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ABSTRAK
Fa’izah Fauza Taqiya, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pemilihan Calon Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.
Saifullah, M. Ag.
Kata Kunci: Hukum Islam, Pemilihan Calon Pasangan
Memilih pasangan hidup merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai
awal jenjang pernikahan. Salah satu norma dalam Islam, berkaitan dengan
memilih pasangan yang paling utama yaitu memilih calon yang agamis, religius
atau shalihah. Selain itu, memilih pasangan kualitas nasab, produktif (subur),
diutamakan yang perawan. Namun dalam pemilihan calon pasangan ini pasti tentu
terdapat permasalahan yang ditemukan. Faktanya saat ini adanya perbedaan
dengan kriteria yang sudah ditentukan sesuai norma Islam, bukan berati hal
tersebut salah tapi terdapat kriteria yang jarang diperhatikan masyarakat ketika
memilih calon pasangan. Seperti halnya pernyataan dari informan di Desa Kutu
Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang mengatakan bahwa dirinya
menentukan kriteria pasangan hanya berdasarkan pandangan lahiriah. Pada
kenyataannya, dari beberapa informan tersebut, mayoritas tidak ada yang
menjadikan agama sebagai prioritas agama dalam memilih pasangan, hanya
sekadar seagama saja.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap praktik pemilihan pasangan di Desa Kutu Wetan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap argumentasi dalam pemilihan pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan
Jetis Kabupaten Ponorogo?
Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (field
research), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data yaitu teknik sampel dimana pengambilan sampel berdasarkan
kapasitas. Penulis mengambil sampel enam pasangan yang telah menikah di tahun
2015 dan masih menetap di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemilihan
pasangan di Desa Kutu Wetan yaitu: (1) dalam pemilihan pasangan belum sesuai
dengan hukum Islam yaitu kualitas agama pasangan diprioritaskan, mayoritas
masyarakat di desa Kutu Wetan masih minim akan keutamaan agama, baik dalam
hal keberagaman kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terjaga dengan
baik. (2) Hukum Islam memandang terjadinya kecenderungan dalam pemilihan
pasangan di desa Kutu Wetan ini terdapat beberapa argumenatsi seperti faktor
pendidikan, faktor sosial/lingkungan dan faktor keluarga. Pada faktor pendidikan
karena banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada
sosialisasi. Pada faktor keluarga ada yang tidak mendukung, serta faktor
lingkungan yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan yang
dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang
biak dan melestarikan hidupnya. Namun, tentu berbeda dengan manusia
dimana dalam pernikahan bukan hanya sekadar bisa berkembang biak, tapi
harus ada ikatan di dalamnya karena manusia memiliki akal dan peraturan.
Bagi umat manusia, pernikahan merupakan fondasi masyarakat di
mana pun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa
sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota
keluarga yang saleh yang menstransfusikan darah baru pada urat nadi
masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi,
pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab
sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi
berkembang dan maju. 1
Karena bukan hanya sekadar untuk melampiaskan hawa nafsu
walaupun dilakukan suka sama suka bersama pasangannya. Pernikahan
dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.
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Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat 1 (Bandung : CV. Pustaka Setia,
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Islam telah menganjurkan agar menikah dan menyukainya 2 , seperti
firman-Nya:

ص ِل ِحيْنَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َواِ َم ۤا ِٕى ُك ْم ا ِْن يَّ ُك ْونُ ْوا
ّٰ َواَ ْن ِك ُحوا ْاْلَيَامٰ ى ِم ْن ُك ْم َوال
ّللاُ َوا ِسع َع ِليْم
ْ َّللاُ ِم ْن ف
ّٰ ض ِل ِه َو
ّٰ فُقَ َرا َء يُ ْغنِ ِه ُم
Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika
mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan
karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui. (QS. Al-Nu>r: 32)3

Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan
sehingga bisa menjadi kebanggaan pemuka para nabi, Muhammad saw, di
hadapan seluruh nabi dan umat lainnya. Islam sendiri menganjurkan untuk
menikah bagi yang mampu tentunya. Demikian firman Allah, “Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” (QS. Al-Nisa>’: 3)
Dalam pernikahan tersebut pastinya memiliki tujuan yang hendak
dicapai seperti menjadikan keluarga nantinya saki>nah mawaddah wa
rah}mah. Maka, hal tersebut tidak dapat diwujudkan hanya dengan
keahlian semata. Perlunya memiliki wawasan yang luas untuk mencari
calon pasangan yang baik. Sebab hal terpeting dalam pelaksanaan
pernikahan adalah sebelum terjadinya akad, yaitu menentukan calon
pasangan yang akan menjadi pendamping hidup selamanya. Apalagi pada
zaman sekarang ini, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam memilih
2
Muhammad Al-Mighwar, Sukses Menikah dan Berumah Tangga (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2006), 17-18.
3
Ahmad Hatta, Tafsir Qur‘a>n per Kata (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 24: 32.
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calon pasangan karena kualitas kualitas hidup semakin menurun. Harapan
setiap pasangan untuk memiliki calon pasangan yang baik dunia dan
akhirat, dimana menikah adalah ibadah seumur hidup, maka berhati-hati
dalam memilih calon pasangan hidup. Oleh karena itu pentingnya memilih
pasangan yang baik agar tidak ada penyesalan dikemudian hari. Islam
sudah jelas memberikan kriteria yang layak untuk memilih calon pasangan
hidup.

ْ َس ِب َها َو َج َما ِل َها َو ِلدِينِ َها ف
اظفَ ْر ِبذَات
َ ت ُ ْن َك ُح ْال َم ْرأَة ُ ِِل َ ْر َب ٍع ِل َما ِل َها َو ِل َح
ْ َِين ت َِرب
اك
َ َت يَد
ِ الد
Artinya: Wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua
kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat
karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam)
engkau akan beruntung. (H.R Bukha>ri>)
Dari hadits diatas maka Allah memberikan gambaran untuk memilih
calon pasangan hidup dengan mendahulukan agama sebagai pondasi
utamanya, maka hal lainnya akan mengikuti dengan sendirinya.
Dari riwayat hadis di atas, Nabi merekomendasikan perempuan
diposisikan sebagai objek yang dipilih dan kriteria yang dipakai dalam
memilih pasangan hidup untuk mewujudkan keluarga saki>nah mawaddah
wa rah}mah, dimana dianjurkan untuk memilih yang agamanya baik (non
fisik) sebagai pertimbangan yang paling baik. Selain itu, terkait kekayaan
atau ekonomi, faktor fisik (cantik, menawan) dan memiliki garis keturunan
yang baik.
Praktik pemilihan pasangan yang berada di Desa Kutu Wetan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo berdasarkan informasi yang
3

diperoleh serta observasi di lapangan, mayoritas masyarakat menikahkan
anak mereka dengan menerima calon yang telah dikenalkan dari sang anak.
Mayoritas orang tua yang dipertanyakan ketika membawa calon untuk
dikenalkan yaitu asal tidak bertentangan dengan perhitungan jawa, selain
itu melihat calon menantu dari yang terlihat saja, karena memang manusia
cenderung lebih cepat menilai seseorang dari apa yang dapat dilihat secara
langsung.
Dari keenam responden berlatar belakang keluarga yang memiliki
pemahaman nilai adat jawa masih sangat kuat. Salah satu responden
menikah melalui perjodohan orang tua dan adapula yang menikah
dikarenakan hamil terlebih dahulu. Latar belakang pendidikan dari keenam
responden baik individu maupun keluarga bukan dari pendidikan Islam
bahkan ada yang tidak mengalami jenjang pendidikan sama sekali.
Keadaan sosial di masyarakat sekitar masing sangat minim dengan
kegiatan keagaman selain pada

hari-hari

besar

Islam,

hal

ini

mengakibatkan tidak tumbuh rasa keingintahuan tentang ilmu agama.
Bahkan dari orang tua sendiri dalam mengijinkan sang anak menikah
mengaku cukup dengan melihat sang calon mampu untuk menghidupi
secara finansial saja.4
Kurangnya calon pengantin dalam memperhatikan kualitas agama
seseorang yang akan dipilih sebagai pasangan hidup, menjadikan rumah
tangga selalu dalam perselisihan. Dalam sebuah keluarga dibangun bukan

4

Hasil observasi di Desa Kutu Wetan.
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hanya sekadar untuk mengubah status maupun menyerahkan sang anak
kepada calon suami, tapi menjadi ladang pahala dengan menjadikan
keluarga yang taat dalam aturan agama.
Dalam menemukan seseorang yang akan menjadi pendamping hidup
kita tentu bukan hal mudah. Berdasarkan data di atas, bahwa setiap orang
memiliki ukuran baik dab buruk dalam memilih pasangan. Ada yang lebih
mengedapankan semua hal yang bersifat lahiriah/fisik, dan ada yang lebih
mengedepankan akhlak dan agamnya.
Berdasarkan fenomena di atas penulis menganggap perlu untuk
meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam kajian ilmiah dengan
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan
di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menarik rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemilihan
pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap argumentasi dalam
pemilihan pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan
secara mendalam tentang:
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemilihan pasangan di Desa
Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap argumen dalam pemilihan pasangan
di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah
wawasan dan informasi keilmuan terutama di bidang pernikahan
terutama tentang pemilihan calon pasangan bagi pembaca dan
masyarakat di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi

masyarakat:

hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik
pemilihan pasangan.
b. Bagi

peneliti:

