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ABSTRAK 

Avindi, Elissa, 2021. Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanbali terhadap Praktik 

Kafa>’ah dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan 
Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, 
Drs. M. Muhsin, M.H. 
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Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan 

bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Tujuan utama 

yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah  menuju rumah tangga dengan 
kondisi ketenangan dalam sebuah keluarga. Kafa>’ah bagi suami istri sangatlah 

penting untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, 
mawadah dan rahmah. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali sepakat bahwa 

ukuran ke-kufu-an seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, 
pekerjaan, dan keturunan. Praktik kafa>’ah dalam setiap masyarakat dimaknai 

berbeda-beda satu dengan lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan ini dengan judul tersebut diatas. 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana perspektif 
Mazhab Syafi’i terhadap praktik kafa>’ah pada masyarakat di Desa Jatigembol 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. (2) Bagaimana perspektif Mazhab 
Hanbali terhadap praktik kafa>’ah pada masyarakat di Desa Jatigembol Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan sumber data 
menggunakan dua sumber yakni, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, data yang diperoleh dianalisis dengan cara 

menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Pengecekan 
keabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik-teknik perpanjangan 

kehadiran peneliti dilapangan dan teknik triangulasi (menggunakan beberapa 
sumber, metode dan teori), pelacakan kesesuaiaan dan pengecekan anggota. Jadi 
temuan data tersebut bisa diketahui keabsahannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kafa>’ah di masyarakat Desa 
Jatigembol sesuai dengan pendapat dari Mazhab Syafi’i, yakni berdasarkan pada 

agama (hanya sebatas orang yang sama agamanya, bukan orang yang ahli agama), 
keturunan (nasab), pekerjaan (hanya sebatas pekerjaan yang mapan dan tidak 

menyebutkan pekerjaan tertentu), dan aib (selamat dari cacat). Praktik kafa>’ah di 
masyarakat Desa Jatigembol sesuai dengan pendapat dari Mazhab Hanbali dalam 

hal agama, keturunan (nasab), dan profesi. Akan tetapi kurang sesuai dalam hal 
harta . Masyarakat beranggapan bahwa harta  bisa dicari bersama-sama setelah 

berlangsungnya pernikahan. Masyarakat cenderung menyimpang dari prioritas 
agama sebagaimana pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali karena 
prioritas pemilihan calon menantu adalah pekerjaan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan 

bagi makhluknya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Bila seorang 

laki-laki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang 

perempuan yang dicintainya, salah satu cara yang bermatabat dalam 

memenuhi kebutuhan alamiah manusia adalah melalui pernikahan.” 

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan 

suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam 

kelemahan untuk menikah”.1 

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum 

dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun 

tumbuh-tumbuhan.2 Sedangkan arti perkawinan menurut Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah  

menuju rumah tangga dengan kondisi sakinah(ketenangan), dalam sebuah 

keluarga. Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan 

                                                                 
1
Ali Yusuf Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 27. 

2
 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17. 
3
 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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mawwaddah (cinta) dan rahmah (kasih) antara kedua belah pihak.4 Allah 

SWT berfirman dalam QS Ar-Rum ayat 21:  

       Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri 

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu 
rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.5 
 

Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam pembinaan rumah tangga 

adalah adanya kufu’ (seimbang) antara suami istri, kufu’ berarti sama, 

sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu’dalam perkawinan laki-laki 

sebanding dengan calon istrinya, kesamaan dalam kedudukannya dalam 

tingkat sosial serta dalam akhlak dan kekayaan.6 

Kafa>’ah bagi suami istri sangatlah penting untuk dapat terbinanya dan 

terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Islam 

menganjurkan agar adanya  keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan 

kesebandingan anatar kedua calon suami atau istri itu. tetapi hal ini bukanlah 

hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang harus diperhatikan guna 

terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam 

memandang sama kedudukan umat manusia hanya dibedakan oleh taqwa 

                                                                 
4
 Abdul Mujib, Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), 152. 
5
Departemen Agama, Alquran  dan Terjemahannya (Jakarta: PT Syamil Quran, 2007), 406. 

6
 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 96. 
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tidaknya seseorang tersebut.7 Sesuai firman Allah dalam surat Al-Hujurat 

Ayat 13: 

 

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Mahateliti.8 

Kafa>’ah dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan 

orang awam, apalagi mereka yang berpaham materalistis orientalis, tentu 

kufu’dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli 

berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta dipadu dengan harta. Rupa 

dipadu dengan rupa. Namun dalam hal ini segelongan fuqoha ada yang 

memahami bahwa faktor agama sejalah yang dijadikan pertimbangan. 

Dengan demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi SAW di atas 

(maka carilah wanita yang taat beragama).9 

Penentuan kafa>’ah merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan 

bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahinya. Sebab 

perempuan itu yang akan melahirkan keturunan darinya. Tidak menafikan 

pula bahwa penentuan kafa>’ah  juga menjadi hak perempuan, sehingga 

apabila dia akan dinikahi oleh walinya dengan orang yang tidak se-kufu dia 

                                                                 
7
 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 77. 

8
Departemen Agama, Alquran  dan Terjemahannya (Jakarta: PT Syamil Quran, 2007), 517. 

9
 Hussan Durame, Perkawinan Sekufu dalam perspektif Hukum Islam, Dalam Jurnal 

Bilancia, Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2018, 82. 
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dapat menolak atau tidak memberi izin untuk dinikahkan oleh walinya. 

Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, 

apabila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak se-kufu wali 

dapat mengintervensi yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan 

berlangsungnya perkawinan.10 

Para ulama berbeda pendapat seputar atau hal-hal yang di dalamnya 

harus ada terkait kafa>’ah. Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali sepakat bahwa 

ukuran ke-kufu’an seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, 

pekerjaan, dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan 

kekayaan termasuk unsur ke-kufu’an. Sedangkan Mazhab Syafi’i tidak 

menganggap harta dan kekayaan termasuk unsur ke-kufu’an.11 Menurut Imam 

Maliki serta orang-orang yang sepaham dengannya, bahwa ukuran kufu’ 

adalah dari segi agamanya saja.12 Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, 

“Kesetaraan dalam hal agama sudah menjadi kesepakatan para ulama. Oleh 

karena itu, tidak dihalalkan seorang wanita muslimah menikahi seorang 

kafir”.13 

Pada praktiknya, dalam masyarakat, kafa>’ah sering dimaknai harus se-

kufu’ atau sepadan dalam berbagai hal, peneliti mendapati sebuah fenomena 

bahwa di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

mayoritas beragama Islam dan berprofesi sebagai petani. Latar belakang 

                                                                 
10

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

UU Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 140-141 
11

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, Vol. 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA + 

TAZZAFA, 2013), 228-237 
12

 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 55 
13

Syaikh Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 27. 
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pendidikan mereka rata-rata Sekolah Menegah Atas (SMA), remaja di desa 

tersebut banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih 

tinggi serta pendidikan agamanya sangat kurang sehingga membuat sebagian 

besar masyarakat kurang memahami tentang kafa>’ah dalam pernikahan. 

Berdasarkan hasil pra-survey penelitian lapangan tepatnya di Desa 

Jatigembol Kedunggalar Ngawi, peneliti mewawancarai Ibu Suwarni salah 

satu ibu rumah tangga yang memiliki anak gadis di Desa Jatigembol. Menurut 

beliau, pemilihan calon menantu yang banyak dilakukan masyarakat di Desa 

Jatigembol adalah melihat dari pekerjaan yang mapan. Karena menurut beliau 

jika menantunya memiliki pekerjaan yang mapan maka kebutuhan anaknya 

akan tercukupi sehingga setelah menikah tidak menyulitkan orang tua. 

Berdasarkan hasil pra-survey lapangan, Ibu Kati  mengatakan bahwa 

sebelum terjadinya pernikahan harus terlebih dahulumemilih calon yang 

memenuhi kriteria yaitu latar belakang keluarga, pekerjaan dan  tabungan 

yang cukup untuk menunjang kehidupan setelah menikah. Mengenai 

kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam memilih calon suami, karena 

menurut beliau masalah tersebut bisa dipelajari bersama setelah menikah.14 

Berdasarkan keterangan Indah salah satu remaja di Desa Jatigembol, dia 

berpendapat bahwasannya mayoritas remaja yang tidak melanjutkan 

pendidikan tinggi memilih mencari pekerjaan di luar kota atau di luar negeri, 

karena mereka yakin bahwa penghasilan yang tinggi akan menjamin 

kebahagiaan. Oleh karena itu, jika mereka ingin menikah, yang menajadi 

                                                                 
14

Hasil Wawancara Awal, Ngawi, Rabu 20 Januari 2021. 
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bekal utama oleh seorang laki-laki adalah pekerjaan yang mapan dan 

tabungan untuk kehidupan setelah menikah. 

Konsep kafa>’ah yang telah disepakati oleh mayoritas ulama nampak 

berbeda dengan fenomena perkawinan yang terjadi pada masyarakat Desa 

Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Bila para ulama’ 

sepakat bahwa  unsur agama yang seharusnya menjadi titik beratnya untuk 

memilih suatu pasangan, akan tetapi ketika di perhatikan lebih lanjut di 

samping pertimbangan agama, kesamaan status sosial dan pekerjaan menjadi 

tolak ukur untuk mendapatkan pasangan hidupnya. 

Oleh karena itu dari uraian di atas akan menjadi suatu yang menarik 

apabila hal ini dijadikan suatu penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 

sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktik kafa>’ah pada 

masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

dengan judul “Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanbali Terhadap Praktik 

Kafa>’ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jatigembol 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”.     

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perspektif mazhab Syafi’i terhadap praktik kafa>’ah dalam 

pernikahan pada masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi? 
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2. Bagaimana perspektif mazhab Hanbali terhadap praktik kafa>’ah dalam 

pernikahanpada masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang diungkapkan oleh peneliti di 

rumusan masalah tentangperspektif mazhab Syafi’i dan Hanbali terhadap 

implementasi kafa>’ah dalam pernikahan pada pernikahan masyarakat Desa 

Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tentang konsep 

kafa>’ah  dalam pernikahan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perspektif mazhab Syafi’i terhadap praktik kafa>’ah 

pada masyarakat di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi. 

