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ABSTRAK 

Agus Sabto Haryoto, 210111049.” Analisis  Hukum Islam Terhadap Konsep 

Bibit, Bebet, Bobot dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Karang Rejo 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan” Skripsi Progam Studi Akhwal 

Syakhsiyah. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Sirojudin Ahmad.S.Ag 

Kata Kunci:, kafa’ah, bibit, bebet, bobot. 
Perkawinan merupakan salah satu yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai 

jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melangsungkan 

kelestarian hidupnya. Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, maka memilih pasangan merupakan hal yang perlu 

diperhatikan. Peranan orang tua atau keluarga dalam memberi petunjuk kepada 

anak-anak mereka didalam mencari pasangan hidupnya masih terlihat 

berpengaruh orang tua masih menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak 

mereka memperhatikan hal-hal yang biasa berlaku dalam masyarakat jawa ialah 

harus mengenal bibit, bebet, bobot. 

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: Bagaimana 

konsep bibit, bebet, bobot dalam adat istiadat di Desa Karang Rejo Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan ?Bagaimana analisis hukum islam terhadap penerapan 

konsep bibit, bebet,bobot dalam adat istiadat perkawinan di Desa Karang Rejo 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ? 

Pada penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Desa Karang Rejo 

Kecamatan Arjosari dengan pendekatan secara kualitatif. Sedangkan 

pengumpulan data dengan Wawancara, observasi, dokumentasi, untuk mengolah 

datanya penulis mengunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan hasil 

penemuan riset dan analisa data menggunakan metode deduktif 
Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan (1) Masyarakat Desa Karang 

Rejo mempunyai konsep tersendiri dalam hal pemilihan jodoh, yaitu Bibit, bebet 

dan bobot. Dalam masalah bibit ini yang menjadi pertimbangan ialah keturunan 

atau keadaan orang tuanya. kedua bobotnya, dikaji harta kekayaan. bebet  

merupakan tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh calon mempelai atau bisa 

juga pekerjaan yang digelutinya. (2) Untuk penerapan Konsep Bibit, Bebet, Bobot 

dalam tradisi perkawinan di Desa Karang Rejo terbagi dalam dua kriteria, pertama 

dari pihak laki-laki bahwa yang terpenting dalam memilih jodoh adalah bobotnya, 

karena bobot ini menyangkut tentang pengetahuan sang isteri dalam hal agama. 

Dengan bekal pengetahuan agama inilah yang akan digunakan untuk mendidik 

anak dan juga berbakti pada suami. Kedua pihak perempuan lebih mementingkan 

bebetnya dalam hal ini adalah pekerjaan. karena tidak menutup kemungkinan 

dengan mempunyai calon yang mapan (sudah mempunyai pekerjaan) tidak akan 

mengalami kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga dan dapat menjaga 

kestabilan rumah tangga maka dari itu mereka mencari pasangan yang sudah 

mempunyai pekerjaan yang mapan dengan harapan bisa mencukupi kebutuhan 

rumah tangga mereka dan membantu mengangkat perekonomian keluarga 
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BAB II 

KAFA’AH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Kafa’ah 

 

Kafa‟ah berasal dari bahasa Arab dari kata كفى ء , berarti sama atau 

setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan 

terdapat dalam Al- Qur’an dengan arti “sama” atau sepadan.1 Dalam istilah 

fikih, “sejodoh” disebut dengan “kafa‟ah”, artinya ialah sama, serupa, 

seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, Kafa‟ah atau 

kufu’, menurut bahasa, artinya setara, seimbang atau keserasian, serupa 

sederajat atau sebanding.
2
   

Sedangkan yang dimaksud kafa‟ah atau kufu‟ dalam perkawinan, 

menurut istilah hukum Islam, “keseimbangan dan keserasian antara calon 

istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk 

melangsungkan perkawinan”.3 Perkataan kufu‟ juga terdapat dalam firman 

Allah SWT dalam surat al-Ikhlas ayat 4, yang berbunyi :  

      

Artinya : “Tidak satupun yang menyamainya”4
 

  Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-

Daruquthni, dari Jabir bin Abdillah al-Anshori Rasulullah saw bersabda  

: 

                                                           
1
 Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 140. 
2
 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap( Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), 56. 
3
 Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003),96. 

4
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 485. 
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 َ َ َ ُ  و  ُِاْ ِ ُ ْ   َ وْاِ ُ  و وْاَْ َ  َا  َ  َْاِ ُ  و  ِ َْ ِ  ْ 

Artinya: "Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang 

yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) dengan orang-orang 

yang sepadan."
5
 

 

  Menurut Abu Ubaid : yang dimaksud sepadan dalam hadits 

tersebut adalah kesamaan dalam hal pemberlakuan hukum diyat dan 

qishas, bukan persamaan kemuliaan berdasarkan keutamaan. Menurut 

ulama’ Hanafiyah, kafa‟ah adalah kesepadanan yang khusus antara laki-

laki dan perempuan. Menurut ulama’ Malikiyah, kafa‟ah adalah 

kesepadanan dalam hal agama dan keadaan yaitu selamat dari aib yang 

mewajibkan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya.
6
  

  Dalam kitab Ahwalus Syahsiyah, Abu Zahrah menjabarkan 

berbagai hal seputar Kafa‟ah. Dalam kitab tersebut Zahrah mengartikan 

kafa‟ah sebagai keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa 

hal tertentu supaya terhindar dari perkara yang dapat menghancurkan 

kehidupan rumah tangga.
7
 

Menurut ulama’ Hanafiyah, kafa‟ah adalah kesepadanan yang 

khusus antara laki-laki dan perempuan.  Menurut ulama’ Safi’iyah, 

kafa‟ah adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib 

dan kehinaan, terutama kesepadanan laki-laki terhadap perempuan dalam 

hal kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib. Menurut 

                                                           
5
 Sunan Ibnu Majah (Darul Qalam, 1987), Hadith No. 1985. 

6
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juz 2, (Beirut : Darul Fikr), 15.  

7
 Muhammad Abu Zahra, Al-Ahwal Asyahsyyah (Kairo : Darul Fikr, 1957), 156. 
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ulama’ Hanabilah, kafa‟ah adalah kesamaan dan kesempurnaan dalam 

lima hal yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.
8
  

  Dalam Fiqih Al-Islami wa Adillatuh, Wahbah Al-Zuhli 

menerangkan bahwa kafa‟ah adalah kesesuaian antara suami istri dalam 

hal kemasyarakatan supaya keberlangsung hidup berumah tangga dapat 

terjaga.
9
 Nabi Muhammad SAW. Memberikan ajaran mengenai ukuran-

ukuran kufu’ dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam 

rumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW: 

: ُ ْاَ ُح وَْ َمْ  َةُ ِاَْ َبٍع  ): َ َعْن  َِبي ُهَ ْ َ َة  ضي ه عاه َعِن و َاِبِي صلى ه عل ه  سل  َق َل 
 )َف ْظَ ْ  ِبَذوِت وَ ِد ِن َ ِ َبْت َ َدوَك , َ  ِِد ِاَ   , َ  َِجَم  َِ    , َ  َِ َسِبَ  ,  َِم  َِ   

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda “Dari Said bin Abi 

Su‟bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. : 
Sesungguhnya beliau bersabda: “Nikahilah perempuan karena 

empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena 

derajatnya, ( nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat 

agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi 

semua kebutuhanmu.”10
 

 
Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan 

menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat 

perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan 

agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk 

dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. 

 

                                                           
8
 Said bin Abdullah, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim (Jakarta 

: Pustaka Amani, 2002),17.  
9
 Wahbah al-zuhly, Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, vol 7 (Damaskus : Darul Fikr, 

1989),234.  

  
10

 Shahih Muslim, juz 1, 632.  
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B. Dasar Hukum Kafa’ah 

1. Al-Qur’a>n 

Dalam Al-Qur’a>n surat Al-Hujura>t ayat 13, Alla>h SWT berfirman : 

                         
 

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal”.
11

 

 

Ayat di atas menunjukan adanya kafa‟ah dalam segi agama 

dan akhlak. Alla >h SWT menjadikan orang-orang yang bertaqwa lebih 

utama dari pada orang-orang orang yang tidak bertaqwa. Dan 

menafikan adanya kesetaraan diantara keduanya dalam hal kesetaraan. 

Hal ini menunjukan adanya dua hal. Yang pertama, adanya kesetaraan 

dan kedua terdapat perbedaan kemulian dalam hal taqwa. 

Diantara dalil lain yang mendukung kedua hal tersebut adalah 

surat Az-Zumar ayat 9, yang berbunyi : 

       
                                                           

11
  Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,, 517. 
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Artinya: “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan 

sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran”.
12

 

 

 

Dalam ayat lain, surat Al-Furqa>n ayat 54, Alla >h SWT 

berfirman:  

              
   

Artinya : “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia 

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharahdan 

adalah Tuhanmu Maha Kuasa .” 
 