penelitian

ini

sebagai

pembelajaran

dan

penambahan wawasan penerapan ilmu selama masa kuliah
tentang menentukan calon pasangan yang akan menikah. Serta
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kontribusi pemikiran dalam rangkat meningkatkan kualitas hidup
rumah tangga terkait pemahaman pernikahan.
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E. Telaah Pustaka
Dengan penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, peneliti
mendapati beberapa penelitian yang memiliki kemiripan judul menyangkut
penelitian yang akan peneliti teliti.
Pertama, Skripsi saudari Romlah, 2019, “Kriteria Memilih
Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-‘Uyun (Studi Kasus di Desa
Menganti Kesugihan Cilacap)”. Dalam skripsi ini Romlah menyimpulkan
bahwa ada enam kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut kitab
Qurrah al-‘Uyun yaitu dianjurkan memilih wanita yang shalehah (taat
beragama), memilih wanita yang produktif, memilih wanita yang
seimbang atau kafa‟ah, memilih wanita yang masih perawan (bukan janda),
memilih wanita yang bukan famili dekat, dan diusahakan memilih wanita
yang cantik. Pada penilitian ini terdapat sepuluh responden yang di mana
empat responden memilih kriteria sepenuhnya sesuai dengan yang ada di
kitab Qurrah al-‘Uyun yaitu memilih wanita yang sholehan, produktif,
kafaah, perawan, bukan kerabat dekat, ddan cantik. Sedangkan dua
responden memilih kriteria solehah, produktif, perawan, bukan kerabat
dekat. Selain itu satu responden memilih solehah, produktif, ka>fa‘ah, dan
perawan. Dan satu responden lagi memilih solehah, produktif, ka>fa‘ah,
perawan dan bukan kerabat dekatnya sendiri. Jadi tidak sepenuhnya dari
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sepuluh responden yang benar-benar memiliki kriteria yang sama dengan
Qurrah Al-‘Uyun.5
Perbedaan penelitian yang dilakukan Romlah dengan penelitian
yang dilakukan penulis yaitu dari segi teori atau tinjauannya. Dari
penelitian Romlah menggunakan tinjauan atau perspektif kitab Qurrah Al‘Uyun sedangkan teori yang digunakan penulis adalah tinjauan hukum
islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait
kriteria memilih calon pasangan hidup.
Kedua, Skripsi saudari Allisyah Destiani, 2017, “Pengambilan
Keputusan Pemilihan Pasangan Pada Wanita Desawa Awal Dengan
Budaya Jawa”. Dalam skripsi ini Allisyah Destiani menyimpulkan dari
penelitian yang telah dilakukan kepada dua subjek memiliki ahap-tahap
yang sama dalam pemilihan pasangan yaitu menilai informasi, mensurvei
alternatif, menimbang alternatif, menyatakan komitmen, dan bertahan dari
feedback negatif. Pengaruh nilai budaya dalam tahapan pengambilan
keputusan untuk pemilihan pasangan hidup yaitu, budaya Jawa yang
berdasarkan bibit, bebet, dan bobot, weton kelahiran dari kedua pasangan
yang akan menikah, arah rumah, serta urutan anak dalam keluarga. Selain
itu nilai-nilai budaya Jawa seperti sikap manut anak terhadap orangtua
mempengaruhi mereka dalam memutuskan untuk menikah dengan
pasanganya pada saat itu. Orangtua berperan sebagai agen utama dalam
pengambilan keputusan untuk memilihkan pasangan dan menikahkan anak
5

Romlah, Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Kitab Qurrah Al-‘Uyun,
Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 74.
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pada seseorang yang mereka pilihkan, yang menurut mereka terbaik untuk
anak mereka kemudian anak mengikuti pilihan tersebut. Di mana kedua
subjek memiliki usia pernikahan yang berbeda, pada subjek I menikah 17
tahun lalu dari tahun 2000 serta subjek II menikah 4 tahun lalu dari tahun
2013. Akan tetapi mereka masih memegang kuat nilai-nilai budaya Jawa
dalam hal pengambilan keputusan pemilihan pasangan untuk menikah. 6
Perbedaan penelitian yang dilakukan Allisyah Destiani

dengan

penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi teori atau tinjauannya.
Dari penelitian Romlah menggunakan teori budaya, yang lebih spesifik ke
budaya Jawa sedangkan teori yang digunakan penulis adalah ditinjau dari
hukum islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas
terkait kriteria memilih calon pasangan hidup.
Ketiga, Skripsi saudari Tri Puji Ningsih, “Konsep Ka>fa‘ah Dalam
Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih”.
Dalam skripsi ini Tri Puji Ningsih menyimpulakan bahwa M. Quraish
Shihab mengartikan sebagai setara atau sama, namun yang dimaksud
ka>fa‘ah menurut M. Quraish Shihab adalah ka>fa‘ah dari segi akhlak
pada agamanya. Karena diantara keempat kriteria tersebut M. Quraish
Shihab lebih mementingkan dari segi agamanya saja, karena kebaikan dari
manusia dilihat dari akhlaknya. Ka>fa‘ah menurut fikih dan M.Quraish
Shihab mengenai pembahasan memang tidak jauh berbeda penjelasan
ka>fa‘ah yang sangat banyak dijelaskan pada fikih, namun di sini M.
6

Allisyah Destiani, Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan pada Wanita
Desawa Awal dengan Budaya Jawa, Skripsi, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2017), 132.
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Quraish Shihab berusaha menjelaskan ka>fa‘ah sesuai pemikirannya, dan
sesuai apa yang dialami masyarakat masa kini, dan menurut M. Quraish
Shihab yang terpenting dalam hal ka>fa‘ah adalah agama (akhlak), karena
manusia yang dilihat dan yang baik adalah dari segi agamanya, sedangkan
pada fikih tidak dijelaskan secara jelas mengenai kriteria ka>fa‘ah yang
bagaiamana pada agama.7
Perbedaan penelitian yang dilakukan Tri Puji Ningsih dengan
penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi teori atau tinjauannya.
Dari penelitian Romlah menggunakan teori tokoh atau gagasan tokoh
sedangkan tinjauan yang digunakan penulis adalah tinjauan hukum islam.
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kriteria
memilih calon pasangan hidup.
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (Qualitatif
Reserch).

Penelitian

kualitatif

adalah

proses

penilaian

yang

mengahsilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang
atau perilaku yang dapat diamati. 8 Dalam buku Metodologi Penelian
Kualitatif, Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. menyimpulkan dari
beberapa definisi penelitian kualitatif dari berbagai tokoh bahwa
penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa

7
Tri Puji Ningsih, Konsep Kafa’ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish
Shihab Dalam Perspektif Fikih, Skripsi, (Purwoketro: IAIN Purwoketro, 2020), 74.
8
Kasiran, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang: UIN Maliki Press,
2010), 172.
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yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah.9
Pada penelitian kualitatif ini, pendekatan penelitian yang
penulis gunakan yaitu pendekatan empirik, dimana menggunakan
teori-teori sosial semisal sosiologi hukum, filsafat hukum, psikologi
hukum dan sejenisnya. Dimana peneliti melihat fenomena yang terjadi
di suatu lingkungan dan meneliti bagaimana teori yang digunakan
tersebut terlaksana. Maka penelitian ini akan adanya interaksi sosial
antara peneliti dengan subyek dan data yang diperoleh di lapangan
dikumpulkan secara sistematis.
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti pada penelitian adalah yang sangat penting,
karena hal ini sebagai alat yang menghubungkan peneliti dengan
respoden untuk penelitian yang dilakukan. Dengan adanya kehadiran
peneliti ini akan lebih memudahkan untuk mengamati dan melihat
bagaimana kondisi responden ketika pengumpulan data. Untuk itu
peneliti bertidak sebagai instrumen kunci, berpantisipasi penuh
sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai
penunjang.
9

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya Offset, 2009), 6.
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3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan
pertimbangan kesesuaian topik yang dipilih serta keunikan dimana
adanya perbedaan/gap antara teori dengan fakta. Selain itu, untuk
penyesuaian kasus juga berhubungan dengan kemampuan intelektual
peneliti dan kesanggupan waktu, biayan yang akan ditanggung serta
berguna sebagai upaya-upaya peneliti dalam memahami perilaku
manusia dari sudut pandang peneliti itu sendiri yang menjadi sasaran
penelitian. 10
4. Data dan Sumber Data
a. Data
Data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik berupa
fakta ataupun angka. 11 Data dapat berupa gelaja-gelaja yang
dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto,
dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan pada saat
penelitian dilakukan. 12

10

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
CV. Pustaka Setia, 2009), 93.
11
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), 118.
12
Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, 96.
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b. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yaitu
wawancara kepada pihak narasumber yaitu pasangan dan
pemuda/pemudi di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo.
2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap
atau penunjang dalam penelitian yang mencakup buku dan
majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen
resmi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder
adalah foto-foto kegiatan, arsip-arsip dan dokumen yang
terkait dengan penelitian di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

dalam

penelitian

kualitatif

menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara
menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan
atau responden. Beberapa responden yang melakukan wawancara
yaitu, Pasangan Andi dan Kiki, Pasangan Rofi dan Dian,
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Pasangan Cherry dan Ima, Pasangan Amat dan Rahma, Pasangan
Ryan dan Tika, Pasangan Deni dan Nurul.
b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis
atas fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut Nawawi dan
Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala
atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Objek yang diteliti
yaitu kriteria dalam memilih pasangan, dan alasan yang
menjadikan adanya pandangan tentang kriteria dalam memilih
pasangan.
c. Metode library reseacrh (studi kepustakaan/studi dokumentasi
adalah teknik pengumpulan data dan informasi memlalui
pencarian dan penemuan bukti-bukti yang bersumber dari nonmanusia, misalnya foto.13
6. Analisis Data
Analisis

data

adalah

proses

mengatur

urutan

data,

megorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
dasar.14 Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif,
dimana pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil,
teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

13
Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
CV. Pustaka Setia, 2009), 129-141.
14
Ibid, 145-146.
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Pada analisis data ini peniliti akan mengkaji secara detail yang
menjadi adanya kesenjangan dari teori serta realitas dengan
menggunakan analisis sosiologi hukum.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Kebasahan

data

diperlukan

didasarkan atas sejumlah kriteria

teknik

pemeriksaan,

yaitu derajat

keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

15

yang

kepercayaan,

Dalam pengecekan

keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh
terutama dari segi perlengkepan, kejelasan makna, kesesuaian,
keserasaian satu sama lainnya. 16
b. Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam
kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya
dimana sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam
rumusan masalah.
c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisia lanjutan terhadap hasil
pengoerganisaian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil
dan sebagainya, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan
teretntu sebagai jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat dalam rumusan masalah.