2. Untuk mengetahui perspektif mazhab Hanbali terhadap praktik kafa>’ah 

pada masyarakat di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat 

memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, 

dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini sebagai pengembangan ilmiah bagi 

peneliti yang nantinya akan menambah semangat untuk terus berkarya 
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dan mencintai ilmu pengetahuan serta bentuk penerapan terhadap 

khazanah keilmuan, terutama terkait konsep kafa>’ah dalam pernikahan. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi 

pihak-pihak yang ingin mengetahui terkait konsepkafa>’ah dalam 

pernikahan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya 

yang satu tema dengan ini. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, maka perlu kiranya diungkapkan hasil penelitian terkait dengan 

topik penelitian ini, karena penelitian terdahulu sudah pernah diantaranya 

sebagai berikut: 

Skripsi karya Witri Tamamah dengan judul “Konsep Kafa>’ahTerhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn 

Hazm”. Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka 

(library reseach). Skripsi ini membahas tentang pemikiranWahbah Az-

Zuhaili dan Ibn Hazm terkait konsep kafa>’ah terhadap keharmonisan keluarga 

berbeda. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Wahbah az-Zuhaili ia 

mengakui pentingnya kafa>’ah dalam pernikahan dalam hal segi agamanya 

dan segi sosialnya saja. Kafa>’ah merupakan hak bagi seorang calon mempelai 

perempuan atau walinya. Tetapi, dalam kondisi tertentu kafa>’ah sebagai 
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syarat sahnya perkawinan. Sedangkan menurut Ibn Hazm ia tidak mengakui 

adanya kafa>’ah sebagai syarat syahnya dalam pernikahan, menurutnya 

kafa>’ah hanya berkisar pada keimanan seseorang saja. Menurutnya orang 

miskin tidak dilarang menikah dengan orang kaya, orang yang berderajat 

tinggi boleh menikah dengan orang yang derajatnya rendah, asal mereka 

beriman dan tidak berzina. Mengenai metode istinbat keduanya juga berbeda. 

Wahbah az-Zuhaili menggunakan hadith sedangkan Ibn Hazm  menggunakan 

zhahir Nash. Munculnya ikhtilaf kedua ulama tersebut disebabkan karena 

perbedaan nash (as-Sunnah) yang sampai mereka. Selain itu juga karena 

pengetahuan mereka dalam masalah hadith tidak sama.15 

Skripsi karya Ikhwanul Fuad Ahsan dengan judul “Perspektif Mazhab 

Hanafi Tentang Konsep Kafa>’ah Dalam Perkawinan Menurut Jemaat 

Ahmadiyah”. Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

pustaka(library reseach). Hasil penelitian penulis ini bahwa dalam perspektif 

Mazhab Hanafi tentang macam kriteria kafa>’ah dalam perkawinan menurut 

Jemaat Ahmadiyah berupa keturunan, harta, dan agama merupakan pendapat 

yang sesuai. Adapun mengenai kriteria rupa merupakan hal yang tidak 

dipertimbangkan sebab tidak menimbulkan aib. Selanjutnya, dalam penetapan 

kriteria agama sebagai prioritas utama merupakan hal yang semestinya, 

namun dalam mengartikan agama dengan keikutsertaan dalam jemaat 

merupakan hal yang tidak sesuai, dimana agama seharusnya diartikan dengan 

kesalehan dan ketakwaan. Dan dalam perspektif Mazhab Hanafi tentang 

                                                                 
15

Witri Tamamah, Konsep Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 

Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm. Skripsi (IAIN Ponorogo; Ponorogo: 2018) 
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status hukum kafa>’ah yang bukan bagian dari rukun maupun syarat sahnya 

perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah adalah pendapat yang sesuai. 

Adapun penetapan status hukumnya sebagai syarat keagamaan atau 

kerohanian dan hak bagi mempelai perempuan, walinya, dan mempelai laki-

laki adalah tidak sesuai, seharusnya  kafa>’ah sebagai syarat lazimah dalam 

perkawinan yang merupakan hak mempelai perempuan dan walinya saja. 

Serta dalam perspektif mazhab Hanafi tentang perkawinan yang tidak se-kufu 

sebagai perkawinan yang sah menurut Jemaat Ahmadiyah adalah pendapat 

yang sesuai. Adapun pemberian sanksi organisatoris, bagi pelaku perkawinan 

ini adalah tidak sesuai, seharusnya diberi hak khiyar bagi istri dan hak fasakh 

bagi walinya.16 

Skripsi karya Nidya Nur Aufa dengan judul “Relevansi Kafa>’ah 

Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Hasil penelitian menunjukkan dari 

tujuh keluarga yang di teliti di Desa Bener, Kecamatan Tengaren, Kabupaten 

Semarang terdapat enam keluarga dalam kategori keluarga kafa>’ah sedang 

satu dari enam keluarga tersebut tidak termasuk kedalam kategori keluarga 

kafa>’ah. Adapun realisasi keluarga harmonis yang di jumpai terdapat empat 

keluarga yang harmonis, sedang tiga keluarga lainnya tidak harmonis. 

Kemudian mengenai relevansi antara kafa>’ah dengan keharmonisan dalam 

rumah tangga tidak secara mutlak kafa>’ah ini menjadi faktor yang 

mendominasi terbentuknya keluarga harmonis.17 

                                                                 
16

Ikhwanul Fuad Ahsan, Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafa’ah Dalam 

Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah.Skripsi (IAIN Ponorogo: Ponorogo: 2018) 
17

Nidya Nur Aufa, Relevansi Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di 

Desa Bener, Kecamatan Tengaren, Kabupaten Semarang .Skripsi (IAIN Salatiga: Salatiga: 2018) 
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Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang 

berbeda. Hal tersebut yakni mengenai metode yang digunakan dan teori yang 

mendasari penelitian untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. 

Kemudian akan menghasilkan kesimpulan objek penelitian yakni praktik 

kafa>’ah dalam pernikahan pada masyarakat. 