 

Menurut Ibnu Qayyim, kafa’ah berkaitan erat dengan 

kesempurnaan budi pekerti, seorang muslimah jangan dikawinkan 

dengan laki-laki kafir, perempuan yang tidak berzina jangan 

dikawinkan dengan laki-laki jahat. Al-Qur’a>n dan sunnah tidak 

menyebut kafa’ah selain agama.13
    

2. Hadits Nabi 

                                                           
12

 , Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Hal 459.  
13

  Alhamdani, Risalah,29. 
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Diriwayatkan oleh Ima >m Bukha>ri, dari Abu Huraira >h, 

Rasululla >h SAW bersabda :  

ح  : َ َعْن  َِبي ُهَ ْ َ َة  ضي ه عاه َعِن و َاِبِي صلى ه عل ه  سل  َق لَ 

ل    ل   جل, ِ  بع  ب            , حسب   ظف ب     ن 

Artinya : “wanita itu dinikahi karena, agamnya, kecantikannya, 

hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang 

taat kepada agamanya”.
14

 
 

Menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan usul-usul 

keturunan (nasab adalah kemuliaan leluhur dan kerabat). Al-Ma>wardi 

dalam kitabnya Al-Hawl Al-Ka >bir Sya >rah Mukhtashor Al-Muza >ni 

mengatakan,bahwa syarat yang kedua (dari syarat-syarat kafa’ah) 

adalah nasab. 

a. Diriwayatkan oleh Muslim dari Wa>tsilah Bin Al-Asqa’. 

Rasululla>h SAW bersabda :  

ن ق  ًس   َ     ا فى ب  كن  ى  سل عي  ا فى من ب  ك ن من ب
شيم  ى  ا ف نى من ب ى  شيم    ا فى من ق س ب

 
Artinya :“Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Bani Kinanah 

dari Bani Ismail dan memilih dari Bani Kinanah 

Quraisy, dan memilih dari Quraisy dari Bani Hasyim 

dan memilih aku dari Bani Hasyim”.
15

 

 

Hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan Bani 

Hasyim. Alla>h SWT telah memuliakan mereka dan memilih 

rasul-nya dari kalangan mereka. Hal ini menunjukkan kemuliaan 

Alla>h SWT berikan kepada Ahlul Bait Nabi SAW. Ima >m Baihaqi 

                                                           
14

 Shahih Muslim (Darul Qiyam, 1965), Hadith No. 1965. 
15

  Shahih Muslim (Darul Qiyam, 1965),hadith No.4221. 
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menggunakan hadits ini sebagai dasar adanya kafa’ah dalam hal 

nasab. 

b. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, al-Baihaqi 

dan al-Daruquthni, dari Aisyah Rasulullah saw bersabda: 

ح     م   ن م   خيَ    ن ف ي ح   إ  كف   ن
Artinya :”pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan 

nutfahmu carilah mereka yang sekufu‟ denganmu dan 
kawinlah mereka”16 

 

 

C. Kedudukan Kafa’ah 

 

Dalam hal kedudukan kafa’ah dalam perkawinan terdapat 

perbedaan pendapat di kalangan ulama’ termasuk Malikiyah, Syafi’iyah 

dan Ahlu Ra’yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad 

berpendapat bahwa kafa‟ah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan 

dalam arti kafa‟ah itu hanya semata keutamaan  dan sah pernikahan antara 

orang yang tidak se-kufu.
17

  Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam 

surat  Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi : 

    
  

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa “18
 

 

Karena kafa’ah tidak keluar dari fungsinya yang merupakan hak 

bagi wanita, atau para wali, atau bagi keduanya, maka keberadaannya 

tidak disyaratkan jika sudah ada persetujuan dan kesepakatan. Diantara 

                                                           
16

 Sunan Ibnu Majah (Darul Qalam, 1987) Hadist No. 1958.  
17

 Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.141 
18

 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Hal 300. 
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ulama’ yang sepakat ini kebanyakan tidak menempatkannya sebagai 

syarat. Kafa‟ah dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan 

dengan yang lain.     

Namun ada Sebagian jumhur ulama’ yang berpendapat, bahwa 

kafa’ah dipandang amat penting dalam kelangsungan suatu perkawinan, 

meskipun bukan menjadi syarat suatu perkawinan. Alasan yang 

dikemukakannya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh :  

al-Baihaqi dan Daruquthni, dari Jabir bin Abdillah al-Anshori Rasulullah 

saw bersabda : 

ي ء  َن  َ ِ ج َ ز َ س ء  ََمن  َكف ء  ح    َ  

Artinya :“janganlah kalian menikahkan para perempuan kecuali 
terhadap laki-laki yang sekufu atau sepadan, dan janganlah 

kalian menikahkan mereka kecuali para walinya”19
 

 

Kemudian dalam sebuah riwayat diceritakan, bahwa seorang 

wanita pernah mendatangi Rasulullah untuk mengadukan sikap bapaknya 

yang memaksanya kawin dengan seorang pemuda yang sombong dan 

senantiasa  menginginkan yang bersifat keduniaan, sehingga dia tidak 

merasa setara dengan pemuda itu. Dia bertanya kepada Rasulullah : 

“Apakah ada hak bagi wanita untuk menolak pilihan bapaknya, jika wanita 

itu tidak setuju ?” kemudian Rasulullah pun menjawab: “Jika kamu tidak 

mau, tinggalkan pemuda itu”. (HR. Ibnu Majah, An-Nasa’i dan Ahmad bin 

Hanbali).
20

 

                                                           
19

. Sunan Kubro, lilbaihaqiy, hadist No. 1514. 
20

 Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta : Siraja, 2003),34, 35  
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Hadits ini merupakan hadits terkuat yang menunjukkan betapa 

pentingnya kafa’ah dalam menentukan jodoh seseorang wanita. Menurut 

jumhur  ulama’ keharmonisan dalam suatu rumah tangga, sangat 

ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Bila terjadi ketidak 

cocokan antara calon suami dan isteri, tidak hanya berdampak buruk bagi 

keduanya, tetapi juga kepada besan dan keluarga lainnya. 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah mengemukakan 

pendapatnya bahwa dalam perkawinan memang diperlukan kesederajatan, 

kespadanan, maksudnya antara calon suami dan isteri harus sama dalam, 

kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan 

agama sehingga tidak diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri 

dan akan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau 

kegoncangan dalam rumah tangga.
21

 

 

D. Kriteria Kafa’ah 

 

Ulama’ Maliki >yah mengakui adanya kafa’ah. Tetapi menurut 

mereka kafa’ah hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya 

saja. Kafa’ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau 

kekayaan. Seorang laki-laki soleh yang tidak bernasab boleh kawin dengan 

wanita yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha 

                                                           
21

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Vol.2 (Beirut : Dar al-Fikr), 143. 
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besar, orang hina boleh saja dengan orang terhormat, seorang lelaki miskin 

boleh kawin dengan perempuan kaya asalkan muslimah.  

Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak 

memintakan cerai meskipun laki-lakinya tidak sama kedudukannya 

dengan wali yang menikahkannya, apabila perkawinan dilaksanakan 

dengan persetujuan si perempuan. Apabila pihak laki-laki jelek akhlaknya 

ia tidak sekufu’ dengan permpuan yang solehah, si perempuan berhak 

menuntut fasakh apabila masih gadis dan dipaksa dengan laki-laki fasik. 

Demikian pendapat madzhab Maliki > tentang kafa‟ah, yaitu 

persamaan akhlak dan agamanya, bukan ukuran lainnya
22

. Tetapi 

kenyataannya, ahli fiqh dari kalangan Hanafi >>, Syafi‟i > serta Hanbali > 

memasukan ukuran lain dalam kafa’ah. Perinciannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Nasab 

Adapun kafa’ah dalam hal nasab maksudnya suami harus 

setara dengan wanita yang dipinangnya dalam hal nasab dan 

keturunan. Misalnya seseorang anggaota Bani Hasyim tidak dianggap 

setara (sekufu), kecuali dengan seseorang dari Bani Hasyim lainnya. 

Seorang Quraisy tidak sebanding dengan kecuali dengan seseorang 

dari kaum Quraisy pula.
23

 

                                                           
22

 Al Hamdani, Risalah Nikah (hukum perkawinan islam), (jakarta : Pustaka Amani 

Jakarta, 2002), 17.  
23

 Mahmud, al-Mashari, Bekal Pernikahan (panduan menjelang pernikahan), (jakarta: 

qisthi press, 2012), 279.  



27 

 

 

 

Apakah nasab atau termasuk objek kafa’ah atau tidak, jumhur 

ulama’ berbeda pendapat.    