15
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya Offset, 2009), 327-338.
16
Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: Raja
Grafindo Persad, 2020), 127.
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G. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang mana
setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan
satu dengan yang lainnya, sehingga uraian sistematis satu kesatuan yang
utuh dan benar.
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bab ini yaitu pendahuluan, yang terdapat beberapa subbab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan mafaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian
serta sistematika pemahasan.

BAB II

: PEMILIHAN PASANGAN PERSPEKTIF

HUKUM

ISLAM
Pada bab ini berisi beberapa teori hukum yang terkait dengan
permasalahan yang diangkat peneliti. Teori yang digunakan ini
nantinya akan berguna untuk menganalisis permasalahan yang
telah diangkat peneliti. Adapun teori yang digunakan peneliti
yaitu mengenai dasar-dasar dalam pemilihan calon pasangan
dalam Islam baik dalam Al-Qur’an maupun hadis.
BAB III : PRAKTIK PEMILIHAN PASANGAN
DI DESA KUTU WETAN
Pada bab ini berisi data yang diperoleh peneliti selama
melakukan observasi di lokasi penelitian. Data ini mencakup
gambaran umum wilayah penelitian sejarah Desa Kutu Wetan
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Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, keadaan Geografis
Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,
keadaan penduduk Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo, dan keadaan pendidikan Desa Kutu
Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, penerapan
masyarakat dalam pemilihan calon pasangan, serta faktor apa
saja yang mempengaruhi dalam memilih pasangan mereka.
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMILIHAN PASANGAN DI DESA KUTU WETAN
Pada bab ini merupakan ini dari penelitian karena bab ini akan
menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui
data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk
memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diangkat
peneliti.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari
penelitian yang dilakukan serta saran bagi penelitian ini. Bab
ini memberikan jawaban pada masalah yang diangkat secara
ringkas dan adanya saran-saran untuk penelitian ini bagi pihak
yang terkait.
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BAB II
PEMILIHAN PASANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan
Islam telah memudahkan dalam segala urusan dengan sesama
manusia, mulai dari muamalah sampai dengan pernikahan. Dimana
pernikahan adalah awal dari membangun sebuah generasi baru yang
berwawasan. Maka pernikahan tentu harus dilakukan bagaimana
sewajarnya dengan ketentuan Islam. Maka tentu kita perlu mengetahui
makna dari penikahan guna menjadikan pernikahan sebagai awal yang
baik.
Nikah dalam syariat Islam maksudnya adalah akad perkawinan.
Kata nikah yang banyak tertera di dalam al-Qur’an, menurut mayoritas
ulama maksudnya adalah akad perkawinan, kecuali di dua tempat berikut:
Pertama, dalam firman Allah yang berbunyi:

)٦( َوا ْبتَلُوا ْال َيتَا َمى َحتَّى ِإذَا َبلَغُوا انِ َكا َح
Maksud dari kata an-nikâh dalam ayat ini adalah al-hulm (umur
dewasa atau umur kawin). Jadi artinya adalah, “Dan ujilah anak yatim itu
sampai mereka cukup umur untuk kawin.”
Kedua, firman Allah,

)٢٣٠( َُحتَّى تَ ْن ِك َح زَ ْو َجا َغي َْره
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Kata nikah dalam ayat ini menurut sebagian ulama artinya
senggama, berdasarkan sabda Nabi saw., “.....sampai engkau mencicipi
kenikmatannya dan dia mencicipi kenikmatanmu.” Sementara itu,
sebagian ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah akad
perkawinan itu sendiri. Akan tetapi, hadis mejelaskan bahwa an-nikâh
dalam ayat di atas maknanya senggama. 17 Ini adalah pendapat mayoritas
ulama terkait makna syar’i dari kata an-nikâh.
Kata kawin menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata nikah
atau kata zawaj. Yang dinamakan nikah menurut syara’ ialah: akad (ijab
qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapanucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Maka dalam hal ini
belum pernah nikah atau kawin, juga belum pernah mengabulkan untuk
dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya.
Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: suatu
ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan,
yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.
Dalam pasal 1 bab I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan:
“Perkawinan ialah iakan lahir dan batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

17

Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 11-12.
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(rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.18
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal kata “kawin” yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga
“pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya
mengumpulkan,

saling

memasukkan,

dan digunakan untuk

arti

bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti
persetubuhan (coitus). Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang
terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja
perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan
rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai
satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang
lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada
bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.19

B. Tujuan Pernikahan
Islam telah memudahkan dalam segala urusan dengan sesama
manusia, mulai dari muamalah sampai dengan pernikahan. Dimana
pernikahan adalah awal dari membangun sebuah generasi baru yang
berwawasan. Maka pernikahan tentu harus dilakukan bagaimana
sewajarnya dengan ketentuan Islam. Maka tentu kita perlu mengetahui
18
Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.
19
Muhammad Ali, Fiqih Munakahat (Lampung: CV. Laduny Alifatama), 20.
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makna dari penikahan guna menjadikan pernikahan sebagai awal yang
baik. Pernikahan diharapkan menjadi satu kali dalam seumur hidup bagi
semua insan manusia.
Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata,
hendaklah juga memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah saw yang
menggariskan bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari
yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa
yang diniatkannya.
Oleh karenanya maka orang yang hendak melangsungkan
pernikahan mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan.
Maksud dan tujuan pernikahan itu adalah sebagai berikut:
1. Mentaati perintah Allah swt dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul,
terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad saw., karena
hidup beristeri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk
Sunnah beliau.
2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu
seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga
kehormatan dan memelihara kepribadian.
3. Melaksanakan pembagunan materiil dan spiritual dalam kehidupan
keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga
sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk
mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam
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rangka pembinaan mental spiritual dan pisik materiil yang diridhai
Allah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga
suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan
masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan
rahmat Allah swt.20
Sedangkan tujuan subtansial dari perkawinan adalah sebagai
berikut:
1. Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas
manusia

dengan

jalan

yang

dibenarkan

oleh

Allah

dan

memeperhatikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan
dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan
utama perkawinan adalah menghalalkan hubungan seksual antara lakilaki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan
moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai
puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang.
2. Tujuan perkawinan adalah mengangkat

harkat

dan martabat

perempuan. Karena dalam sejarah kemanusian, terutama pada zaman
jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang
dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahwa anak-anak
perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna
secara ekonomi.
20

Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 2.
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3. Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia
tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk
manusia

bukan

sekadar

nostalgia

atau

kajian

antropologis

sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang
seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.21

C. Kriteria Memilih Calon Pasangan Dalam Islam
Dengan memahami maksud dan tujuan pernikahan, maka untuk
mewujudkannya, Islam dengan syariatnya sudah menetapkan bentuk yang
baik dan standart yang tepat dalam memilih calon suami dan calon istri.
Untuk itu perlu adanya keseimbangan dalam perkawinan, keseimbangan
dapat diraih dengan agama dan akhlak. Dalam Islam perkawinana ideal
adalah perkawinan yang mempunyai arti sederajat, setara atau semisal,
dimana suami istri sekufu.22
Dimana Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki, agar dalam
memilih istri mempertimbangkan empat faktor: kekayaan, kecantikan,
keturunan dan agama. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan
pemilihan , sebelum pertimbangan tiga faktor lainnya. Ketika agama telah
menjadi ukuran, maka kecantikan, kekayaan dan keturunan adalah faktor
tambahan yang akan turun andil dalam memunculkan dan mengekalkan
kecintaan suami-istri dalam rumah tangga.

21
Diyah Winarni, Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Millenial Perspektif
Hukum Islam, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 35-37.
22
Zurifah Nurdin, “Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam,” Syi’ar, 17
(2017), 107.
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Bukan hal yang dilarang jika memilih karena kecantikan, namun
kecantikan fisik itu tidak ada standarnya bahkan setiap etnis atau negara
memiliki standar masing-masing. Selain itu, masing-masing laki-laki
memiliki persepsi yang berbeda tentang kecantikan. Sebagaimana
memilih istri, maka bagi wanita pertimbangan memilih atau menerima
pinangan calon suami landasan utamanya juga harus faktor agama. 23
Keseimbangan itu ada yang memandang dari segi kebangsawan,
kekayaan

dan

juga

keilmuan.