F. Metodologi Penelitian 

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

metode penelitian yang akan digunakan peneliti, sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Adapun pengertian dari 

penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.18 

Jadi dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di lapangan untuk 

menemukan fakta-fakta dan fenomena di lapangan yang dalam hal 

ini terfokus pada perspektif mazhab Imam Syafi’i dan Imam Hanbali 

terhadapp praktik kafa>’ah dalam pernikahan pada masyarakat Desa 

Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, kemudian 

                                                                 
18

Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4. 
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peneliti berusaha menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa 

yang terdapat dalam sebuah penelitian tersebut. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu sebuah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan 

tentang orang atau kata-kata orang dan perilaku yang tampak atau 

kelihatan.19 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan serta dalam 

pengambilan data, dimana peranan peneliti lah yang akan menentukan 

alur yang akan disusun sebagai penelitian. Selain itu, peneliti juga 

bertindak sebagai instrumen untuk melakukan penelitian mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data dan analisis data serta pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatigembol Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Sebab di Desa Jatigembol Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Adapun desa tersebut terpilih karena 

masyarakatnya beraneka ragam latar belakang sosialnya dengan harapan 

data dan hasil penelitian semakin akurat karena berasal dari masyarakat 

                                                                 
19

W. Mantja Etnografi, Desain Pendidikan Kualitatif Pendidikan dan Manajemen 

Pendidikan, (Malang: Wineka Media, 2005), 35. 
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yang beraneka ragam. Dari sinilah peneliti tertarik adakah praktik 

kafa>’ah  dalam pernikahan pada masyarakat tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data dalam penelitian ini adalah menyangkut dua hal yang 

terkait dengan: 

1) Perspektif mazhab Imam Syafi’i terhadap praktik kafa>’ah dalam 

pernikahan pada masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

2) Perspektif mazhab Imam Hanbali terhadap praktik kafa>’ah 

dalam pernikahan pada masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1) Sumber data primer adalah sumber data utama disebut dengan 

responden yakni para pihak yang melangsungkan pernikahan. 

2) Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

berupa informasi yakni pihak-pihak yang diduga mengetahui 

dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh 

agama. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggali data dari 

sumber utama, hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian data yang 

dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

adalah teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas, wawancara 

dilakukan secara santai sehingga informan tidak merasa kaku dalam 

menjawab pertanyaan. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan 

mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat 

suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai 

dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.20 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik-teknik perpanjangan kehadiran 

peneliti di lapangan dan teknik triangulasi (menggunakan beberapa 

sumber, metode, teori), pelacakan kesesuaian dan pengecekan anggota, 

Jadi temuan data tersebut bisa diketahui keabsahannya. 

 

 

                                                                 
20

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

246 
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8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Pertama, 

pra lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari 

informasi terkait praktik kafa>’ah dalam pernikahan. Tahap selanjutnya, 

peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari 

data informan dan pelaku serta melakukan observasi, dokumentasi dan 

wawancara terhadap informan yaitu keluarga yang akan melangsungkan 

pernikahan dan keluarga yang sudah berumah tangga dengan usia 

pernikahan sekurang-kurangnya dua tahun.  

Tahap akhir, penyusunan laporan atau penelitian dengan cara 

menganalisis data penelitian kemudian memaparkan dengan narasi 

deskriptif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk merumuskan penelitian ini, maka penulis menyusun pemahaman 

pembahasan skripsi ini menjadi lima (5) bab, di mana setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah yang 

menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang 

menimbulkan dorongan peneliti untuk menganalisis 

permasalahan ini. Kemudian disusul dengan rumusan masalah 

yang mengemukakan pertanyaan mendasar dalam penelitian 

ini. Selanjutnya terdapat sub bab tujuan penelitian dan juga sub 

bab manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka dan kajian 
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teori. Selanjutnya metode penelitian yang memuat jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Terakhir 

mengenai sistematika pembahasan.  

BAB II KONSEP KAFA>’AH  PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I 

DAN HANBALI, meliputi: kajian teori hukum Islam, yaitu, 

mengenai pengertian kafa>’ah dalam fikih, dasar hukum 

kafa>’ah, dan  kriteria kafa>’ah. 

BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTIK KAFA>’AH  

DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA 

JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR 

KABUPATEN NGAWI, meliputi: gambaran umum Desa 

Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sebagai 

tempat penelitian, kondisi geografis, tingkat pendidikan, sosial 

ekonomi, sosial budaya dan keagamaan masyarakat Desa 

Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Selain 

itu dalam bab tiga ini juga akan dibahas tentang praktik konsep 

kafa>’ah dalam pernikahan pada masyarakat Desa Jatigembol 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN 

MAZHAB HANBALI TERHADAP PRAKTIK KAFA>’AH  

DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA 

JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR 
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KABUPATEN NGAWI, meliputi: pembahasan menggunakan 

alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. 

Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis bab ini, juga 

sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau 

pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. 

BAB V  PENUTUP, meliputi: kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang 

ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran 

berisi tentang rekomendasi penyusun tentang pembahasan 

dalam penelitian yang perlu dilakukan. 

  



 

 

BAB II 

KONSEP KAFA>’AH  

A. Pengertian Kafa>’ah 

Kafa>’ah berasal dari bahasa Arab dari kata كفيء berarti sama atau 

sepadan, kesamaan, sejodoh. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam 

bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “sama” atau setara.1 

Dalam istilah fiqih, “sejodoh” disebut dengan “kafa>’ah”, artinya ialah 

sama, serupa, seimbang, atau serasi. Kufu’ berarti sesuatu atau seorang yang 

setara atau sepadan dengan sesuatu atau seseorang yang lainnya.2Sedangkan 

maksud kufu’ atau kafa>’ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam 

yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga 

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.3 

Calon suami seimbang kedudukannya dengan calon istrinya, sebanding dalam 

tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. 