2. Merdeka 

Seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang 

merdeka, demikian pula orang yang pernah menjadi budak tidak 

sekufu  dengan perempuan yang ayahnya belum pernah menjadi 

budak, karena orang yang merdeka akan merasa terhina apabila 

hidup bersama seorang budak. Jumhur ulama’ selain Malikiyah 

memasukkan merdeka dalam kafa‟ah berdasarkan Al-Qur’an surat 

an-Nahl ayat 75 :  

                                 

Artinya :“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak 

terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki 

yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian 

dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-

terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya 

bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada 

mengetahui”24
 

 

 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seoarang budak 

dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun 

                                                           
24

  Deprtemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,. 413  
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termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginan tuannya. 

akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu yang sesuai 

dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.
25

  

3. Islam 

Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang yang mempunyai 

ayah muslim sekufu dengan perempuan yang mempunyai leluhur 

muslim, karena mereka cukup dikenal dengan menyebutkan nama 

ayahnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad baru 

menganggap cukup apabila dikenal ayah serta kakeknya. 

Sekufu  dalam agama Islam juga sudah ditur dalam 

kompilasi hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 44 yang berbunyi 

“seorang wanita  Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dan pasal 61, 

yang berbunyi ; “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk 

mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan 

agama”.26
 

4. Pekerjaan 

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata 

pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah 

keluarga.
27

 Jumhur ulama' selain Malikiyah juga sepakat 

memasukkan pekerjaan dalam perangkat kafa'ah Hal ini 

berdasarkan hadits Nabi SAW : 
                                                           

25
  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, Terjemah oleh Nur Hasanuddin,.34 

26
 Kompilasi Hukum Islam,.335.  

27
 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ,. 846 
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َم ق   س ي  ى   ع س   ا   َ م : عن بن عل  ع  كف ء بعض  
ً  حَج ًم  ج إََ حئ ج  حٍ   حٍ   بي      (بعض قبي 

ى  بي  ( 

 
Artinya : “dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. 

bersabda : "hai orang Arab satu dengan lainnya sekufu', 

satu kabilah sekufu' dengan kampung yang sama, antara 

sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang bekam 

dan tukang jahit”(HR. Al-Baihaqi)
28

 

 

Apabila seseorang perempuan berasal dari kalangan orang-

orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat tidak sekufu 

dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila 

penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak 

berbeda ukuran tinggi rendahnya ditentukan oleh adat, adakalanya 

suatu pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu masa dipandang 

terhormat tetapi di tempat dan waktu lain mungkin dipandang hina.  

5. Kekayaan   

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang 

(calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada 

isterinya. Ulama’ Syafi’iyah berbeda dalam menetapkan kafa‟ah 

dalam hal kekayaan ini. Sebagian menganggapnya sebagai ukuran 

kufu. Seorang miskin dianggap tidak sekufu dengan orang kaya. 

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan 

hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta 

dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria kafa‟ah„. 

Berdasarkan hadits Nabi SAW: 

                                                           
28

 Al-Baihaqi, As-Sunnah As-S}a >g}i>r, Juz 2, h.22  
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ل   : عن عب   ب   عن   بي ق    م        ني  َ   بي     َ   حس   

 )   حل  (
 

Artinya :“sesungguhnya perhitungan ahli duniayang disukai 

adalah harta benda”.
29 

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang 

dianggap sekufu’ adalah apabila seorang laki-laki sanggup 

membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak 

sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantara 

keduanya, maka dianggap tidak sekufu‟.  Menurut Abu Yusuf 

(salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap sekufu‟ dalam 

kekayaan adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar 

mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan 

seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari 

keadaan bapaknya.
30

 

Termasuk ulama’ yang menganggap kekayaan sebagai 

ukuran kafa’ah adalah Imam Ahmad Bin Hanbal, beliau berkata: 

orang miskin akan menyusahkan isterinya dalam memberi nafkah 

dan membahagiakan anak-anaknya.
31

     

6.  Seimbang dari Segi Fisik atau Tidak Cacat 

Asy- Syafi’i menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai 

ukuran kafa’ah.  Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani 

                                                           
29

 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, h. 423 
30

 H. M. Rasyidi, Keutamaan Hukum Islam,. 79  
31

  Al Hamdani, Risalah Nikah (hukum perkawinan islam), (jakarta : Pustaka Amani 

Jakarta, 2002), 22. 
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yang mencolok itu tidak sekufu' dengan perempuan sehat dan 

normal. jika cacatnya pandangan lahiriyahnya, seperti buta, laki-

laki yang seperti ini tidak sekufu‟ dengan perempuan sehat, tapi 

kurang disukai menurut pandangan lahiriyah, seperti, buta, buntung 

tangan atau perawakan jelek. Rauyani berpendapat bahwa laki-laki 

seperti ini tidak sekufu denngan perempuan yang sehat, tetapi 

golongan Hanafi dan Hamnbali tidak menerim a pendapat ini. 

dalam kitab Al-Mughni "terhindar dari cacat tidak termasuk dalam 

syarat kufu'.
32

 

Ibnu Qudmah dalam kitabnya Al-Mughni berkata : syarat 

tidak cacat itu bukan ukuran kafa’ah. Tidak ada perbedaan 

pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya 

kafa’ah tetapi si perempuan dan walinya berhak meminta khiyar 

(pilihan) untuk meneruskan dan membatalkan perkawinan, karena 

kerugiannya akan menimpa si perempuan. Wali boleh 

mencegahnya apabila si perempuan kawin dengan laki-laki yang 

berpenyakit kusta, supak atau gila.
33

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kafa‟ah, 

sebagai berikut; Agar rumah tangga berjalan harmonis, maka diperlukan 

komunikasi yang berimbang, latar belakang keluarga yang relatif sama 

tingkat pendidikan yang sejajar, usia yang tidak terlalu jauh berbeda serta 

faktor-faktor lain yang dimiliki masing-maing calon. Dalam hal ini 

                                                           
32

 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, 55.  
33

Ibid,.22  
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memilih isteri yang sekufu berarti mengukur faktor-faktor di atas dengan 

kapasitas pribadi.  

Konsep sepadan dalam melihat calon pasangan dapat di ukur 

melalui lima faktor, yaitu : 

a. Kesepadanan dalam hal agama 

b. Kesepadanan dalam hal akhlak dan moral 

c. Faktor kesepadanan dalam pendidikan. Sebaiknya pendidikan 

suami lebih ditinggi dari pada isteri atau sekurang-kurangnya sama.  

d. Faktor kesepadanan dalam keturunan 

e. Faktor kesepadanan dalam usia.
34

    

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 

7 ayat 1 bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 

tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Rentang usia diatas dapat 

dijadikan sebagai jarak perbedaan usia yang dianggap sepadan dalam 

perkawinan. 

Adapun konsep kafa‟ah dalam KHI sebagaimana telah dijelaskan 

sekilas pada pasal 44 dan 61. Dalam permasalahan kafa‟ah adalah suatu 

hal yang penting dalam perkawinan, karena adanya kafa‟ah antara kedua 

mempelai akan lebih mudah untuk mencapai tujuan perkawinan dan 

menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan penuh 

kehormatan di dalamnya. Oleh karena itu dalam KHI hanya disinggung 

sekilas tentang agama. 

                                                           
34

 Quraisy Sihab, Pengantin Al-Qur‟an Kalung Permata Buat Anak-anakku  (Jakarta: 

Lentera  Hati, 2007) 81.  



33 

 

 

 

Akan tetapi agamalah yang harus dijadikan faktor utama dalam 

kriteria kafa‟ah ini demi terwujudnya rumah tangga yang marhamah dan 

diridhoi Allah. Hal ini telah disepakati seluruh ulama’ (ijma’) bahwa 

wanita Islam tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki yang tidak 

beragama Islam, baik laki-laki itu seorang musryik atau golongan ahl-al 

kitab seperti beragam kristen/katolik atau yahudi. 

Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memilih 

pasangan yang benar-benar kuat agama dan mulia akhlaknya. beliau 

memperingatkan, jangan sampai dalam memilih pasangan hidup berpaling 

dalam agama dan akhlak.sebab bila berpaling, di kemudian hari akan 

berakibat munculnya fitnah dan kehancuran dalam berumah tangga
35

. 

Boleh jadi keadaan keluarga yang diselimuti kebahagiaan akan berbalik, 

lantaran salah satu pasangan suami isteri tidak berpegang teguh pada 

ajaran agama.
36

 Sebab  ukuran kebahagiaan baginya hanya diukur dengan 

kedudukan, harta, kecantikan, kegantengan. Lain halnya bila kebahagiaan 

diukur dengan agama dan akhlak mulia, semuanya tidak akan sirna. 