Bagi

yang

memandang

bahwa

keseimbangan itu dari segi bangsawan, suami istri yang ideal adalah
sama-sama keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa.
Orang kaya-sama dengan orang kaya juga dan bagi orang yang berilmu
dikatakan seimbang jika kawin dengan orang yang berilmu pula. Dari
sekian banyak ukuran kesimbangan itu, ulama fiqh sepakat bahwa
menurut kacamata agama perkawinan yang paling ideal itu adalah sama
agamanya. Oleh karena itu perempuan muslimah dilarang kawin dengan
non muslim. 24
Nabi Saw telah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan
yang baik, yaitu:
1. Yang beragama dan menjalankannya
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)

23
Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami (Solo: Era Adicitra
Intermedia, 2011), 47-48.
24
Zurifah Nurdin, “Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam,” Syi’ar, 17
(2017), 108.
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3. Yang masih perawan25
Menurut mazhab Maliki selain agama, selamat dari cacat,
sebagiannya lagi menambahkan kemerdekaan dan profesi. Dan mazhab
Hanafi serta Hanbali menambahkan dengan harta atau kekayaan. Ulama
berpendapat demikian dengan tujuan agar kedua belah pihak saling
berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti terutama dalam ilmu
pengetahuan. Sebab Allah swt akan mengangkat orang yang beriman dan
berilmu pengetahuan kepada derajat yang paling tinggi dari yang lainnya.
Mazhab Hanafi, sebagaimana juga Hasan al Basri, as Sauri dan al Karkhi
berpendapat bahwa kesetaraan atau keseimbangan bukan syarat utama
perkawinan dan tidak pula menjadi syarat sah perkawinan, bahkan bukan
menjadi syarat lazim. Jadi sah saja perkawinan sekufu atau tidak sekufu,
kecuali berbeda agama.
Manusia sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sama-sama
mempunyai kelebihan dan kelebihan manusia yang nyata ada pada
takwanya. Selain dari pada itu, kelebihan yang bersifat individual, alami
atau tradisi tidak bisa diingkari adalah kelebihan dan kekurangan
seseorang seperti rezeki dan ilmu pengetahuan. Walapun demikian,
Wahbab az Zuhaili mengatakan bahwa jika tidak ada perbedaan antara
kaum bangsawan dengan orang yang berilmu dalam tindak pidana, maka
demikian juga dalam perkawinan.26

25
26

Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 152.
Zurifah Nurdin, “Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam,” Syi’ar, 17

(2017), 110.
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Setiap pemuda dan pemudi dituntut untuk berpegang teguh pada
agama dan budi pekerti luhur ketika hendak memilih pasangan hidupnya.
Tanpa agama tak akan ada ikatan sakral dan kehidupan pernikahan pun
tak akan mapan, karena hawa nafsu setiap orang berbeda-beda.

ت َحتَّ ٰى يُؤْ ِم َّن َو َِل َ َمة ُمؤْ ِمنَة َخيْر ِم ْن ُم ْش ِر َك ٍة
ِ َو َْل تَ ْن ِك ُحوا ْال ُم ْش ِر َكا
َولَ ْو أَ ْع َج َبتْ ُك ْم َو َْل ت ُ ْن ِك ُحوا ْال ُم ْش ِركِينَ َحتَّ ٰى يُؤْ ِمنُوا َولَ َعبْد ُمؤْ ِمن َخيْر
َّ ار َو
عو ِإ َلى
ُ ّللاُ يَ ْد
ُ ِم ْن ُم ْش ِركٍ َولَ ْو أَ ْع َجبَ ُك ْم أُو ٰلَئِ َك يَ ْد
ِ عونَ ِإ َلى ال َّن
َاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَذَ َّك ُرون
ِ َّْال َجنَّ ِة َو ْال َم ْغ ِف َرةِ ِبإِ ْذنِ ِه َويُبَ ِي ُن آيَاتِ ِه ِللن
Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah:
221)27
Ini adalah pengharaman bagi kaum muslim untuk menikahi waniwanitta musyrik, para peyembah berhala. Jika yang dimaksudkan adalah
kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita baik
dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala. Terkait dengan
wanita Ahlul Kitab Allah swt. telah mengkhususkan wanita Ahlul Kitab.

27

Ahmad Hatta, Tafsir Qur‘a>n per Kata (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 2: 221.
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Hal ini juga diartikan bahwa jangan menikahkan laki-laki musyrik dengan
wanita-wanita yang beriman. 28
Hal terpenting dalam memilih calon istri yang hendak dipinang
bagi laki-laki adalah menetapkan pilihannya kepada istri yang salehah.
Para istri dalam ruamh tangga merupakan obor dan motivator untuk suami.
Saat suami dirundung bingung, ditempa kesusahan, istri berperan sebagai
dewi kehidupan yang mampu meringangkan beban suami.
Kebahagian rumah tangga adalah idaman setiap orang. Istri yang
cantik, keuangan yang cukup, rumah yang mewah adalah harapan setiap
orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Sebenarnya, kebahagian itu
tidak terletak pada harta kekayaan, tidak pula pada kecantikan. Kekayaan
yang bertumpuk suatu waktu akan habis. Kecantikan pun akan sirna
dimakan usia. Kebahagian yang hakiki terlatak pada keimanan. Istri
salehah menjadi dambaan. Padanya ada kerukunan, kasih dan sayang serta
adda kemesraan dilandasi oleh nilai-nilai ilahi.
Di samping itu, ikatan cinta kasih yang dilandasi imam akan
mampu menebarkan nilai kesalehan di tengah kehidupan suami istri.
Mawaddah wa rah}mah pun akan teraih sebagai wujud nyata dari
kebahagian rumah tangga. Jika istri tidak mampu berperan sebagaimana
mestinya, saat itulah kehancuran mulai tiba. Di rumahnya tidak ada lagi
kemesraan. Tak tampak lagi ikatan kasih sayang. Di sana hanya ada

M. Abdul Ghoffar, Abdurrahmab Mu’thi, dan Abu Ihsan, Tafsir Ibnu Katsir
(Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 265-267.
28
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percekcokan, pertengkaran, dan saling mencurigai. Akhirnya, perceraian
pun terjadi sebagai saksi yang tak dapat dipungkiri.
Oleh karena itu, istri salehah merupakan salah satu jaminan untuk
kebahagiaan rumah tangga. Karena dengan istri salehah, kehidupan suami
menjadi tenang, damai, dan tentram. Selain itu, hidup pun semakin
bercahaya karena ratu rumah tangga membawa amanah Allah yang
Mahakuasa. 29 Allah Swt berfirman, “Sebab itu maka wanita yang saleh
ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. Al-Nur : 34) 30
Oleh karena itu, kesalehan seorang istri bisa diukur daru dua hal
yaitu,
1. Ketaatannya kepada suami. Ketaatan kepada suami ini termasuk
ketaatan kepada Allah Swt selama sang suami tidak memerintahkan
kemaksiatan.
2. Kemampuannya melindungi kehormatan dan kesucian dirinya dari
perbuatan nista, serta pemeliharaannya terhadap harta suaminya dari
kehilangan. 31
Dalam riwayat al-Bukha>ri> no. 5.090,

سعيدُ بن أبي
ُ ي عن َع َبيدهللا قال َحدَثَ ِني
َ َْحدَثَنَا ُمسدد َحدَثَنَا َيح
ضي هللا عنه عن نَ ِبي صلى هللا
ُ
ِ سعيدُ عن أبيه عن أ ِبي ه َُريرة َر
 َو, َو َج َما ِل َها,سبِها
ْ ُ  ت ُ ْن َك ُح اَ ْل َم ْرأة:عليه وسلم قال
َ  َو ِل َح, ِل َما ِل َها:ِلربَ ٍع
ْ َ ف,ِلدِينِ َها
ْ َالدي ِْن ت ِرب
اك
ِ اظ ِف ْر بِذات
َ َت يَد
29

Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 187.
Ahmad Hatta, Tafsir Qur‘a>n per Kata (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 24: 34.
31
Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih (PPT Gelora Aksara Pratama,
30

2008), 101.
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“…dari Abu> Hurairah r.a., dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu
dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena
kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya,
niscaya kamu akan beruntung.”32

Kualitas keislaman wanita shalihah merupakan tiang utama
kehidupan sebuah bahtera ruamh tangga bahagia, karena faktor ini
menjadi motivasi berakhlak mulai kepada suami, menjaga diri dari lakilaki lain dan merupakan bentuk kepuasan terhadap pilihan menutup diri
dan hal-hal privasi lainnya. Buah manis dari kualitas keislaman ini adalah
kesempuarnaan sang istri dan kepercayaan penuh suami terhadap istrinya.
Pemahaman salah terhadap Islam dimana yang hanya dianggap hanya
sebatas shalat dan puasa dan akhirnya terjembab ke dalam neraka ini
merupakan isyarat akan keburukan pemahaman yang salah. Sebagian istri
mengira berislam hanya dalam bentuk pakaian, mendengar pengajian,
mengikuti shalat tarawih pada bulan Ramadhan, puasa sunah, dan
membagi malam untuk shalat tahajud, tetapi ujung-ujungnya masuk
neraka. Itu disebabkan karena telah menyakiti tetangga. Wanita shalihah
tidak lain adalah sosok yang senantiasa berpegang kepada agama. Suatu
wasiat agung datang kepada kita untuk mendapatkan wanita yang taat
beragama. 33
Dalam memilih pasangan juga memperhatikan keturunan orang
yang subur (mempunyai keturunan yang sehat). Disunnahkan pula agar
32
Muhammad Ibnu Islmail Al-Bukhari Al-Ju’fi, S{ah}i>h> al-Bukha>ri>, no.
5.090 hlm. 1.298.
33
Abdullah bin Muhammad Al-Dawud, Kado Pernikahan (Jakarta: Darus Sunnah
Press, 2010), 38-40
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wanita yang akan dilamar itu seorang yang banyak memberikan
keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga
akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap
pasangan suami istri. Anak-anak yang dapat membahagiakan hati mereka
dan yang dapat mengembangkan keturunan. 34 Berkenaan dengan hal
tersebut Allah Swt berfirman,