Abu Zahra mendefinisikan kafa>’ah sebagai keseimbangan antara calon 

suami dan istri dengan keadaan tertentu yang dengan keadaan tersebut 

mereka akan bisa menghindari kesusahan hidup dalam menjalankan 

kehidupan rumah tangga. 

Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh masing-

masing pasangan calon suami dan istri adalah kesepadanan dalam hal agama. 

Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. 

                                                                 
1
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan II (Jakarta: Kencana, 2007), 

140. 
2
Ibid. 48. 

3
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Garindo Persada, 2010), 

56. 
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Apabila pernikahan yang dilakukan antara kedua calon pasangan suami 

dan istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan 

mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Sehingga secara psikologis, 

keduanya akan terganggu. Misalnya suaminya konglomerat dan istrinya anak 

orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang 

miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya. Demikian pula 

sebaliknya, oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk 

dijadikan patokan dalam berumah tangga yang sakinah, mawaddah 

warahmah.4 

Jumhur ulama’ sepakat mengatakan bahwa kafa>’ah merupakan hak bagi 

perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperkenankan menikahkan 

perempuan dibawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak se-kufu 

dengannya, tanpa adanya kesepakatan dari wali yang lain atas perempuan 

tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya aib, kecuali atas 

keridhoan para wali sehingga menjadi diperbolehkan pernikahan tersebut 

dilakukan meskipun tidak se-kufu. Larangan tersebut ada karena untuk 

menjaga adanya hak atas keduanya.5 

B. Dasar Hukum Kafa>’ah 

Ada beberapa dalil-dalil yang menjadi dasar kafa>’ah adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                                 
4
Beni Ahmad Saebeni, Fiqih Munakahat 2, Cetakan ke-V (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 

200. 
5
Muhammad Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: PT 

Pustaka Abdi Bangsa, 2017), 415. 
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1. Firman Allah dalam al-Qur’an 

a. Surat An-Nur ayat 26: 

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki 
yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan 

yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik 
untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk 
perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) 

itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka 
ampunan dan rezeki yang mulia.”6  

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-

perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu 

pula sebaliknya, dan laki-laki yang tidak baik setara dengan 

perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat 

ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah, sehingga terciptanya keluarga harmonis seperti yang 

diharapakan. 

b. Surat Al-Hujurat ayat 13: 

 

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. 

Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

                                                                 
6
Departemen Agama, Alquran  dan Terjemahannya (Jakarta: PT Syamil Quran, 2007), 352. 
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paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang 

paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahateliti.” 7 

 

Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Allah SWT telah 

menciptakan manusia menjadi berbagai suku bangsa  supaya saling 

mengenal dan tolong menolong dalam kehidupannya, dan tidak ada 

kelebihan seseorang diatas yang lain dalam hal keduniaan. 

Diriwayatkan dari Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini yaitu 

tentang peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hindinyakni 

tukang bekam, Rasulullah menyuruh Kabilah Bani Badayah 

menikahkan Abu Hindin dengan seorang wanita dikalangan mereka, 

mereka menjawab: “Apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis 

kami dengan budak-budak?”. Maka Allah menurunkan ayat ini, agar 

kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang rendah 

kedudukannya.8 

Dalam khutbahnya pada hari fath al-Makkah Nabi Muhammad 

Saw. memuji kepada Allah Swt., karena Allah telah menghilangkan 

adat jahiliyah yang suka bersombong-sombong dan menonjolkan 

kebesaran nenek moyangnya. Rasulullah mengatakan bahwa 

manusia itu hanya ada dua macam, yaitu seorang yang berbuat 

kebajikan dan bertaqwa, dialah yang dimuliakan di sisi Allah. Dan 

seorang lagi yang durhaka dialah yang celaka, yang sangat hina 

                                                                 
7
 Ibid, 517. 

8
BadanWakaf UII, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid IX (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 

1995), 441-442. 
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dihadapan Allah, kemudian beliau membaca ayat ini (surat al-

Hujurat:13).9 

Ayat diatas mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan 

itu adalah sama pada semua orang. Tak ada seorang pun yang lebih 

mulia dari yang lain kecuali karena ketaqwaannya kepada Allah, 

yaitu menuaikan hak Allah dan hak manusia.10 Jadi dari penjelasan 

ayat tersebut hendaklah kita memahami sebagai manusia tidak 

membedakan satu dengan yang lainnya dari segi kedudukan, 

keturunan, dan harta dalam memandang kafa’a>h perkawinan. Serta 

tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena semua 

manusia sama dimata Allah Swt. yang membedakan hanyalah dari 

segi ketaqwaannya. 

c. Surat Al-Baqarah ayat 221: 

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik 

hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan 
yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, 

meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan 

                                                                 
9
Ibid, 442. 

10
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 7, Terj. Moh. Tholib, (Bandung: PT Al- Ma’arif,  1996), 

38. 
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laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga 

mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang 
beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka 

mengambil pelajaran.”11 

 