Bila sudah tidak memperhatikan lagi nilai agama dan akhlak, boleh 

jadi seorang laki-laki shalih menikah dengan seorang pelacur, atau seorang 

perempuan shalihah menikah dengan seorang laki-laki fasik. Sebab dalam 

memilih calon pasangan yang hanya tertarik pada kegantengan, harta, 

kedudukan atau yang lain, bukan pada  prioritas agama dan akhlak. Kalau 

ini yang terjadi, maka sudah barang tentu tidak akan mampu menciptakan 
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 Mudjab, Mahalli, Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
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keluarga bahagi. Bahkan dapat menjadi sebab terjadinya penyelewengan 

dari jalan yang benar, terjerumus dalam kekejian, hingga masyarakat 

merasa risih, serta mendatangkan bencana bagi kehidupan mereka.
37

  

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa laki-laki hamba sahaya 

sekalipun kalau dirinya seorang mukmin adalah lebih baik dan lebih bagus 

untuk dipilih sebagai calon suami daripada seseorang laiki-laki musyrik 

sekalipun orang tersebut pria jantan, bagus lagi simpatik. 

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di surat Al-Baqarah 221 :  

                                              

    

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” 
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menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”38
 

  

                                                           
38

 ,  Departemen Agama, Al-Qur‟an dan terjemahan hal 35.  
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BAB III 

KONSEP BIBIT, BEBET, DAN BOBOT DALAM TRADISI PERKAWINAN 

DESA KARANG REJO KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN 

PACITAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Karang Rejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten 

Pacitan 

1. Sejarah Desa Karang Rejo
39

 

Desa Karang Rejo berasal dari kata karang yang berarti “batu” , 

sedangkan kata rejo memiliki arti “ramai, jaya, dan damai”. Jadi karang 

rejo berarti batu atau pekarangan yang akan mengalami keramaian, 

kejayaan dan kedamaian. Harapan ini dilemparkan oleh sesepuh dan 

pinisepuh Desa Karang Rejo. Pada awalnya lahan di Desa Karang Rejo, 

tandus dan bebatuan yang hanya ditumbuhi alang-alang.  

 Warga Desa Karang Rejo yang sebagian besar petani/buruh tani 

hanya mengandalkan dari lahan sawah tadah hujan. Kemudian selang 

beberapa waktu datanglah tokoh wali, tokoh di kalangan masyarakat 

yang dianggap mempunyai hubungan dekat dengan Allah SWT. Ada 

dimensi kesakralan dalam tokoh wali tersebut. Para wali tersebut 

mempunyai keterampilan dalam memainkan wayang yang khusus 

dilakukan di  kalangan mereka dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. 

Selanjutnya ada tokoh sampingan yaitu mbok rondo dadapan 

yang menjadikan permainan wayang para wali takut diketahui. Dalam 
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  Data Profil Desa/Kelurahan, Desa Karang Rejo. 1. 
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kisah ini diawali dengan pengenalan tokoh yaitu para wali memainkan 

wayang yang dilakukan pada malam hari dan alat pewayangan yang 

menyertainya seperti kelir, gong, blancong. Konflik mulai muncul ketika 

mereka mulai memainkan wayang yang penuh kerahasiaan dan tidak 

boleh diketahui orang lain. Permainan wayang ini dilakukan hingga pada 

pagi hari. Perumitan terjadi ketika waktu menjelang pagi hari ketika itu 

mbok rondo dadapan keluar rumah membersihkan halaman rumahnya. 

Munculnya mbok rondo dadapan menjadikan para wali takut diketahui 

manusia.  

Akhirnya dengan sangat tergesa-gesa para wali tesebut 

menghentikan pagelaran wayang tersebut, akibatnya para wali tidak 

sempat untuk membereskan peralatan-peralatan yang digunakan dalam 

pagelaran. Kemudian peralatan-peralatan tersebut mulai dari kelir 

tersebut berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian  diberi nama 

gunung kelir, gong tersebut berubah menjadi batu yang sangat besar 

sehingga warga sekitar menyebutnya batu gong dan didekat batu tersebut 

ternyata terdapat sumber mata air yang hangat.
40

 

Selang beberapa tahun kemudian sumber mata air hangat itu 

dikelola oleh sebagian kecil masyarakat dalam sekala yang masih relatif 

kecil, kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dijadikanlah 

sebagai tempat pariwisata pemandian air hangat “Tirto Husodo” yang 

masih dikelola sampai sekarang. Berkat adanya tempat wisata ini 
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  Data Profil Desa/Kelurahan, Desa Karang Rejo.,  2. 
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menjadikan desa menjadi ramai (rejo). Hal ini sesuai dengan anggapan 

para sesepuh dan pinisepuh yang memberikan nama Desa Karang Rejo 

yang berarti “Batu yang akan mengalami keramaian”. 

2. Kondisi Pemerintahan Desa 

a. Pembagian Wilayah Desa Karang Rejo 

Adapun Pembagian wilayah di Desa Karang Rejo Sendiri 

terbagi dalam 6 dusun/dukuh yaitu sebagai berikut
41

 : 

Tabel 3.1 Klasifikasi Desa Karang Rejo  

Dusun Kepala Dusun 

Dsn Brungkah Bpk Untung 

Dsn Krajan Bpk Subaidi 

Dsn Ringin Putih Bpk Sutikno 

Dsn Trobakal Bpk Kamami 

Dsn Pringapus Bpk Mungin 

Dsn Wonosari Bpk Ni’am 

Jumlah Dusun 6 

 

Dari pemaparan tabel di atas bahwa di Desa Karang Rejo 

terdapat 6 dusun yang semuanya masih ditempati oleh sebagian 

warga dengan dipimpin oleh seorang kepala dusun, dimana tugas 

dari kepala dusun tersebut adalah sebagai coordinator dari masing 

dusun tersebut.     

b. Demografi 

Jumlah Penduduk Desa Karang Rejo
42

 : 

Tabel 3.2 Klasifikasi Penduduk menurut jenis kelamin 

 

                                                           
41

 Data Profil Desa/Kelurahan,Desa Karang Rejo. Hal,  25 
42

 Data profil Desa/kelurahan, Desa Karang Rejo. hal 31 



39 

 

 

 

Jenis Kelamin JUMLAH 

Jumlah Laki-laki 1408 orang 

Jumlah Perempuan 1432 orang 

Jumlah penduduk laki-laki di Desa Karang Rejo mencapai 

1408 orang sedangkan perempuan kurang lebih mencapai 1432 

orang jumlah total ada sekitar 2480 orang. Kepadatan penduduk 

mencapai 29 per km dengan jumlah kepala keluarga 792 kk 

Perkembangan penduduk Desa Karangrejo
43

 : 

Tabel 3.3 Perkembangan Penduduk 

JUMLAH JENIS KELAMIN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Jumlah Tahun 2014 1306 orang 1346 orang 

Jumlah Tahun Ini 2015 1408 orang 1432 orang 

Persentase Perkembangan 2 % 9 % 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase 

perkembangan penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2014-

2015  yaitu laki-laki sebanyak Sembilan persen dan perempuan 

sebesar dua persen. 

c. Keadaan Sosial dan Budaya 

 Kondisi sosial budaya masyarakat Karang Rejo tergolong 

masyarakat yang cukup tinggi tingkat kekeluargaan dan kegotong-

                                                           
43
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royongan hal ini bisa dilihat saat ada kematian warga dan acara-

acara  hajatan seperti perkawinan dan lain-lain. Dalam hal 

kebudayaan, ada beberapa jenis kegiatan adat yang sampai sekarang 

masih  dilestarikan antara lain sebagai berikut
44

 : 

Tabel 3.4 Klasifikasi Kebudayaan dan Kegiatan Adat 

NAMA UPACARA ADAT ADA/TIDAK 

Adat Perkawinan Ada 

Adat Dalam Bercocok Tanam Ada 

Adat Dalam Pengelolaan SDA - 

Adat Dalam Pembangunan Rumah Ada 

Adat Dalam Penyelesaian Konflik - 

  

Dan organisasi pemuda desa Karang Rejo diwadahi dengan 

organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam Karang Taruna 

“Gayam Karya”. Selain itu ada juga sebuah organisasi yang bergerak 

dibidang olah raga yang dimana didalamnya menampung talenta-

talenta berbakat dalam hal sepak bola ataupun bola voli. Organisasi  

sepak bola yang ada di Desa Karang Rejo dengan nama  “Banyu 

Anget FC“ dan organisasi bola voli yang diberi nama “Bintang Muda“  

yang didukung sarana dan prasarana yang mendukung, satu buah 

lapangan sepak bola dan bola voli merupakan bentuk kepedulian dari 

Kepala Desa Karang Rejo yang diberikan guna memajukan organisasi 

tersebut.  

d. Keadaan Ekonomi 
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Dari segi ekonomi masyarakat Desa Karang Rejo termasuk 

ekonomi golongan menengah kebawah, sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani dan juga pedagang dan sebagian 

lagi ada yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini : 