اجنَا َوذُ ِريّٰ ِتنَا قُ َّرةَ اَ ْعيُ ٍن َّواجْ َع ْلنَا
ِ َوالَّ ِذيْنَ َيقُ ْولُ ْونَ َربَّنَا هَبْ لَنَا ِم ْن اَ ْز َو
ِل ْل ُمتَّ ِقيْنَ اِ َما ًما
Artinya: Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orangorang yang bertakwa. (Q.S. Al-Furqan : 74)35
Ayat tersebut menjelaskan yaitu orang-orang yang meminta kepada
Allah untuk dikeluarkan dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka
yang taat dan hanya beribadah kepada-Nya, yang tidak ada sekutu bagiNya.
Ibu ‘Abbas berkata: “Yaitu orang yang beramal ketaatan kepada
Allah, hingga menjadi penyejuk mata mereka di dunia dan di akhirat.”
‘Ikrimah berkata: “Mereka tidak dikehendaki menjadi orang yang pandai
atau orang tampan, akan tetapi mereka diinginkan menjadi orang-orang
yang taat.” Al-Hasan al-Bashri ditanya tentang ayat ini, lalu beliau
menjawab: “Yaitu Allah memperlihatkan hamba-Nya yang muslim dari
isterinya, saudaranya dan anaknya dalam ketaatan kepada Allah. Tidak,

34
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Abdul Ghofar, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 39.
Ahmad Hatta, Tafsir Qur‘a>n per Kata (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 25: 74.
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demi Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menyejukkan mata seorang
muslim dibandingkan ia melihat anak yang dilahirkannya dan saudara
yang mengasihaninya sebagai orang yang taat kepada Allah.36
Dalam sebuah hadis, Rasullullah Saw bersabda,

:َار ْونَ قَ َل
َّ ُأَحْ بَ َرنَا َع ْبد
ُ  َحدَثَنَا يَ ِز ْيدُ بن ه:الر ْح َمن ابْن خَا ِل ِد قَا َل
َس ْو ِر بن زَ اذَانَ عن ُمعَا ِويَةُ بن قُ َّرة
ُ س ِعي ِد َع ْن َمن
َ أ ْنبَأَنا ال ُمست ِلم ابن
ُ َجا َء َر ُجل إلى َرسول هللا صلَّى هللا: قَال,ار
ٍ س
َ َعن َم ْع ِق ْي ِل بن ي
 إْل أنَّ َها,ب
َ صبْتُ ا ْم َرأةً ذَا
ٍ ص
ٍ س
ِ ب َو َم ْن
َ ت َح
َ َ إنِى أ:َعلَيْه َو سلَّ َم فَقَا َل
,َ ث ُ َّم أَتَاهُ الثَّا ِلثَة,ُ فَنَ َهاه,ت
َ  ث ُ َّم أَتَاهُ الثَّانِ َي,ُ أفَأَتَزَ َّو ُج َها؟ فَنَ َهاه,ُْلَتَ ِلد
 فَإ ِني ُم َكا ِثر ِب ُك ْم,َالودُود
َ َالولُود
َ  تَزَ َّو ُجوا: فَقَا َل,ُفَنَ َهاه
“… dari Ma’qil ibn Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki
kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati
seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul,
apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia
mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya,
kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya
dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku
bangga dengan banyak anak kalian.” 37

Kriteria dalam memilih pasangan yaitu yang masih perawan.
Karena seorang gadis akan mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain
itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan,
lebih menarik untuk dinikmati akan beperilaku lebih menyenangkan,
lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk
disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membentuk dan
membimbing akhlaknya.

36
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Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,

َ ام ُّي َحدَّثَنَا ُم َح َّمدُ ب ُْن
ي
ِ ََحدَّثَنَا ِإب َْراهِي ُم ب ُْن ْال ُم ْنذ ِِر ْال ِحز
ُّ ط ْل َحةَ التَّي ِْم
َسا ِعدَة
ُ سا ِل ِم ب ِْن
َّ َُحدَّثَ ِني َع ْبد
َ ع ْت َبةَ ب ِْن ُع َوي ِْم ب ِْن
َ الرحْ َم ِن ب ُْن
َّ ص َّلى
َّ سو ُل
ّللاُ َعلَ ْي ِه
َ ي َع ْن أَ ِبي ِه َع ْن َج ِد ِه قَا َل َق
ُ ال َر
َ ِّللا
ُّ ار
ِ ص
َ ْاِل َ ْن
ضى
ُ َار َفإِنَّ ُه َّن أَ ْعذ
َ ب أَ ْف َواهًا َوأَ ْنتَ ُق أَ ْر َحا ًما َوأَ ْر
َ َو
ِ س َّل َم َعلَ ْي ُك ْم ِب ْاِل َ ْب َك
ِير
ِ بِ ْاليَس

“(Nikahilah) gadis-gadis, sesungguhnya mereka lebih banyak
keturunannya, lebih manis tutur katanya dan lebih menerima dengan
sedikit (qana‘ah).”38 (H.R Ibn Ma>jah)

Dengan wasiat Rasulullah Saw tersebut maka secara langsung
Islam mengajarkan, agar setiap diri wanita itu menjaga kesucian dan
kegadisannya kuat-kuat hingga akhirnya dipersembahkannya kepada
suaminya kelak. Kegadisan atau keperawanan merupakan sesuatu yang
sungguh teramat mahal nilainya bagi seorang wanita. Seorang wanita
yang dengan mudah memberikan kegadisannya kepada lelaki tanpa
terikat suatu pernikahan yang sah, sesungguhnya dirinya sudah tidak
berharga sama sekali. 39

38
39

Sunan Ibn Ma>jah
Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai (Yogyakarta: Absolut, 2004), 161-162.
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BAB III
PRAKTIK PEMILIHAN PASANGAN DI DESA KUTU WETAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian dan Data Responden
Desa Kutuwetan merupakan salah satu dari 14 (empat belas) desa di
wilayah kecamatan Jetis yang terletak 3 km ke arah timur dari kecamatan Jetis.
Desa Kutu Wetan terletak pada wilayh daratan rendah dengan koordinat
antara 7o 49’– 8o 20’ LS dan 111o 17’ – 111o 52’ dengan luas wilayah 231,00
Ha. Adapun batas-batas wilayahnya, sebagai berikut:
1. Sebelah Utara

: Desa Kradenan, Kecamatan Mlarak.

2. Sebelah Selatan

: Sawah Desa Kradenan, Kecamatan Bungkal.

3. Sebelah Timur

: Desa Campursari, Kecamatan Sambit.

4. Sebelah Barat

: Desa Kutukulon, Kecamatan Siman.

Iklim Desa Kutu Wetan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah
Indonesia mempunyai tropis, dengan dua musim yakni kemarau dan
penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam
yang ada di Desa Kutuwetan.
Desa Kutu Wetan terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Sidorejo,
Krajan Timur dan Krajan Barat dengan jumlah pendudukan 2126 orang terdiri
dari 702 KK. Dari masing dusun tersebut memiliki jumlah rukun warga (RW)
sejumlah 6 dan rukun tetangga (RT) sejumlah 17. 40

40
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1. Jumlah Pendudukan Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia.
Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila
masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk
mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat
pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman
warga, akan tetapi kalau dilihat data statistik, masih rendahnya tingkat
pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus
dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti
pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya
dapat dilihat pada tabel berikut:41
Tabel. 1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat
Tingkat Pendidikan
Usia 3-6 tahun yang
sedang TK/PG
Usia 7-18 tahun yang
tidak pernah sekolah
Usia 7-18 tahun yang
sedang sekolah
Usia 18-56 tahun yang
tidak pernah sekolah
Usia 18-56 tahun pernah
SD tetapi tidak tamat
Tamat SD/sederajat
Usia 12-56 tahun tidak
tamat SLTP
Usia 18-56 tahun tidak
tamat SLTA
41
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Laki-laki (orang)

Perempuan (orang)

31

28

1

0

176

159

8

7

7

8

209

205

0

0

0

0

Tamat SMP/sederajat

158

154

Tamat SMA/sederajat

325

310

Tamat D-1/sederajat

15

11

Tamat D-2/sederajat

102

95

u Tamat D-3/sederajat

14

12

m Tamat S-1/sederajat
Tamat S-2/sederajat
l
Tamat S-3/sederajat
a Jumlah Total

85

74

4

2

0

0

2. J

2.200

h Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk di Desa Kutu Wetan sebagian besar
masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor
pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.
Data menurut mata pencaharian sebagai berikut :42
Tabel. 1.2 Jenis Pencaharian Masyarakat
Jenis Pencaharian

Perempuan

(orang)

(orang)

Petani

252

10

Buruh Tani

215

30

Pegawai Sipil

35

27

TNI

1

0

POLRI

6

0

Tukang Kayu

2

0

Tukang Batu

20

0

Wiraswasta

4

2

Purnawirawan/Pensiunan

18

7

Perangkat Desa

10

1

Buruh Harian Lepas

55

34

Jumlah Total

42

Laki-laki

729
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3. Keadaan Sosial
Banyaknya kegiatan organisasi masyarakat di Desa Kutu Wetan, seperti
Karang Taruna, Jam’iyah Yaasiin, Tahlil, PKK, Posyandu, Kelompok Arisan,
KRPL dan lain-lain merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan
media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada
masyarakat.
Tabel. 1.3 Angkatan Kerja Masyarakat
No

Angkatan Kerja

Laki-laki

Perempuan

(orang)

(orang)

0

0

8

7

73

67

117

115

282

280

237

232

717

701

Penduduk suai 18-56 tahun yang
1

buta aksara dan huruf/angka
latin

2

3

4

5

6

Penduduk usia 18-56 tahun yang
tidak tamat SD
Penduduk usia 18-56 tahun yang
tamat SD
Penduduk usia 18-56 tahun yang
tamat SLTP
Penduduk usia 18-56 tahun yang
tamat SLTA
Penduduk usia 18-56 tahun yang
tamat Perguruan Tinggi
Jumlah

4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kutu Wetan
bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul
berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya
lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan

38

penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Ponorogo. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam
pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan
kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit
sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang
perdagangan.
Tingkat angka kemiskinan Desa Kutu Wetan yang masih tinggi
menjadikan Desa Kutuwetan harus bisa mencari peluang lain yang bisa
menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.
Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Kutu Wetan
amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun
sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis.
5. Kegiatan Keagamaan
Setiap desa memiliki kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya.
Dimana kegiatan tersebut terencana dengan baik. Beberapa kegiatan
keagamaan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,
antara lain:
a. Peringatan maulid nabi, kegiatan ini diagendakan setiap satu tahun
sekali pada masing-masing dusun yang ada di Desa Kutu Wetan
b. Pengajian Jum’at Wage, kegiatan ini diagendakan setiap satu bulan
sekali juga dilaksanakan pada masing-masing rukun tetangga/RT
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c. Bersih Desa, kegiatan ini diagendakan setiap satu tahun sekali yaitu
dibulan Dzulhijjah dan pelaksanaanya pada masing-masing dusun
dengan acara do’a bersama.
d. Acara Sura, kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali pada masingmasing rukun tetangga/RT dengan acara doa bersama.
e. Peringatan 17 Agustus, kegiatan ini dilaksanakan se-kecamatan
setiap satu tahun sekali.
Dari sejumlah warga Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo, penulis mengambil responden delapan pasangan
yang akan diteliti. Penulis memilih responden ini terkait beberapa hal,
dimana responden masih tinggal di desa Kutu Wetan, paham dan mau
diwawancarai oleh penulis. 43
Tabel 1.4 Data Responden
Status
No

Nama

Umur

Pekerjaan

Pendidikan

Calon
Istri

1.

Andi

28 tahun

Petani

SMA

Perawan

2.

Rofi

24 tahun

Pedagang

SMA

Perawan

3.

Cherry

26 tahun

Karyawan

SMK

Perawan

4.

Amat

26 tahun

Pedagang

SMP

Perawan

5.

Ryan

35 tahun

Pedagang

SMA

Perawan

6.

Denni

29 tahun

Wiraswasta SMA

Perawan

B. Kriteria Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup Di Desa Kutu Wetan
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
43
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Objek dalam penelitian ini yaitu kriteria memilih pasangan hidup
bagi orang yang menikah pada tahun 2015 dan orang yang akan menikah
pada tahun 2021 di desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo. Sujek penelitiannya yaitu enam pasangan dan satu orang yang
akan menikah di desa Data Profile Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari
semua informasn pasangan yang menikah pada tahun 2017 akan
disampaikan paparan data sebagai berikut:
1. Data Responden terkait Kriteria Pasangan
a. Pasangan Andi dan Kiki
Pasangan Andi dan Kiki menikah pada tanggal 17 Juli 2017,
mereka bertempat tinggal di Rt/Rw 01/02 desa Kutu Wetan. Profil
dari responden, Andi Prasetyo berumur 28 tahun, memiliki latar
pendidikan SLTA/sederajat di sekolah umum, sekarang bekerja
sebagai petani, sebelumnya pernah bekerja di Korea pada industri
pabrik.
Menurut Andi (28 tahun) warga desa Kutuwetan yang telah
menikah pada tahun 2017, kriteria memilih pasangan bagi dia yang
pertama yaitu mau menerima dia apa adanya, selain itu tidak ada
kriteria khusus dalam diri pasangannya. Kesalehan pasangan cukup
dengan sang pasangan memahami suami dalam keadaan apapun.
Terkait hal pendidikan dan status sosial (harta) tidak dalam
pertimbangan yang perlu diperhatikan secara khusus, karena
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menurut Andi (28 tahun) ketika pasangan sudah memiliki akhlak
yang salehah maka semua ada jalannya sendiri dan memberikan
pemahaman satu sama lain.
Berhubungan dengan menerima dia apa adanya baik dari
segi sikap, perilaku dan ekonomi. Sang pasangan tidak menuntut
akan pemenuhan dalam segi ekonomi yang secara tersiar cukup
dengan kebutuhan sehari-hari tercukupi. Ia juga memilih pasangan
dengan mempertimbangkan keproduktifan istri, karena bagi dia
memiliki keturunan adalah tujuan dari pernikahan. Selain itu,
perempuan yang dipilih yaitu perempuan yang perawan bukan
janda. Dalam hal kecantikan menurutnya tidak dijadikan sebagai
prioritas karena tidak ada jaminan. Selain itu, terkait kekerabatan
masih ada tapi begitu jauh untuk silsilahnya. 44
b. Pasangan Rofi dan Dian
Pasangan Rofi (24 tahun) dan Dian (22 tahun) menikah pada
tanggal 31 Januari 2020. Rofi memiliki latar pendidikan
SLTA/sederajat di sekolah kejurusan, sekarang memiliki usaha
sound sistem. Menurut Rofi (24 tahun) kriteria perempuan yang ia
cari yaitu penyayang, cantik, dan humaris. Sekarang ini mereka
bertempat tinggal di Rt/Rw 01/01 desa Kutu Wetan. Rofi (24 tahun)
menikah dengan perempuan perawan karena menurut dia itu hal
penting. Dari kriteria tersebut menjadi yang penting menurut dia,
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perihal agama cukup seiman. Salehah menurut dia, perempuan
yang bersikap baik hati serta sikapnya.
Dalam hal kecantikan, itu menjadi penting menurut Rofi (24
tahun), dimana dia berpendapat hal itu menjadi suatu hal
keharmonisan dalam rumah tangga, karena melihat keindahan akan
memberikan hal positif. Kekerabatan dalam keluarga Rofi (24
tahun) dan Dian (22 tahun) tidak memiliki kekerabatan dekat.45
c. Pasangan Cherry dan Ima
Cherry (26 tahun) dan Ima (26 tahun) menikah pada tahun
2021 dan sekarang bertempat tinggal di Rt/Rw 01/01 desa Kutu
Wetan. Cherry memiliki latar pendidikan SLTA/sederajat di
sekolah kejurusan, sekarang bekerja sebagai karyawan/pelayaran.
Kriteria pasangan yang ia cari sesuai dengan apa yang di anjurkan
oleh Rasullah, yaitu agama, keturunan, cantik dan kekayaan. Selain
itu, juga bisa menerima dia apa adanya dan saling memahami.
Menurut Cherry (26 tahun) agama menjadikan perempuan salehah
adalah hal yang penting dalam memilih pasangan seumur hidup.
Karena menurut dia perempuan salehah akan menjadikan rumah
tangga harmonis dan mengerti guna mendidik anak yang baik.
Selain itu pasangan yang baik agamanya maka juga akan baik
dalam segi apapun serta bisa menjaga kehormatan dirinya, suami
maupun keluarganya.
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Selain itu, bagi dia memilih perempuan yang perawan juga
dipertimbangkan karena masih belum ada pengalaman terkait
pernikahan jadi bisa saling melengkapi tidak menggurui. Nasab
pasnagan yang akan kita nikahi menurut Cherry itu perlu
dipertimbangkan matang-matang, karena hal ini menjadi faktor
kebanggaan ketika bisa memilih pasangan yang dari keluarga
terhormat atau kelurga yang baik guna mendapatkan keturunan
yang baik juga.
Pada

faktor

kekayaan

juga

akan

mempengaruhi

keharmonisan keluarga ketika kebutuhan tidak tercukupi, maka
kekayaan juga perlu diperhatikan. Keluarga Cherry dan Ima juga
tidak memiliki kekerabatan yang dekat. Terkait, produktif seorang
istri juga perlu dipertimbangkan karena tidak ada pasangan yang
tidak ingin memiliki seorang anak. Terkahir, memilih perempuan
yang cantik adalah hal yang wajar, karena manusai cenderung
menilai apa yang terlihat. Jadi memilih pasangan yang cantik dapat
menenangkan hati, enak dilihat serta lebih langgang untuk
dicintai. 46
d. Pasangan Amat dan Rahma
Pasangan ini menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 dan
tentu saja mereka juga bertempat tinggal di Rt/Rw 01/01 desa Kutu
Wetan. Amat memiliki latar pendidikan SLTP/sederajat di sekolah
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umum, sekarang bekerja sebagai pedagang. Kriteria perempuan
yang diingikan yaitu pasangan yang cantik dan dapat menerima dia
apa adanya. Bagi Amat (26 tahun) keharmonisan rumah tangga
muncul karena juga saling mengerti pasangan masing-masing.
Perempuan salehah menerut dia wanita yang memahami
keadaan suaminya. Selain itu, dia juga memilih perempuan yang
perawan dan subur atau produktif dimana hal itu perlu menjadi
pertimbangan yang sangat penting. Setiap pasangan yang menikah
bagi dia sudah hal yang wajar jika menginginkan keturunan.
Terkait kekerabatan dari kedua keluarga tidak memiliki hubungan
kerabat dekat. Kecantikan pada pasangan kita juga perlu
dipertimbangkan, baginya perempuan yang cantik menjadikan
salah satu kebahagian suami. 47
e. Pasangan Ryan dan Tika
Ryan (35 tahun) dan Tika 29 (tahun) menikah di Jetis pada
tanggal 23 Desember 2019 dimana sekarang mereka juga bertempat
tinggal di Rt/Rw 01/02 desa Kutu Wetan. Ryan memiliki latar
pendidikan SLTA/sederajat di sekolah umum, sekarang memilik
usaha ayam potong dan meubel. Ryan (35 tahun) memilih pasangan
dengan kriteria yaitu seagama, perhatian, dewasa, pekerja keras dan
berpendidikan.

47

Amat, Hasil Wawncara, Ponorogo, 07 April 2021.

