padahal pemahaman secara maknawiyah juga sangat 

penting disini. Ada beberapa hal yang seharusnya benar-benar penting 

untuk diperhatikan, sebab perkawinan bukan hanya pemenuhan segala hal 

yang berbentuk jasmani saja namun juga rohani setiap pasangan suami 

isteri, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban dalam 

rumah tangga. 
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Wujud dari keseriusan hubungan yang dijalin oleh pasangan 

perkawinan muallaf  tidak diimbangi dengan mencari dan menggali 

informasi maupun ilmu mengenai agama baru yang dianut. Meskipun 

sebenarnya mampu saja memahami dalam rentan waktu yang tidak lama 

mengingat umur para pelaku yang dikatakan sudah cukup dewasa. Usaha 

yang dilakukan oleh muallaf sendiri kurang maksimal dan pasangan yang 

dinikahi pun tidak mempunyai semangat dan dorongan kepada 

pasangannya untuk belajar ilmu agama Islam. Sebenarnya kesadaran 

suami/isteri yang Islam sebelumnya harus lebih tinggi daripada 

suami/isteri muallaf, sehingga memunculkan sikap saling mendukung satu 

sama lain.  

Suami muallaf cenderung mengabaikan kewajiban pemimpin hal 

kerohanian atau peribadahan di dalam rumah tangga, sikap dan sifat yang 

merasa bahwa ia merupakan suami dan kepala rumah tangga yang 

sejatinya harus dihormati menutup pintu kesadaran akan kewajibannya 

memperdalam ilmu Agama Islam guna membimbing isteri dan anak-

anaknya. Kebanyakan dari mereka menganggap satu-satunya hal 

terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah memenuhi kebutuhan 

biologis anggota keluarga.  

Dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga pasangan muallaf yang 

telah peneliti observasi dan wawancara sebelumnya, ada beberapa faktor 

yang menyebabkan pemahaman Agama Islam dirasa kurang dari para 

pelaku perkawinan muallaf, antara lain: Para pelaku perkawinan muallaf 



69 

 

 

 

seringnya adalah masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah 

kebawah, artinya mereka harus berjuang untuk pemenuhan kebutuhan di 

samping menjalankan hak dan kewajiban lain dalam keluarga. Sebab 

adanya tuntutan kehidupan ekonomi yang harus terpenuhi menjadikan 

suami muallaf  lebih mementingkan pemenuhan biologis daripada 

memperdalam ilmu Agama Islam. Selain itu, Isteri dari suami yang 

muallaf cenderung tidak terlalu memperhatikan perkembangan 

pemahaman agama yang dimiliki oleh suaminya, sebab disibukkan dengan 

hal lain yang harus dilakukan sebagaimana kewajibannya sebagai seorang 

isteri. Perilaku keagamaan yang seharusnya diperhatikan juga terabaikan 

sebab adanya hal yang dirasa lebih penting ini. Sehingga mereka merasa 

tidak perlu khawatir terhadap terabaikannya perilaku keagamaan yang 

seharusnya dilakukan. 

Sebenarnya sekilas para pelaku perkawinan muallaf adalah 

mereka-mereka yang telah memenuhi 6 kriteria atau ukuran kafā’ah, 

namun dalam penerapan kehidupan rumah tangga mereka sama-sama tidak 

mampu saling memenuhi ruang kosong dalam hal perilaku agama Islam 

sebagai pondasi pembentuk keluarga samawa yang diidam-idamkan setiap 

pasangan. Dengan persamaan bahwa kemampuan, kesadaran dan kemauan 

mereka yang rendah akan tingkat penerapan perilaku keagamaan terhadap 

kehidupan rumah tangga setelah menjadi muallaf menjadikan rumah 

tangga yang dibangun sebagai suatu hal yang tidak didasarkan sebagai 

bentuk Ibadah kepada Allah SWT. Dengan adanya persamaan bahwa tidak 
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adanya niat dan usaha keras dari kedua belah pihak untuk merealisasikan 

ukuran kafā’ah yang sebelumnya disyaratkan sebagai sesuatu yang harus 

terpenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, akhirnya setelah 

perkawinan terjadi semangat untuk melanjutkan pemahaman Islam 

menjadi kendur dan lepas begitu saja. Setelahnya kafā’ah yang dimaksud 

hanyalah sebagai sebuah hal untuk melegalkan perkawinan. Bukan sebagai 

pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang 

sesungguhnya. 

Pemahaman mengenai konsep kafā’ah dalam hukum perkawinan 

menurut para muallaf dimaknai sebagai sesuatu yang bukan perkara 

penting dalam hubungan rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa 

kesamaan agama merupakan hal yang sudah bisa menjadi tolak ukur 

dilangsungkannya perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Pemahaman 

agama Islam yang mendalam tidak perlu untuk dikuasai pasangan pelaku 

perkawinan muallaf. Dari pemahaman inilah muncul banyaknya pelaku 

perkawinan muallaf yang sekedar masuk Islam untuk melegalkan 

perkawinan yang mereka lakukan, tanpa mau menjalankan praktik 

keagamaan setelah kehidupan rumah tangga berlangsung. 