Tabel 3.5 Klasifikasi Pekerjaan 

 

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa pedagang dan petani 

merupakan mata pencaharian yang paling banyak digeluti oleh 

masyarakat, tersedianya lahan menjadi faktor utama mengapa dua 

profesi tersebut banyak digeluti oleh masyarakat. 
45

  

e. Bidang Pendidikan 

 Faktor pendidikan sangat menentukan sekali dalam 

perkembangan didesa khususnya, dan di indonesia pada umumnya , 

bidang pendidikan sangat penting dalam rangka peningkatan sumber 
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daya manusia (SDM)  untuk Desa Karang Rejo tingkat kerawanan 

pendidikan tidak ada untuk anak berumur 7 tahun sampai 15 tahun 

karena masyarakat menyadari akan pentingnya pendidikan bagi masa 

depan putra–putrinya, jadi secara nyata bahwa desa Karang Rejo 

tidak terjadi kerawanan dalam pendidikan.
46

  

Tabel 3.6 Klasifikasi penduduk berdasarkan umur yang masih 

menempuh pendidikan. 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 362 

2 Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang 

masih sekolah 

362 

3 Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang 

tidak sekolah 

0 

 

Pendidikan membentuk dasar dari setiap masyarakat. Hal 

ini berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, dan 

perkembangan masyarakat pada umumnya. Adanya Lembaga 

pendidikan formal dan  pendidikan formal keagamaan merupakan 

bukti dari pentingnya pendidikan guna untuk memajukan sumber 

daya manusia yang ada di Desa Karang Rejo :  
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1. Pendidikan Formal 

 

Tabel 3.7 Sarana pendidikan formal 

Nama 

 

 

 

 

Jumlah Kepemilikan Jumlah 

tenaga 

pengajar 

Jumlah 

siswa 

 

Pemerintah swasta Desa dan 

kelurahan 

Play 

Group 

4 - - √ 9 86 

TK 2 - - √ 7 47 

SD 3 √ - - 38 221 

SMP 1 √ - - 16 99 

SMA 1 - √ - 14 98 

 

Dari table diatas menunjukkan bahwa penduduk desa 

karang rejo telah menerima pendidikan dengan baik, hal ini 

ditunjukkan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan mulai 

dari TK sampai dengan SMA. 

 

2. Pendidikan Formal keagamaan
47

 

Tabel 3.7 Sarana pendidikan keagamaan 

 Nama 

 

 

 

 

Jumla

h 

Kepemilikan Jumlah 

tenaga 

pengajar 

Jum

lah 

sisw

a 
Pemerinta

h 

Swast

a 

Desa dan 

kelurahan 

Tsanawiyah 1 - √ - 16 99 
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Aliyah 1 - √ - 14 98 

Ponpes 1 - √ - - 84 

Madin 2 - - √ 5 20 

 

Selain pendidikan formal terdapat pula lembaga pendidikan 

keagamaan hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa lembaga 

pendidikan keagamaan seperti MTS, MA, MADIN dan satu pondok 

pesantren. 

 

f. Kondisi Keagamaan 

Mayoritas masyarakat Desa Karang Rejo beragama Islam, 

bahkan hampir 100%. Kegiatan keagamaan sangat maju dan 

berkembang pesat, hal ini bisa dilihat beberapa kegiatan keagamaan 

di desa tersebut, seperti yasinan yang diadakan setiap malam jum’at, 

lingkup kegiatan ini adalah RT/RW, untuk manakib sendiri biasanya 

diadakan setiap satu bulan sekali dan ini merupakan kegiatan rutinan 

desa yang pusat kegiatannya dilaksanakan di Masjid Baiturrahman 

Dusun Trobakal, yang terakhir adalah kegiatan dziba'iyah kegiatan 

ini dilaksanakan disetiap musholla dan biasanya dilaksanakan setiap 

dua minggu sekali.  

Dan setiap habis magrib ada kegiatan ngaji untuk anak laki-

laki maupun perempuan. Semua kegiatan-kegiatan tersebut tentu 

harus didukung dengan sarana yang memadai, dibawah ini 
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merupakan perincian sarana peribadatan baik berupa mushola 

ataupun masjid yang terdapat di Desa Karang Rejo.
48

 :   

Tabel 3.8 Klasifikasi Sarana Peribadatan    

NO DUSUN TEMPAT PERIBADATAN 

MASJID MUSHOLA 

1 KRAJAN 1 2 

2 TROBAKAL 1 4 

3 BRUNGKAH 1 2 

4 WONOSARI 1 10 

5 RINGIN PUTIH 1 13 

6 PRINGAPUS - 5 

7 JUMLAH 5 36 

Sebagian besar masyarakat Desa Karang Rejo memeluk 

agama Islam hal ini ditunjukkan dengan berdirinya beberapa sarana 

peribadatan berupa mushola dan masjid. 

3. Kondisi Geografis Desa Karang Rejo 

a. Batas Wilayah Desa Karang Rejo : 

1. Sebelah Utara   : Desa Karanggede, Kec. Arjosari  

2. Sebelah Selatan   : Desa Gayuhan, Kec. Arjosari 

3. Sebelah Timur  : Desa Temon, Kec. Arjosari 

4. Sebelah Barat  : Desa Tinatar, Kec. Punung 

b. Orbitasi (jarak dari pusat – pemerintah desa), sebagai berikut
49

 :  

                                                           
48
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1. Jarak Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Kecamatan : 5 km 

2. Jarak Pememerintahan Desa ke Pemerintahan kabupaten : 15 

km 

3. Jarak Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Provinsi : 250 km 

 

B. Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Adat Perkawinan Desa Karang Rejo, 

Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan  

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Desa Karang Rejo 

Kecamatan Arjosari, dengan mencari tahu kepada narasumber mengenai topik 

yang dibahas dalam skripsi ini yaitu konsep bibit, bebet, bobot dalam adat 

perkawinan di Desa Karang Rejo. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti 

berhasil mencari dan menggali informasi terkait permasalahan dalam 

penelitian. 

Menurut penuturan bapak  Badri yang dimaksud dengan bibit, adalah 

asal-usul keturunan, yang dimaksud dengan asal-usul keturunan disini adalah 

bahwa anak itu lahir dari perkawinan yang sah, bukan dari hasil zina, 

sedangkan bobot itu penilaian berdasarkan kualitas dan kedalaman ilmunya 

baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Bebet, itu bisa juga disebut 

dengan keadaan ekonomi.
50

    

Hal yang senada juga juga diutarakan oleh Bapak Khoiri beliau 

memberikan pengertian bibit, berarti keturunan yang baik, keturunan yang 

baik bukan berarti seorang itu harus berasal dari keturunan yang berasal dari 
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bangsawan atau raja melainkan lebih mengarah kepada orang tua calon yang 

berasal dari keluarga yang baik-baik, Sedangkan bobot itu kaitannya dengan 

pengetahuan keagamaan, bebet ini lebih ditekankan pada keadaan ekonomi.
51

 

Banyak  hal yang menjadi pertimbangan sebelum seseorang menikah, salah 

satu alasan yang menjadi dasar adalah adanya kecocokan antara calon. Dalam 

hal menentukan kecocokan, dengan memilih salah satu dari ketiga kriteria 

tersebut merupakan hal yang tepat. 

  Filosofi tentang bibit, bebet, bobot ini dipakai oleh masyarakat 

Desa Karang Rejo untuk memperoleh gambaran tentang kriteria calon yang 

baik. Atau paling tidak menjadi alat tolak ukur atas kriteria yang sudah 

mereka kantongi selama ini oleh masing-masing para pencari jodoh dalam 

rangka uji proper test sosok yang diincar. 

Sebagian besar masyarakat Desa Karang Rejo yang hidup di  

lingkungan Jawa, sangat teguh memegang adat istiadat dan tradisi yang telah 

turun-temurun dari nenek moyang mereka. Menurut mereka adat dan tradisi 

merupakan khazanah kebudayaan yang harus mereka lestarikan termasuk 

juga konsep bibit, bebet, bobot . 

Menurut pemaparan Bapak Sumardi bahwa bibit itu asal-asul 

keturunan, bobot itu dilihat dari tingkat pendidikannya dan juga 

keagamaannya. Bebet itu dilihat dari hartanya bisa juga pekerjaan yang 

digelutinya.
52

 Adanya ketiga konsep ini menjadi bukti nyata bahwa 
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masyarakat desa Karang Rejo masih sangat berhati-hati dan selektif dalam 

mencari siapa yang yang akan bersanding sebagai garwo (sigare nyowo). 