45

Menurut Ryan, perempuan yang menjadi prioritas utama nya
yaitu perhatian dan cerewat karena itu menunjukkan bahwa dia
peduli. Terkait perawan hal itu juga dipertimbangkan, selain itu
juga perempuan yang memiliki kesuburan yang baik. Karena
seperti pasangan pada umumnya bahwa dalam sebuah pernikahan
memiliki keturunan adalah tujuannya, namun bagi Ryan (35 tahun)
hal itu juga tergantung pada pemberian Allah swt. kedua belah
pihak

keluarga

tidak

memiliki

silsilah

keluarga

ataupun

kekerabatan yang dekat.48
f. Pasangan Denni dan Nurul
Berdasarkan hasil wawancara, menurut Deni (28 tahun)
terkait kriteria pasangan tidak memiliki kriteria secara khusus,
namun yang penting perempuan yang bisa mengurus kegiatan
rumah

tangga.

Deni

sendiri

memiliki

latar

pendidikan

SLTA/sederajat di sekolah umum, sekarang bekerja sebagai
wiraswasta. Menurut Deni (28 tahun) wanita yang solehah bisa
dilihat jika dia baik dan patuh kepada suaminya. Sama hal nya
dengan informan yang lain, tentu saja memilih wanita yang masih
perawan dan belum pernah menikah.
Selain itu, wanita yang produktif juga menjadi hal utama,
karena menurut Deni (28 tahun) pernikahan yang tidak memiliki
keturunan serasa terdapat yang masih kurang. Memiliki seorang
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anak akan menambah kebahagian dan keharmonisan dalam rumah
tangga. Perihal kekayaan menurutnya juga penting, karena dalam
kehidupan rumah tangga bukan hanya membutuhkan cinta dan
kasih

sayang.

Ketercukupan

finansial

akan

menambah

keharmonisan dan kepercayaan satu dengan lainnya. Memilih
perempuan yang cantik juga perlu, baginya agar setiap pulang kerja
disambut dengan wajah cantik sang istri. 49
2. Data Responden terkait Faktor Pemilihan Pasangan
a. Pasangan Andi dan Kiki
Andi memiliki seorang ayah dan ibu yang berada di desa
Munggu, Bungkal, sedangkan sang istri berada di desa Kutu Wetan,
Jetis. Sekarang ini mereka telah membangun rumah yang berada di
desa Kutu Wetan dimana saat ini dalam proses pembuatan.
Pasangan Andi dan Kiki telah dikaruniai sseorang yang berumur 1
tahun bernama Muhammad Daehan Prasetya.
Andi bekerja sebagai petani dan sang istri bekerja sebagai
guru di SDN Kutu Wetan. Ketika sang istri bekerja maka yang
menjaga sang anak adalah Andi. Andi dan sang istri memiliki sikap
yang ramah pada semua orang. Andi merupakan orang yang sangat
pendiam dan sopan. Sedangkan sang istri memiliki sifat
berkebalikan dengan sang suami.
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Latar belakang kehidupan sang istri, berasal dari keluarga
yang baik dan tidak macam-macam. Kedua memilih menikah
dengan jarak perkenalan yang tidak begitu jauh, sekitar 6 bulan.
Pernikahan mereka hanya sakadar akad dan tidak ada acara resepsi
yang megah, karena pernikahan ini dilakukan ketika Andi bisa
pulang dari Korea. Bahkan pernikahan yang seakan mendadak
mendapat tanggapan negatif dari mayarakat sekitar.
Mereka memilih untuk menikah karena sudah mengenal
satu sama lain bahkan menjadi teman SMA dan sudah mencapai
umur yang matang. Jadi, mereka menikah bukan dari perjodohan
orang tua, namun pilihan mereka sendiri.
b. Pasangan Rofi dan Dian
Rofi memiliki latar belakang pendidikan dari SMK,
sekarang ini meneruskan usaha dari orang tuanya yaitu sound
sistem. Sedangkan sang istri masih dalam masa kuliah semester
akhir di Ponorogo. Keluarga Rofi, dia masih memiliki orang tua
yang lengkap namun sudah berumur. Rofi sendiri tipe laki-laki
yang sama dengan kebanyakan orang, memilih pengenalan melalui
pacaran. Rofi memiliki sifat yang sangat sabar, baik, kalem dan
patuh kepada istri.
Sedangkan latar belakang keluarga sang istri, yaitu berasal
dari keluarga yang diperhitungkan di desa Kutu Wetan. Kedua
orang tua dia dikenal banyak orang, sang ayah bekerja di luar pulau
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dan sang ibu yaitu ibu rumah tangga. Pendidikan sang istri dari
sekolah umum mulai dari TK sampai dengan kuliah.
Rofi dan Dian menikah pada tahun 2020, dan dikaruniai
anak pada tahun yang sama dengan jenis kelamin laki-laki. Anak
pertama mereka diberi nama Sakti Narendra. Mereka mengenal
satu sama lain melalui media sosial, bahkan mereka ketika pacaran
sudah saling berkunjung ke keluarga. Jadi, pernikahan mereka
bukan dari perjodohan kedua orang tua namun telah menjadi
pilihan mereka.
c. Pasangan Cherry dan Ima
Cherry bersekolah sampai SMK perlayaran dan sekarang
bekerja di pelayaran. Kedua orang tua Cherry masih lengkap yang
berada di Balong dan berasal dari keluarga yang baik. Sang ibu
bekerja di luar negeri, dan sang ayah sebagai petani. Sedangkan
sang istri, berlatar pendidikan dari sekolah umum sampai dengan
kuliah. Kehidupan sosial sang istri memiliki sifat yang ramah dan
baik pada tetangga. Sekarang sang istri juga bekerja sebagai guru
les privat di rumah orang tuanya. Sang istri hanya tinggal dengan
ibu, karena ayahnya sudah meninggal dan sang kakak tinggal di
luar pulau dengan suami.
Cherry dan Ima menikah pada tahun 2021, namun sekarang
ini belum

dikaruniai anak. Penikahan keduanya sebelumnya

mereka sudah saling mengenal lebih dari 1 tahun dan akhirnya
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memilih untuk menikah. Pasangan yang dinikahi adalah dari
pilihan masing-masing bukan dari perjodohan.
d. Pasangan Amat dan Rahma
Amat memiliki keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan
kakak perempuan. Sekarang kedua orang tuanya bekerja petani dan
kakak perempuannya bekerja di luar negeri. Pendidikan terakhir
Amat adalah SMP, sekarang dia bekerja sebagai pedagang nasi
goreng namun kadang-kadang dia juga bekerja yang lainnya seperti
bekerja di sawah membantu petani bawang merah. Amat memiliki
kepribadian yang baik dan ramah kepada tetangga.
Sang istri juga masih memiliki keluarga yang lengkap, juga
dengan kembarannya. Saat ini sang istri baru saja menyelesaikan
kuliahnya, latar belakang pendidikan sang istri semua dari sekolah
umum. Kepribadian yang dimiliki juga baik, ramah dan pekerja
keras. Mereka saling mengenal juga melalui pacaran dan akhirnya
menikah, sekarang masih belum dikaruniai seorang anak. Maka
pasangan mereka sudah sesuai dengan pilihan masing-masing.
e. Pasangan Ryan dan Tika
Ryan berlatar pendidikan di sekolah umum dan riwayat
terakhir pendidikan di jenjang SMA. Ryan sekarang bekerja
sebagai pedangan, memiliki usaha kayu dan bersama sang istri
usaha ayam potong. Ryan memiliki sifat ramah kepada tetangga
dan baik. Keluarga Ryan juga berasal dari keluarga yang baik-baik.
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Sedangkan sang istri memiliki latar belakang pendidikan
juga dari sekolah umum, dan pendidikan terakhir pada jenjang
perkuliahan. Selain memiliki usaha ayam potong sang istri bekerja
sebagai guru TK. Keluarga sang istri termasuk keluarga yang
disegani dan berasal dari keluarga yang mampu. Ryan dan Tika
menikah melalui perjodohan kedua orang tuanya. Saat ini mereka
belum dikaruniai seorang anak. Sang istri memiliki kepribadian
yang baik dan pekerja keras.
f. Pasangan Deni dan Nurul
Deni memiliki riwayat pendidikan hingga jenjang SMA
pada sekolah umum. Keluarga Deni juga berasal dari keluarga
yang baik dan tidak memiliki anggapan negatif dari masyarakat
sekitar. Sekarang ini Deni dan sang istri memiliki usaha laundry di
rumahnya. Deni memiliki kepribadian yang baik dan ramah kepada
tetangga. Sedangkan sang istri pendidikan terakhir juga pada
jenjang SMA di sekolah umum. Keluarga sang istri juga berasal
dari keluarga yang baik.
Pernikahan mereka bukan dari perjodohan orang tua
sehingga ini sudah menjadi pilihan mereka. Mereka sudah
dikaruniai 2 anak, perempuan dan laki-laki. Untuk kepribadian
sang istri baik, ramah dan mudah di saat komunikasi dengan orang
baru. Kegiatan di rumah selama berumah tangga yaitu mengurus
anak dan suami, mengikuti kegiatan keagaman juga jarang sekali.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMILIHAN
PASANGAN DI DESA KUTU WETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Pasangan di
Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
Pernikahan menjadi hal yang diperhatikan dan memerlukan
persiapan dalam pelaksananaannya. Hal ini bisa dilihat dari lingkungan
sekitar, namun sebelum itu pandangan terkait pasangan yang baik juga
perli diperhatikan. Karena pernikahan tentu saja hanya ingin dilakukan
satu kali seumur hidup dengan memilih pasangan dengan tidak
sembaranga.
Dalam Islam terkait memilih pasangan hiduppun tidak bisa
sembarang karena tujuan menikah bukan saja untuk menyalurkan hawa
nafsu tapi untuk memenuhi sunnah rasul dan sebagai pelengkap ibadah.
Sesuai dengan yang direkomendasikan Nabi Saw memberikan petunjuk
tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:
1. Yang beragama dan menjalankannya
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
3. Yang masih perawan
Dari keenam responden yang telah melakukan wawancara dengan
peneliti, tidak semua kriteria tersebut masuk dalam kriteria yang diingikan
sebagai pasangannya. Namun setiap pasangan hanya menginginkan
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pasangannya nanti menerima dia apa adanya. Dari sini penulis akan
menguraikan wawancara dan observasi dengan dipadukan dengan hukum
islam terkait pembahasan kriteria memilih pasangan.
1. Yang beragama dan menjalankannya
Pada semua respoden memilih pasangan yang seagama, namun
dalam menjalannkannya setiap responden berbeda-beda. Pasangan
Cherry dan Ima, Cherry memilih pasangan yang seagama dan telah
menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi dia perempuan
yang salehah akan memberikan keturunan yang saleh/salehah juga.
Pada responden yang lain Andi dan Kiki hampir sama, namun terkait
kualitas agama pasangan biarkan semua berjalan mengair begitu saja,
tidak ada target di awal pernikahan untuk memiliki pasangan baik
dalam kualitas agamanya. Ryan dan Tika juga hampir sama dengan
pasangan Andi dan Kiki, dimana terkait kualitas agama pasangan
cukup dengan seiman saja.
Pada ketiga pasangan terakhir yaitu Rofi dan Dian, Amat dan
Rahma, serta Deni dan Nurul cenderung melihat pasangan pada apa
yang terlihat terlebih dahulu. Kualitas agama pasangan juga tidak
terlalu diperhatikan. Khususnya pada pasangan Rofi dan Dian,
dimana mereka menikah karena sebuah kecelakaan. Kualitas
keislaman wanita shalihah merupakan tiang utama kehidupan sebuah
bahtera ruamh tangga bahagia, karena faktor ini menjadi motivasi
berakhlak mulai kepada suami, menjaga diri dari laki-laki lain dan
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merupakan bentuk kepuasan terhadap pilihan menutup diri dan halhal privasi lainnya.
2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari keenam
responden yang memiliki seorang anak yaitu pasangan Andi dan
Kiki, pasangan Rofi dan Dian serta pasangan Deni dan Nurul.
Darisini diketahui bahwa pasangan mereka berasal dari keturunan
yang subur. Ketiga responden yang lain masih belum memiliki
keturunan, namun bukan berarti mereka tidak berasal dari keluarga
yang subur. Hal ini mereka massih belum diberi kepercayaan untuk
memiliki seorang anak, dimana bisa digunakan untuk mencari ilmu
yang lebih baik guna memberikan bekal ilmu yang baik ketika sudah
memiliki seorang anak.
Disunnahkan pula agar wanita yang akan dilamar itu
seorang yang banyak memberikan keturunan, karena ketenangan,
kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan
lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri.
Anak-anak yang dapat membahagiakan hati mereka dan yang dapat
mengembangkan keturunan.
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Maka dalam memilih pasangan