Ayat ini turun berkaitan dengan permohonan izin Ibn Abi 

Mursyid al-Ghanawi kepada Rasulullah untuk menikah dengan 

wanita musyrik yang cantik dan terpandang. Dan dalam riwayat lain 

ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ruwahah yang 

mempunyai hamba sahaya yang hitam. Pada suatu waktu ia marah 

dan menamparnya, namun setelah itu ia menyesal dan akhirnya ia 

memerdekakan budak tersebut lalu menikahinya. Dengan demikian, 

telah jelas bahwa mengenai hamba sahanya yang muslimah lebih 

baik dari pada menikah dengan wanita musyrik yang cantik dan 

terpandang.12 

Allah menyuruh mengawini seorang perempuan bukan saja 

karena cantik rupawan, banyak harta dan kekayaan dan tinggi 

kedudukannya, tapi yang diutamakan ialah iman dan akhlaknya.13 

Dengan iman seorang wanita akan mencapai kesempurnaan 

agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan 

memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih 

baik daripada memelihara urusan duniawi, namun bila ia tidak bisa 

                                                                 
11

Departemen Agama, Alquran  dan Terjemahannya (Jakarta: PT Syamil Quran, 2007), 35. 
12

K. H. Q. Shaleh, dkk., Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat -ayat al-

Qur’an (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 72-73. 
13

BadanWakaf UII, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid 1, 373-374. 
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memelihara keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin 

akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.14 

2. Hadis Nabi Muhammad SAW 

Dasar hukum kafa>’ah yang bersumber dari hadis Nabi, diantaranya 

sebagai berikut: 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah 

SAW bersabda: 

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, 
karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. 

Maka pilihlah wanita yang taat kepada agama, niscaya kamu akan 
beruntung.”15 

 
Hadis di atas mengatakan tentang keutamaan memilih calon dengan 

dilihat dari segi agamanya maka niscaya akan beruntung daripada hal 

lainnya seperti hartanya, keturunannya, dan kecantikannya. 

C. Konsep Kafa’ah Menurut Imam Syafi’i 

1. Biografi Imam Syafi’i 

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin al-

Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin 

Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah 

bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Quraisyi Asy-Syafi’i al-

                                                                 
14

Ahmad Musthafa Maraghi, Tafsir Maraghi, Terj. M. Thalib (Semarang,: TohaPutra, 

1993), 263. 
15

 Shahih Bukhari (Darul Qalam, 1987), hadis No. 4700. 
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Maliki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Muthalib adalah 

saudara Hasyim ayah dari Abdul Muthalib kakek Rasulullah SAW. dan 

kakek Imam Syafi’i berkumpul (bertemu nasabnya) pada Abdi manaf bin 

Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga. 

Idris, ayah Syafi’i tinggal di tanah Hijaz, ia keturunan Arab dari 

kabilah Quraisy. Kemudian ibunya yang bernama Fatimah al-Azdiyyah 

adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman yang hidup dan menetap 

di Hijaz. Semenjak kecil Fatimah merupakan gadis yang banyak 

beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat kuat dengan 

Rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk Alquran dan 

Sunnah baik us>ul’ maupun furu>’ (cabang).16 

Keluarga Imam Syafi’i adalah dari keluarga  palestina yang miskin 

dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan 

orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan 

kepada kemiskinan. Bapak Imam Syafi’i meninggal dunia ketika beliau 

masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Mekkah di waktu umur beliau 

dua tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan di atas umurnya 

di waktu itu ialah 10 tahun. Imam Syafi’i hidup sebagai anak yatim.17 

Masa kecilnya di Mekkah, beliau Imam Syafi’i mempelajari khusus 

ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan sedang berada dipuncak 

kejayaan, khususnya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H) 

                                                                 
16

 M. Hasan al-Jamal, Biografi 10 Besar Imam Besar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 

59. 
17

 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi  Empat Imam Mazhab  (Jakarta: AMZAH, 

2004), 142-143. 
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sekalipun pusat ilmu pengetahuan keislaman tetap di Mekkah, Madinah, 

Kuffah (Irak), Syam (Damsyrik) dan Mesir. 

Dari faktor lingkungan seperti itulah, Imam Syafi’i mempunyai 

kesempatan luas untuk dapat menuntut ilmu pengetahuan keagamaan 

Islam sebanyak-banyaknya dan mendirikan sekelompok pemikir hukum 

Islam dalam bentuk mazhab yang dikenal dengan Mazhab Syafi’i yang 

perkembangannya sampai di Indonesia.  

Perlu diketahui bahwa pada awalnya, beliau Imam Syafi’i menjadi 

pengikut aliran Mazhab Maliki dan aliran al-Hadits, tetapi dari 

penggambaran-penggambaran yang telah beliau lakukan dengan 

dilengkapi pengalamannya diberbagai bidang, nampak memberikan 

pengaruh kuat pada beliau untuk mendirikan suatu aliran Mazhab yang 

khusus, dimana pertama-tama beliau memilih mazhab al-‘Iraqiy yang 

lazinnya disebut dengan Mazhab Qadim, akan tetapi setelah beliau 

menetap di Mesir beliau mengajarkan mazhabnya al-Mishriy kepada para 

pengikutnya dalam mengamalkan pendapat barunya yang lazim disebut 

dengan Mazhab Jadid.18 

a. Riwayat Pendidikan Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika 

beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak 

mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. 

Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-

                                                                 
18

Muhammad Ma’shum Zein, Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha  (Jombang: Darul-

Hikmah), 158-159. 



28 
 

 

murid, terlihat Syafi’i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya 

sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. 

Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya. Syafi’i 

mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-

anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi’i 

mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi’i 

telah menghafal seluruh Al-Qur’an dengan baik. 

Syafi’i bercerita, “Ketika saya mengkhatamkan Al-Qur’an dan 

memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya 

menghafal hadists-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, 

rumah kami berada di Mekkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana 

saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya 

mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk 

menulis.19 

Setelah selesai mempelajari Al-Qur’an, Imam Syafi’i 

melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. 