 Ada banyak pilihan di dunia ini, dan setiap orang memiliki hak 

untuk memilih. Akan tetapi dari sekian banyak pilihan tersebut bukanlah 

jaminan untuk membentuk keluarga yang harmonis. dalam  membentuk 

sebuah keluarga yang harmonis tidak serta-merta bisa kita dapat dengan 

begitu mudah. Sebuah keharmonisan bisa diciptakan atau didapat dengan 

beberapa cara salah satunya dengan memilih calon dengan konsep bibit, 

bebet, bobot sebagai filternya. 

Menurut pemaparan Bapak Nasi’un bibit dalam pengertian memilih 

jodoh itu adalah asal-usul dari calon mempelai baik laki-laki maupun 

perempuan, baik tidaknya keturunan, bebet merupakan kualitas diri seseorang 

hal ini bisa dilihat dari pendidikan. Bobot itu kemampuan si laki-laki dalam 

memenuhi nafkah. Berbicara tentang Jodoh tentu tidak akan terlepas dari 

ketentraman. Artinya apabila kita dan pasangan kita telah menemukan 

kecocokan tentu rasa tentramlah yang akan timbul.
53

 

Memilih pasangan tidaklah semudah memilih gaun wanita atau 

mobil yang apabila salah memilih masih dapat dikembalikan atau diperbaiki, 

akan tetapi dalam pernikahan mengandung beragam masalah sehingga tidak 

mungkin mengembalikan suami kepada ayahnya atau isteri pada ibunya. 

Suksesnya rumah tangga dan terwujudnya segala tujuan yang diharapkan 

sangat tergantung pada memilih teman yang cocok. Pilihan yang benar 
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terhadap teman hidup  akan menyelamatkan dari kesulitan hidup yang 

terkadang menjadi penyebab munculnya keretakan-keretakan dalam rumah 

tangga. 

Perlu diketahui, filosofi jawa mengatakan ada lima hal yang manusia 

itu tidak mengetahui dengan pasti peran dan nasib perjalanan hidupnya, yang 

pertama pesti (mati), yang kedua jodho (jodoh), ketiga kodrad (nasib), dan 

yang kelima bondo (harta). Meskipun jodoh dibawah kepengawasan Allah, 

bukan berarti kita hanya bisa berdiam dan berpangku tangan namun kita 

wajib ikhtiar supaya tidak salah dalam memilih. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hasim bahwa memilih 

pasangan  dirasakan penting dalam membangun sebuah keluarga kedepannya. 

yang dimaksud dengan Bibit asal-usul keturunan, bobot merupakan kualitas 

calon yang ditekankan ke pendidikan akhlak dan agamanya, Bebet itu 

kesiapan  seseorang dalam hal menafkahi.
54

 Memang dizaman sekarang 

terbukanya arus teknologi yang serba cepat mempermudah bagi setiap 

individu dalam mencari pasangan dan berhubungan dengan individu lain di 

media sosial, jarak dan waktu bukanlah menjadi suatu hambatan lagi.  

Banyak yang tertarik, kemudian kenal sebentar lalu menikah tanpa 

mengenal terlebih dahulu calon pasangannya, akibatnya seringkali pahitlah 

yang dirasakan, dengan mengenalnya terlebih dahulu kita bisa mengetahui 

seluk beluk pasangan kita dan menjadi landasan kita untuk memutuskan 

kedepannya nanti. Memilih pasangan hidup yang ideal adalah salah satu 
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bagian terpenting dalam perjalanan hidup seseorang yang ingin berumah 

tangga dan berketurunan, sebab kesalahan dalam memilih pasangan yang 

dinikahi dapat berdampak buruk pada kualitas hidup pribadi anak dan 

keluarga dimasa depan. Disinilah pentingnya peranan orang tua atau keluarga 

dalam memberi petunjuk kepada anak-anak mereka di dalam mencari 

pasangan hidupnya.  

Dalam hal memilih jodoh terkait dengan bibit, bebet, bobot , ini  

menurut penuturan Bapak Mahfud, yang dimaksud dengan bibit itu asal-usul 

keturunan, bobot itu tingkah laku dalam masyarakat, dan juga akhlaknya, 

bebet itu pekerjaanya.
55

 sedangkan pendapat Bapak Syaifudin yang dimaksud 

dengan bibit itu memilih calon dengan melihat apakah seseorang itu berasal 

dari keturunan yang baik, yang dapat dilihat dari sifat, watak dan perilakunya 

sehari-hari, dan bisa juga dari hal-hal lain seperti bagaimana keadaan orang 

tuanya, apakah anak nakal atau bukan, bobot itu dilihat dari segi kekayaan 

dan kemampuan, serta pendidikannya, bebet itu pekerjaannya.
56

  

Dari beberapa data hasil wawancara diatas dapat diambil pengertian, 

bahwa bibit mengandung arti keturunan dan asal muasal keluarga pasangan. 

bibit ini adalah faktor yang sangat diperhatikan dalam sebuah perkawinan di 

jawa pada umumnya. seseorang akan menilai keberadaan pasangan yang akan 

menikah dari sisi mana orang itu berasal. faktor nasab atau keturunan menjadi 

penting ketika seseorang akan menikah karena faktor ini dapat membawa hal 
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yang baru kepada keluarga asal dengan perolehan status yang akan di dapat 

nantinya. 

Bagi masyarakat desa karang rejo perkawinan bukan hanya 

merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk 

ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik 

sosial, ekonomi dan budaya. Untuk itulah mengapa faktor bibit ini menjadi 

begitu penting. 

Bebet diartikan sebagai kualitas yang baik, adanya keharusan unsur 

bebet ini damaksudkan sebagai upaya untuk mempersiapkan kedua pasangan 

calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. karena 

bagaimanapun, unsur ini menjadi jaminan bagi orang tua calon mempelai 

dalam melepas anaknya ketika kelak berpisah (menjadi keluarga tersendiri). 

bebet  digunakan untuk melihat kafa'ah dari segi pekerjaan. kenyataan adanya 

unsur bebet dalam hal pekerjaan dalam memilih jodoh ini, juga di ilhami dari 

adanya doktrin yang dikenal dengan istilah banyak anak banyak rejeki. yang 

memungkinkan ketika terjadi penerimaan anggota baru (menantu) diharapkan 

bisa menambah penambahan penghasilan keluarga. 

 Bobot ini diartikan sebagai suatu khusus diri dari seseorang dilihat 

dari segi kedalaman pengetahuan dirinya, atau kualitas intelektualnya adanya 

kualitas diri khususnya ilmu pengetahuan ini dimaksudkan sebagai upaya 

menghasilkan bibit unggul (anak yang dilahirkan kelak) dan juga sebagai 

upaya ketika kelak mempunyai anak, mereka mampu mendidik anak-anak 
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yang mereka melahirkan dengan baik. dari segi medis, gen DNA yang 

dimiliki seseorang akan sangat berpengaruh terhadap keturunannya. Maka 

ketika pasangan suami isteri mempunyai kualitas yang baik, maka 

dimungkinkan akan memiliki kualitas baik pula. Disamping itu faktor bobot 

ini juga sangat dibutuhkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. karena 

bagaimanapun dalam perjalanan sebuah rumah tangga akan banyak 

ditemukan berbagai persoalan yang harus dipecahkan secara bersam-sama di 

antara kedua pasangan suami-isteri. maka ketika diantara kedua pasangan ini 

mempunyai kualitas yang baik (dalam ilmu pengetahuan) mereka diharapkan 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengganggu keharmonisan 

rumah tangga mereka dan meminimalisir perselisihan-perselisihan yang 

terjadi kelak menjadi keluarga tersendi (terpisah dengan orang tua). 

C. Penerapan Konsep Bibit, Bebet, Bobot Dalam Tradisi Perkawinan Desa 

Karang Rejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan   

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan 

penerapan konsep bibit, bebet, bobot dalam adat perkawainan di Desa Karang 

Rejo. Dari ketiga konsep tersebut memang tidak semuanya diterapkan, oleh 

pemuda dan pemudi yang sudah menikah, paling tidak sang calon memiliki 

salah satu dari ketiga kriteria tersebut. Narasumber disini adalah pemuda dan 

pemudi yang sudah menikah, Berikut ini penulis akan menjabarkan hasil 

wawancara dengan narasumber tentang penerapan konsep bibit, bebet, bobot 

dalam mencari jodoh. 
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 Pertama wawancara dengan Haryono, dia mengatakan bahwa dalam 

hal memilih jodoh dia diberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk memilih 

calon pendamping hidupnya. Kedua orang tuanya hanya memberikan rambu-

rambu memilih kriteria calon isteri itu harus berdasarkan bibit, bebet, dan 

bobotnya. Menurut mas haryono bahwa dalam memilih jodoh dari segi 

bobotnya, maksudnya seorang isteri harus berkualitas dari segi kedalaman 

pengetahuan dirinya, atau kualitas intelektualnya khususnya ilmu 

pengetahuan. Karena pasangan yang berkualitas akan mengahasilkan 

keturunan yang berkualitas juga.
57

 

“Agamanya mas, yang kedua dari segi bobotnya, maksudnya calon 

istri saya harus berkualitas dari segi kedalaman pengetahuan dirinya, atau 

kualitas intelektualnya khususnya ilmu pengetahuan. Karena saya ingin agar 

kelak anak saya juga berkualitas mas, selain itu juga sebagai upaya ketika 

kelak mempunyai anak, istri saya mampu mendidik anak-anak kita nanti.”  
  