Umumnya Kantor Urusan Agama setempat akan berupaya untuk 

membentuk keluarga Islam baik bagi orang Muslim sejak awal ataupun 

dari keluarga muallaf. Namun kadang usaha tak selalu selaras dengan 

kenyataan, banyak pula pelaku perkawinan muallaf yang enggan untuk 

memperdalam ilmu agama Islam dengan dalih bahwa mereka dapat 
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mempelajarinya dikemudian hari, tanpa bimbingan dan pengawasan dari 

KUA. Tanpa disadari ketidakmauan para muallaf dalam mempelajari ilmu 

agama Islam sebelum pernikahan ini berdampak besar bagi kehidupan 

mereka setelah pernikahan terjadi. 

B. Analisis Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri Muallaf dalam 

Membentuk Keluarga Islam yang Samawa 

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang menjadi 

konsekuensi dari adanya perkawinan diantara dua orang. Memenuhi suatu 

hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah lumrah dilakukan, sebab 

pertalian perkawinan menghadirkan hukum baru bagi kedua belah pihak 

untuk dapat menjalankan setiap aturan yang ada didalamnya. Kesadaran 

akan pemenuhan kewajiban baik sebagai suami atau istri berdampak pada 

tercapainya tujuan perkawinan, yakni keluarga sakinah. 

Terkait dengan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami 

istri dalam sebuah keluarga, kiranya perlu untuk diketahui bagaimana 

pandangan muallaf terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

peneliti, terdapat beberapa gambaran pandangan muallaf terkait hak dan 

kewajiban suami istri, adalah sebagai berikut: 

1. Keluarga Bapak SP 

Keluarga bapak SP hanya memenuhi hak dan kewajiban dalam 

bentuk nafkah dibidang ekonomi, belum melakukan kewajiban 

memberikan pendidikan agama kepada istrinya. 
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2. Keluarga Bapak SL 

Kepala keluarga ini sebatas mencukupi istrinya dalam hal 

kebendaan disamping pemberian hak biologis bagi istrinya. Istri tidak 

berkewajiban membantu suami dalam memenuhi segala kebutuhan 

yang ada. Istri tidak perlu membimbing suami untuk melaksanakan 

kewajiban sebagai pemimpin keluarga atau Imam. 

3. Keluarga Ibu ST 

Suami sudah mampu menjalankan kewajibannya dalam keluarga 

juga menjadi imam dalam keluarga. Di samping memberikan nafkah 

lahir berupa kecukupan ekonomi semampu suami juga memberikan 

pendidikan agama kepada istrinya. 

4. Keluarga Ibu EN 

Hak dan kewajiban suami istri adalah bagaimana suami istri 

menempatkan posisi dalam berbagai situasi dan kondisi. Semua 

tergantung kesepakatan antara suami dengan istrinya. 

Apabila melihat berbagai pandangan suami/istri muallaf dalam hal 

pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dapat disimpulkan 

bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tergantung 

bagaimana pasangan menyikapinya. Kerelaan pasangan suami istri dalam 

memenuhi hak dan kewajiban merupakan salah satu cara mencapai tujuan 

perkawinan yang dilakukan. Di samping itu mereka menganggap bahwa 

hak dan kewajiban suami istri sebatas pada terpenuhinya nafkah biologis 

saja. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan proses 

penelitian dan menulis hasil laporan, maka peneliti menarik kesimpulan 

bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri muallaf  

1. Pelaku perkawinan muallaf memandang konsep kafā’ah dalam 

hubungannya dengan rumah tangga mereka adalah suatu hal yang tidak 

terlalu penting untuk difikirkan. Kesamaan agama saja sudah cukup 

untuk menjadi bekal dalam menempuh kehidupan rumah tangga, selain 

dari kasih sayang dan kemauan antar keduanya. Pemahaman inilah 

yang menyebabkan para pelaku pernikahan muallaf tidak berperilaku 

selayaknya penganut agama Islam sesungguhnya. Mengabaikan 

kewajibannya sebagai Muslim. Memilih menjadi muallaf hanya untuk 

melegalkan pernikahan yang akan dilakukan. 

2. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri muallaf 

sebatas pada persamaan persepsi pemenuhan kepuasan pasangan dari 

segi finansial. Suami muallaf melepaskan kewajiban bimbingan 

terhadap pemenuhan pengajaran nilai-nilai agama bagi istrinya. 

Sedangkan istri muallaf  berusaha memperdalam pengetahuan ilmu 

agama.  
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B. Saran 

1. Sebelum perkawinan berlangsung hendaklah calon suami/istri yang 

telah memutuskan untuk menjadi muallaf harus memperdalam 

pengetahuan mengenai agama Islam dan hak/kewajiban mereka 

sebagai suami/istri dalam kehidupan rumah tangga dan baik calon 

suami/istri harus berfikir secara mendalam mengenai konsekuensi 

logis yang akan didapat dari kepercayaan agama barunya adalah 

mempelajari dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Jadi tidak ada 

kesan bahwa menjadi muallaf hanya sebagai syarat terjadinya 

perkawinan antara kedua belah pihak.  

2. Penyuluhan bagi para muallaf harus selalu diterapkan oleh pihak KUA 

bagi pasangan-pasangan muallaf agar dapat meningkatkan kualitas 

keagamaan mereka. Adanya umpan balik dari pasangan suami/istri 

muallaf senantiasa mendukung dan memberikan sumbangsih dalam 

peningkatan pemahaman keagamaan baik di dalam maupun diluar 

lingkungan keluarga. 
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