Untuk itu, beliau pergi ke pedesaan (badiyah) dan bergabung dengan 

bani Huzail suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. dari 

suku inilah Imam Syafi’i mempelajari bahasa Arab dan syair-syair 

Arab sehingga beliau benar-benar menguasainya dengan baik. 

Dalam memperdalam Bahasa Arab Klasik, beliau melakukan 

penelitian langsung dengan mengunjungi kabilah-kabilah dari suku 
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Arab yang merupakan ahlinya dalam bahasa Arab dan syair-syair 

tanpa adanya memilih-milih darimana asalnya qabilah tersebut, baik 

badawi di Padang pasir maupun Kabilah Huzail. Pelajaran ini tidak 

hanya terbatas pada Bani Huzail, tetapi terus digelutinya secara 

berkelanjutan selama 20 tahun. Selain itu beliau juga sangat 

menggemari olahraga memanah. Ketrampilannya dalam memanah 

mencapai tingkat sempurna, sehingga beliau dapat mengenai sasaran 

sepuluh kali sepuluh bidikan. Setelah menguasai Al-Qur’an dan 

Sya’ir Arab dengan sempurna, pendidikanya dilengkapi dengan ke 

Madinah untuk mempelajarai fiqh dan hadits. beliau belajar fiqh 

kepada Muslim Ibn Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan Ibn 

Uyainah guru hadits di Mekkah dan pada Maliki ibn ‘Anas di 

Madinah.20 

Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi’i 

menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi orang yang cakap. 

Sesungguhnya beliau mendapatkan kepercayaan untuk memberikan 

fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji, 

beliau tidak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap belajar 

mempelajari ilmu-ilmu, kemudian beliau berpindah ke Madinah. Di 

Madinah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau 

bersedia untuk menemuinya , untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. 

Imam Syafi’i dapat menghafal hampir keseluruhannya. Sebagimana 
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yang telah kita ketahui bahwa beliau minta surat pengakuan dari 

gubernur Mekah untuk menemui Malik. Ketika Malik menemui 

Syafi’i beliau berkata: Allah telah memasuki cahaya (Nur) kedalam 

hatimu, maka janganlah kamu memadamkan dengan melakukan 

maksiat.21 

Setelah Imam Syafi’i belajar kepada Malik, Malik meminta 

beliau belajar dengan lebih giat lahi. Imam Syafi;i terus mempelajari 

ilmu hadits dan fiqh dari Malik sampai Malik meninggal dunia, yaitu 

pada tahun 179 Hijriyah. Imam Syafi’i pernah menziarahi ibunya di 

Mekah dan beliau pernah mengembara ke sana sini ketika beliau 

menuntut ilimu kepada Imam Malik.22 

b. Karya-Karya Imam Syafi’i 

Adapun buku-buku hasil karangan Imam Syafi’i diantaranya 

ialah: 

1) Ar-Risalah Al-Qadimah (kitab Al-Hujjah) 

2) Ar-Risalah Al Jadidah 

3) Ikhtilaf Al-Hadits 

4) Ibtal Al Ihtisan 

5) Ahkam Al-qur’an  

6) Bayadh Al Fardh 

7) Sifat Al Amr wa Nahyi 

8) Ikhtilaf Al Malik wa Syafi’i 
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9) Ikhtilaf Al Iraqiyin 

10) Ikhtilaf  Muhammad bin Husain 

11) Fadha’il Al Quraisy 

12) Kitab Al Umm 

13) Kitab As-Sunan.23 

2. Konsep Kafa’ah Menurut Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i mengatakan, bahwa kesepadanan itu merupakan hal 

yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuannya 

adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan atau kerendahan 

selain keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Sebab, persamaan 

dalam keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti 

bahwa masing-masing dari keduanya sepadan dengan pasangannya. 

Dengan demikian, jika masing-masing dari keduanya menderita penyakit 

lepra atau kusta, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk 

menuntut pengguguran, dan tidak dapat dikatakan bahwa keduanya sama 

terkait cacatnya, karena manusia dapat membenci apa yang ada pada 

orang lain yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri.24 

Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung dengan adanya 

kafa>’ah dalam pernikahan. Walaupun di antara calon mempelai laki-laki 

dan calon mempelai perempuan tidak se-kufu, pernikahan akan tetap sah 

dalam hukum. Hanya saja, masalah se-kufu atau tidaknya merupakan 
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hak dari pihak perempuan dan walinya. Dengan artian, pihak perempuan 

boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya 

kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri.25 

Adapun kriteria kafa’ah dalam mazhab Imam Syafi’i secara 

keseluruhan antara lain sebagai berikut: 

a. Agama 

Menurut Imam Syafi’i tidaklah se-kufubagi orang yang 

menikah degan orang yang bukan Islam. Di dalam Tafsir Al-

Khazim, Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang berarti, “Dan janganlah 

kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka 

beriman terlebih dahulu”, Allah mengecualikan para-wanita ahli 

kitab (keturunan kitab) dari Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi ada 

yang berpendapat bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada wanita-

wanita musyrik Arab yang mereka menyembah matahari dan lain-

lain. Jadi, orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk dalam orang-

orang yang musyrik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam 

firman-Nya surat at-Taubat ayat 13.26 

Adapun dari segi pengamalan ajaran agama, maka selayaknya 

suami sama dengan istri terkait penjagaan kehormatan diri dan 

keistiqomahan. Jika seorang dinyatakan fasik lantaran melakukan 

perbuatan zina, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang menjaga 
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kehormatan dirinya hingga sekalipun laki-laki tesrebut bertaubat dan 

perbuatannya pun baik, karena perbuatan dari zina tidak menghapus 

aib dan kesan buruk di antara masyarakat pada umumnya.27 

b. Keturunan (Nasab) 