Kedua pendapat dari mbak atik, dia berpendapat bahwa Agamalah 

yang penting, kedua bebetnya dalam artian dia sudah mempunyai pekerjaan 

karena sudah hidup berumah tangga pasti akan ada banyak kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi, contoh kecil kebutuhan untuk anak mereka 

nanti dia tidak ingin terus bergantung pada kedua orang tuanya.  

“Agamanya mas, kedua bebetnya dalam artian dia sudah 

mempunyai pekerjaan apapun itu, kalau sudah menikahkan malu mas 

kalo masih minta orang tua apalagi dizaman sekarang, yang segala 

sesuatunya harus dengan uang belum lagi kalau sudah punya anak 

nanti pasti akan tambah banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. 

Kalau memilih suami belum bekerja mau dikasih makan apa anaknya 

nanti.
58”    
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 Ketiga pendapat mas silakhul mu’minin dia berpendapat agama 

menjadi sesuatu yang wajib dalam hal pemilihan jodoh, kriteria kedua yang 

yang perlu diperhatikan adalah bobotnya atau pengetahua ilmu agama yang 

dimiliki calon pengetahuan agama yang dimaksud adalah pengetahuan agama 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

“Agamane, kemudian bibitnya dia berasal dari keluarga yang 

baik-baik kedua bobotnya atau pengetahua ilmu agamanya karena 

saya ingin selain bisa masak isteri saya juga mengetahui ilmu-ilmu 

agama khususnya yang berhubungan dengan keseharian. Ya contoh 

kecilnya bagaimana mensucikan najis anak kecil kalau sudah punya 

anak nanti dan bagaimana mendidik anak yang baik menurut ajaran 

islam terus bagaimana caranya berbakti pada suami.
59” 

 

Pendapat keempat dikemukakan mbak riska, dia sependapat dengan 

mas silakhul bahwa selain agamanya bobot juga harus diperhatikan, bobot 

disini berakaitan dengan pengetahuan ilmu agama yang harus dimiliki 

seorang suami karena posisi suami sebagai imam yang akan membimbing 

isteri dan anak-anaknya dan juga sebagai kepala rumah tangga yang siap 

untuk menanggung semua kebutuhan-kebutuhannya. 

“Ya agamanya tentunya. Terus Bobotnya, dia harus mengerti 

tentang ilmu-ilmu agama sebagai seoarang imam yang akan 

menuntunku dan anak-anakku nantinya. Dan sebagai kepala rumah 

yang harus bertanggung jawab tangga tanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya.
60” 

 

Pendapat kelima pendapat yang dikemukakan oleh mbak siti musrifah 

menurutnya dalam pernikahan dibutuhkan persiapan yang matang terlebih 

lagi bagi suami yang akan memberikan nafkah.  
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“Agamanya mas, kemudian dia sudah mempunyai pekerjaan  

(bebet) mas. Sekarang ini kan banyak ya mas muda-mudi yang 

menikah tapi si laki-laki belum punya pekerjaan, toh kalo begitu kan 

orang tua juga yang repot. Kalau sudah menikahkan sudah menjadi 

kewajiban bagi suami untuk memenuhi nafkah kita sebagai isteri”.
61

    

 

Pendapat keenam dari mas Rohman bahwa hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih jodoh adalah bobotnya, menurutnya bobot ini 

berkaitan dengan pengetahuan dalam hal mendidik anak dan juga 

pengetahuan dalam hal agama.  

“Yang terpenting bobotnya mas, terutama dalam hal 

pengetahuan mendidik anak dan juga pandai dalam masalah agama 

mas. Saya kan pekerja kantoran mas hampir tidak ada waktu untuk 

mengurus anak, jadi saya serahkan masalah untuk mengurus anak 

pada isteri saya. Coba bayangkan kalau punya isteri yang tidak bisa 

mengurus anak sedangkan anak itu merupakan titipan dari allah 

untuk kita . Kalau tidak kita didik dengan baik berarti kita telah 

menyia-nyiakan amanat yang allah berikan. Bukannya begitu mas”.62
 

 

Dari pemaparan data diatas bahwa para pemuda dan pemudi terdapat 

perbedaan dalam penerapan konsep bibit, bebet dan bobot. Dari hasil 

wawancara dengan para pemuda mereka lebih condong kepada  Bobotnya .  

bobot  disini lebih ditekankan kepada tingkat pengetahuan tentang agama dan 

pengetahuan dalam hal mendidik anak. 

Sedangkan pemudi lebih kepada bebet atau pekerjaan dengan alasan 

bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam mewujudkan kebahagiaan 

dalam sebuah rumah tangga.   
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BAB IV 

ANALISIS TENTANG KONSEP BIBIT,BEBET, BOBOT DALAM 

TRADISI PERKAWINAN DESA KARANG REJO KECAMATAN 

ARJOSARI KABUPATEN PACITAN 

A. Analisis Konsep  Bibit, Bebet, Bobot dalam tradisi Perkawinan Desa 

Karang Rejo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan  

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, dalam menikahkan 

putra-putrinya sebagian masih terdapat peranan orang tua atau keluarga dalam 

memberi petunjuk kepada anak-anak mereka didalam mencari pasangan 

hidupnya. Dalam adat perkawinan di Desa Karang Rejo masih ada sebagian 

pengaruh orang tua, mereka selalu  menginginkan agar dalam mencari jodoh 

anak-anak mereka memperhatikan hal-hal yang biasa berlaku dalam 

masyarakat Jawa yang harus  memperhatikan bibit, bebet, bobot. 

Berdasarkan paparan data dan hasil wawancara yang sudah 

dilakukan oleh peneliti dengan narasumber  dapat diperoleh data bahwa bibit 

mengandung arti keturunan dan asal muasal keluarga pasangan. Bibit ini 

adalah faktor yang sangat diperhatikan dalam sebuah perkawinan di Desa 

Karang Rejo, seseorang akan menilai keberadaan pasangan yang akan 

menikah dari sisi mana orang itu berasal dari faktor nasab atau keturunan 

menjadi penting ketika seseorang akan menikah karena faktor ini dapat 

membawa hal yang baru kepada keluarga asal dengan perolehan status yang 

akan di dapat nantinya. 
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Bebet diartikan sebagai kualitas yang baik, adanya keharusan unsur 

bebet ini damaksudkan sebagai upaya untuk mempersiapkan kedua pasangan 

calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. karena 

bagaimanapun, unsur ini menjadi jaminan bagi orang tua calon mempelai 

dalam melepas anaknya ketika kelak berpisah (menjadi keluarga tersendiri), 

yang memungkinkan ketika terjadi penerimaan anggota baru (menantu) 

diharapkan bisa menambah penambahan penghasilan keluarga. 

Bobot ini diartikan sebagai suatu khusus diri dari seseorang dilihat 

dari segi kedalaman pengetahuan dirinya, atau kualitas intelektualnya adanya 

kualitas diri khususnya ilmu pengetahuan ini dimaksudkan sebagai upaya 

menghasilkan bibit unggul (anak yang dilahirkan kelak) dan juga sebagai 

upaya ketika kelak mempunyai anak, mereka mampu mendidik anak-anak 

yang mereka melahirkan dengan baik. Disamping itu faktor bobot ini juga 

sangat dibutuhkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. karena 

bagaimanapun dalam perjalanan sebuah rumah tangga akan banyak 

ditemukan berbagai persoalan yang harus dipecahkan secara bersam-sama di 

antara kedua pasangan suami-isteri. maka ketika diantara kedua pasangan ini 

mempunyai kualitas yang baik (dalam ilmu pengetahuan) mereka diharapkan 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengganggu keharmonisan 

rumah tangga mereka dan meminimalisir perselisihan-perselisihan yang 

terjadi kelak menjadi keluarga tersendi (terpisah dengan orang tua). 
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Dilihat dari pernyataan-pernyataan di atas, tampaknya masyarakat 

Desa Karang Rejo mempunyai konsep tersendiri tentang pencarian jodoh, 

yaitu Bibit, bebet dan bobot.  

Dalam hukum islam sendiri kafa'ah dianggap penting namun tidak 

menjadi syarat sah pernikahan, dianggap penting karena dengan dilaksanakan 

konsep ini maka perceraian yang dihalalkna namun di benci oleh Allah SWT 

dapat diminimalisir sehingga potensi untuk perceraian dapat berkurang.  