kesuburan pasangan juga perlu diperhatikan.
3. Yang masih perawan
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Dalam masalah memilih pasangan yang masih perawan dari
semua responden tentua menjadi hal mutlak. Keenam reponden
setuju dengan memilih pasangan yang masih perawan. Namun pada
pelaksanaanya salah satu responden menikah ketika sang istri sudah
hamil. Seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan
membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan beperilaku
lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang,
lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk
membentuk dan membimbing akhlaknya.
Dengan wasiat Rasulullah Saw tersebut maka secara
langsung Islam mengajarkan, agar setiap diri wanita itu menjaga
kesucian

dan

kegadisannya

kuat-kuat

hingga

akhirnya

dipersembahkannya kepada suaminya kelak. Kegadisan atau
keperawanan merupakan sesuatu yang sungguh teramat mahal
nilainya bagi seorang wanita. Maka memilih wanita yang masih
perawan tetap lebih dianjurkan.
Berdasarkan analisis di atas, maka secara hukum islam dalam
pemilihan pasangan ini masih banyak masyarakat yang tidak sesuai atau
tidak taat pada apa yang ditentukan oleh Islam. Norma atau kaidah-kaidah
yang telah dianjurkan oleh Islam sesuai dengan anjuran Rasulullah saw. ini,
dalam memilih pasangan seperti yang telah disampaikan pada pembahasan
di atas yaitu perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang
memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur), perempuan
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yang perawan. Namun hal ini tidak menjadikan tindakan tersebut sampai
pada pelanggaran yang sampai pada tingkatan haram. Berdasarkan AlQur‘a>n, hadis dan kitab fikih memilih pasangan yang dijadikan prioritas
utama yaitu pada agamanya bukan fisik.
Pemenuhan syarat mengenai kriteria dalam memilih pasangan
bukan menjadikan pernikahan tersebut sah atau tidak. Tapi menjadikan
pernikahan tersebut

memenuhi

tujuannya.

Yakni

membahagiakan

kehidupan keluarga sehingga dapat menumbuh kembangkan (mendidik,
mengasuh dan merawat) anak-anak dengan pertumbuhan yang baik, yang
penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Argumentasi dalam Pemilihan
Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis,
pemilihan pasangan di Desa Kutu Wetan terdapat beberapa yang belum
memenuhi persyarat yang telah dianjurkan oleh hukum Islam. Islam
memberikan pedoman dalam memilih pasangan antara lain: perempuan
yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas,
perempuan yang produktif (subur) dan perempuan yang perawan. Namun
pada realitasnya, masyarakat kurang memperhatikan permasalahan agama.
Hal ini bukan hanya sekadar seiman tapi bagaimana kualitas agama
pasangan yang akan dinikahi. Dalam memilih pasangan (calon istri/calon
suami) bisa mempertimbangkan dua aspek yaitu fisik dan non fisik.
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Kriterai yang sifatnya lebih abadi non fisik dimana lebih menjamin
keberlangsungan untuk membentuk keluarga sanikah. Kriteria agama yang
baik tidak sebatas agamanya Islam, atau pengetahuan agamanya tinggi,
ataua kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. Kriteria
agama yang baik, lebih didasarkan pada kualitas keberagamannya yang
baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik. 51
Pendapat para pasangan terkait memilih wanita yang seperti apa, terjadi
penyimpangan norma atau kaidah tentu hal ini dipengaruh beberapa faktor.
Berdasarkan pendapat Cherry (26 tahun) dimana wanita yang taat
agama harus menjadi prioritas dalam memilih pasangan. Hal ini
dikarenakan adanya sosisalisasi, maka lama-kelamaan akan menjadi suatu
kebiasaan dan menjadi pandangan dalam memilih pasangan, yang akan
menjadikan kepatuhan meski pada mulanya sukar untuk mematuhi kaidahkaidah tadi. Sedangkan pendapat Andi, memang hal terkait taat agama
juga diperlukan namun menurut

mereka bisa dilakukan seiring

berjalannya waktu. Pendapat lainnya, seperti pendapat Amat, Ryan, Rofi’
dan Deni kualitas agama seorang pasangan masih kurang diperhatikan.
Berbeda dari norma atau kaidah yang terjadi disebabkan adanya
ketidakmampuan dalam berinterkasi berdasarkan fungsi masing-masing.
Norma atau kaidah ini yang meliputi norma agama, norma etika, norma
sopan santun memiliki sanski moral, sedangkan norma hukum dimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formal yang akan
51
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memiliki sanski pidana. Norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam
pemilihan pasangan akan memiliki sanski yaitu sanski moral.
Maka hukum Islam memandang bahwa kriteria tersebut belum
semua terlaksana pada ke enam responden di desa Kutuwetan. Perbedaan
pendapat tentang kriteria pemilihan pasangan di desa Kutu Wetan terjadi
karena adanya faktor sosial serta latar pendidikan yang pernah ditempuh
para responden. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis
mayoritas latar pendidikan formal pada setiap responden di jenjang
sekolah menengah atas, dimana di sekolah umum. Selain itu juga faktor
sosial baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mengakibatkan beda
pemahaman terkait kriteria dalam pemilihan pasangan yang ideal sesuai
dengan hukum Islam.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis
maka dapat diambil keseimpulan terkait praktik pemilihan calon pasangan
di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, sebagai
berikut :
1. Praktik pemilihan pasangan di desa Kutu Wetan belum sesuai dengan
hukum Islam karena dalam Islam terdapat kriterianya antara lain,
perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki
nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur), dan perempuan
yang perawan. Dalam Islam agama menjadi prioritas utama dalam
memilih pasangan. Namun, pada kenyataannya dalam memilih
pasangan yang terjadi di desa Kutu Wetan masih minim akan
keutamaan agama baik dalam hal keberagaman kesalehan individu
dan kesalehan sosial yang terjaga dengan baik.
2. Argumentasi dalam pemilihan pasangan di desa Kutu Wetan ini
dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu

faktor pendidikan, faktor

sosial/lingkungan dan faktor keluarga. Pada faktor pendidikan karena
banyak masyarakat yang bukan lulusan sekolah Islam dan tidak ada
sosialisasi. Pada faktor keluarga ada yang tidak mendukung, serta
faktor lingkungan yang sangat jauh dari kehidupan yang agamis.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat
diajukan saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan, antara
lain:
1. Bagi pasangan yang hendak menikah bukan salah jika kita harus
mempertimbangkan pasangan yang akan kita nikahi, dan sebaiknya
mendahulukan bagaiman ketaatan pasangan kepada agamanya.
2. Perlunya bagi setiap pasangan yang hendak menikah mengikuti dan
memperbanyak ilmu terkait keluarga saki>nah mawaddah wa rah}mah.
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