Pendapat madzhab Maliki > tentang kafa‟ah, yaitu persamaan akhlak 

dan agamanya.
63

 Sedangkan ahli fiqh dari kalangan Hanafi >>, Syafi‟i > serta 

Hanbali > memasukan ukuran lain dalam kafa’ah. Yaitu; nasab, islam, 

merdeka, pekerjaan, kekayaan, seimbang secara fisik dan tidak cacat.
64

 Hal 

ini sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi : 

: ُ ْاَ ُح وَْ َمْ  َةُ ِاَْ َبٍع  ): َ َعْن  َِبي ُهَ ْ َ َة  ضي ه عاه َعِن و َاِبِي صلى ه عل ه  سل  َق َل 
 )َف ْظَ ْ  ِبَذوِت وَ ِد ِن َ ِ َبْت َ َدوَك , َ  ِِد ِاَ   , َ  َِجَم  َِ    , َ  َِ َسِبَ  ,  َِم  َِ   

Artinya : “Dari Said bin Abi Su‟bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari 
Nabi SAW. : Sesungguhnya beliau bersabda: “Nikahlah 
perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, 

kedua karena derajatnya, ( nasabnya), ketiga kecantikannya, 

keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka 

terpenuhi semua kebutuhanmu.” 

 

Menurut analisis penulis, dengan sumber data diatas menyatakan 

bahwasannya. Sedangkan dalam masyarakat Desa Karang Rejo memiliki 

                                                           
63

 Al Hamdani, Risalah Nikah (hukum perkawinan islam), (jakarta : Pustaka Amani 

Jakarta, 2002), 17  
64

 Mahmud, al-Mashari, Bekal Pernikahan (panduan menjelang pernikahan), (jakarta: 

qisthi press, 2012), 279.   
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pedoman yang lebih global yaitu bibit, bebet, bobot,  konsep ini lebih 

menekankan kepada status sosial seseorang sedangkan Islam memiliki 

pedoman tersendiri dalam pemilihan jodoh yaitu dengan konsep kafa'ah 

Dalam konsep ini agamalah yang lebih ditekankan. Kedua konsep tersebut 

memang tampak berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu 

sebagai sarana dalam membentuk kehidupan rumah tangga sakinah, 

mawadah, warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang 

berbunyi : 

                         
 

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.” 

 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Bibit, Bebet, Bobot 

Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Karang Rejo Kecamatan Arjosari 

Kabupaten Pacitan. 

 

Dari data yang diperoleh dari penelitian yang berkenaan dengan 

penerapan konsep bibit, bebet, bobot yang dilakukan para pemuda-dan 

pemudi Desa Karang Rejo dalam hal memilih jodoh, peneliti telah 

menganalisis hal-hal yang perlu dibahas. Dari hasil penelitian dengan 

narasumber yakni beberapa pemuda dan pemudi yang sudah menikah bahwa 
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mereka dalam memilih jodoh menggunakan ketiga konsep tersebut sebagai 

acuan. Akan tetapi dari ketiga konsep tersebut tidak semuanya digunakan, 

melainkan beberapa saja, karena memilih jodoh merupakan hak bagi laki-laki 

maupun perempuan, maka disini peneliti mencoba untuk mewawancarai 

enam narasumber tiga dari pihak laki-laki dan tiga dari pihak perempuan. 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data dari pihak laki-laki 

bahwa yang terpenting dalam memilih jodoh adalah bobotnya, karena bobot 

ini menyangkut tentang pengetahuan sang isteri dalam hal agama. Dengan 

bekal pengetahuan agama inilah yang akan digunakan untuk mendidik anak 

dan juga berbakti pada suami, selain itu tanggung jawab pendidikan terhadap 

anak tidak lepas dari peran wanita, bahwa tanggung jawab seorang ibu dalam 

pendidikan dan pembentukan kepribadian anak-anaknya sangat besar. Di 

samping lebih dekat dengan anak-anaknya, ibu juga lebih mengenal keadaan 

perkembangan dan pertumbuhan sang anak. 

Dari hasil pemaparan data diatas bahwa, konsep memilih jodoh dari 

pihak laki-laki,telah sesuai dengan ajaran islam bahwa agamalah yang 

dijadikan syarat utama dalam hal memilih jodoh. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-Qur’an Al-Hujurat ayat 13 : 
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Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal”.
65 

Kedua hasil wawancara dengan pihak perempuan diperoleh data 

bahwa pihak perempuan lebih mementingkan bebetnya dalam hal ini adalah 

pekerjaan. Menurut mereka masalah ekonomilah yang menjadi faktor yang 

tidak boleh ditinggalkan, maka dari itu mereka mencari pasangan yang sudah 

mempunyai pekerjaan yang mapan dengan harapan bisa mencukupi 

kebutuhan rumah tangga dan membantu mengangkat perekonomian keluarga.  

Menurut analisa penulis, hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga 

kesetabilan rumah tangga dari permasalahan ekonomi nantinya, karena tidak 

menutup kemungkinan dengan mempunyai calon yang mapan, tidak akan 

mengalami kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya, sehingga 

pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. 

 Memang dalam Islam pekerjaan juga merupakan syarat yang perlu 

diperhitungkan dalam hal memilih jodoh, karena hal ini berkaitan dengan 

jaminan nafkah seorang isteri. Jumhur ulama' selain Malikiyah juga sepakat 

memasukkan pekerjaan dalam perangkat kafa'ah Hal ini berdasarkan hadits 

Nabi SAW :  

                                                           
65

  Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, , 517. 
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َم ق   س ي  ى   ع س   ا   َ بعض قبي : عن بن عل  م  ع  كف ء بعض  

ً  حَج ًم  ج إََ حئ ج  حٍ   حٍ   ى  (بي  بي     ( 

Artinya : “dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : 
"hai orang arab satu dengan lainnya sekufu', satu kabilah sekufu 

dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara 

sekufu' kecuali tukang bekam dan tukang jahit”(HR. Al-Baihaqi) 

 

 

Selain pekerjaan, dalam Islam ada beberapa kriteria lain yang harus 

diperhatikan seperti agama hal ini dianggap penting karena wanita yang 

mengerti agama akan mengetahui tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu. 

Selain itu wanita yang memiliki ilmu agama akan berusaha dengan ilmu 

tersebut untuk berbakti pada suaminya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Masyarakat Desa Karang Rejo mempunyai konsep tersendiri tentang 

kafaah, yaitu Bibit, bebet dan bobot. Dalam masalah bibit mengandung 

arti keturunan dan asal muasal keluarga pasangan. Yang kedua adalah 

bobotnya, dalam hal bobot suatu khusus diri dari seseorang dilihat dari 

segi kedalaman pengetahuan dirinya, atau kualitas intelektualnya adanya 

kualitas diri khususnya ilmu pengetahuan ini dimaksudkan sebagai upaya 

menghasilkan bibit unggul (anak yang dilahirkan kelak) dan juga sebagai 

upaya ketika kelak mempunyai anak, mereka mampu mendidik anak-anak 

yang mereka melahirkan dengan baik. Sedangkan bebet merupakan 

pekerjaan yang digelutinya. Dalam Islam kafa‟ah lebih menekankan pada 

Agama sedangkan dalam konsep pencarian jodoh adat Jawa ditekankan 

pada status sosialnya. 

2.  Untuk penerapan Konsep Bibit, Bebet, Bobot dalam Adat Perkawinan di 

Desa Karang Rejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dapat 

dikatakan  bahwa tidak semua konsep tersebut masih diterapkan 

melainkan bebarapa saja, dan itupun berbeda antara konsep memilih 

jodoh menurut pemuda dan pemudi Desa Karang Rejo. Menurut pemuda 

bahwa dalam hal memilih jodoh bobotlah yang lebih diutamakan, bobot 

ini menyangkut pengetahuan dalam hal agama karena dengan bekal 

agama inilah yang akan dijadikan bekal dalam mendidik anak dan juga 
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dlam berbakti pada suami. Sedangkan menurut pemudi lebih 

mementingkan bebetnya (pekerjaan)  karena tidak menutup kemungkinan 

dengan mempunyai calon yang mapan (sudah mempunyai pekerjaan) 

tidak akan mengalami kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya dan 

dapat menjaga kestabilan rumah tangga, sehingga pertimbangan agama 

kurang mendapat perhatian. Maka dari itu mereka mencari pasangan yang 

sudah mempunyai pekerjaan yang mapan dengan harapan bisa mencukupi 

kebutuhan rumah tangga dan membantu mengangkat perekonomian 

keluarga. 

B. Saran 

1. Seharusnya dalam melakukan pemilihan jodoh tidaklah terpaku pada 

status sosial seseorang.  

2. Bagi para pemuda dan pemudi yang ingin mencari jodoh sebaiknya 

memasukkan agama sebagai salah satu kriteria. 
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