Mengenai se-kufu dalam hal keturunan Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: 

orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi menjadi dua 

yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab 

yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak se-kufu dengan seorang 

perempuan yang berasal dari suku Quraisy.28 

c. Pekerjaan  

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan 

oleh seorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, 

termasuk diantara pekerjaan di pemerintah.29 Manusia saling 

mengungguli dalam pekerjaan tersebut, sesuai dengan firman Allah 

dalam surat an-Nahl ayat 71: 

Artinya: “Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang 

lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang 
dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya 

kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga 
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mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap 

nikmat Allah mereka ingkar?”30 

Dari ayat di atas terdapat dua pengertian yaitu: pertama 

menyatakan bahwa manusia saling mengungguli  antara satu sama 

lainnya dalam kadar rezekinya, maka sebagian dari mereka ada yang 

kaya dan sebagian yan lain ada yang miskin. Kedua, bahwa manusia 

saling mengungguli antara satu sama lain sebab rezekinya, sehingga 

dengan rezeki tersebut sebagian dari mereka sampai mencapai pada 

tingkat kemuliaan dan sebagian yang lain mencapai tingkat yang 

rendah. 

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan 

adalah tradisi. pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4macam, 

yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi, masing-

masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya 

sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan 

dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi yang mulia di 

masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang 

hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.31 

Ranah kafa>’ah dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan 

profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf 

dengan profesi istri dan keluarganya.32 Menurut kebiasaan yang 

berlaku, seperti tukang sapu, tukang bekam, penjaga lingkungan, dan 
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pembersih kamar mandi atau yang disebut istilah marbot tidak 

sepadan dengan wanita yang memiliki pekerjaan yang dipandang 

terhormat, seperti penjahit atau wanita yang bapaknya sebagai 

penjahit, pegawai kelistrikan, atau pekerjaan semacamnya yang 

terpandang terhormat. Orang yang berprofesi sebagai karyawan tidak 

sepadan dengan anak perempuan pengusaha, dan anak laki-laki 

pengusaha tidak sepadan dengan anak perempuan seorang ulama’ 

atau hakim berdasarkan pertimbangan tradisi yang berlaku terkait 

masalah ini.33 

d. Status Merdeka 

Adapun status merdeka, maka orang yang memiliki keterkaitan 

dengan nasab budak tidak sepadan dengan wanita yang terbebas dari 

status budak. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah bapak 

bukan ibu. dengan demikian, siapa yang dilahirkan oleh ibu seorang 

budak, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang dilhairka oleh 

wanita Arab.34 

e. Aib (selamat dari cacat) 

Yang dimaksud “aib” di sini adalah diperbolehkannya hak 

khiyar dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu bagi orang yang 

berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat atau tidak 

yang mempunyai penyakit. Orang yang memiliki riwayat penyakit 
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TBC, shipilis, dan lain-lain tidaklah se-kufu dengan orang yang 

berbadan sehat.35 

D. Konsep Kafa’ah Menurut Imam Hanbali 

1. Biografi Imam Hanbali 

Nama lengapnya adalah “Ahmad ibn Muhammad Ibnu Hanbal ibn 

Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibaniy”. Beliau lahir di 

Bagdad tahun 164 H/ 780 M dan wafat tahun 241 H/ 885 M di kota ini 

juga dalam usia 70 tahun. Ibunya bernama “Syarifah Maimunah” binti 

Abdul Malik ibn Sawadan ibn Hindun al-Syaibaniy”. jadi baik dari arah 

ayah maupun ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan “Bani 

Syaiban”, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia. 

Kedua orang tua Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari kota 

Marwin, wilayah Khurasan, ayahnya meninggal pada saat beliau masih 

dalam kandungan ibunya dan ketika ibunya pergi ke Baghdad, lahirlah 

Imam Ahmad Ibnu Hanbal di Baghdad pada bulan rabi’ al-Awwal tahun 

164 H. dan berdomisili di Baghdad sampai meninggal dunia pada tahun 

241 H. 

Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, Imam Ahmad Ibn 

Hanbal sama halnya dengan Imam al-Syafi’i yang senang melakukan 

pengembaran dengan tanah airnya, ke Syriya, Hijaz, Yaman, Kuffah dan 

Bashrah yang hanya sekedar untuk menuntut ilmu pengetahuan dan 

belajar al-Hadits. Kemudian beliau menyusun kitab yang khusus 
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membahas masalah hadits dan terkenal dengan nama “al-Musnah Ahmad 

bin Hanbal”, yang terdiri dari 6 jilid dengan memuat tidak kurang dari 

40.000 al-Hadits.36 

a. Riwayat Pendidikan Imam Hanbali 

Pada pertama kalinya, Imam Ahmad bin Hambal mencari ilmu 

di masjid-masjid kota Baghdad. Kota Baghdad pada masa itu selain 

kota yang besar dan ramai, karena pusat dan ibu kota pemerintahan 

Islam berkedudukan disana, juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, 

dan satu-satunya kota yang sudah berkemajuan di lapangan 

keduniaan. Disamping itu kota Baghdad menjadi tempat kediaman 

para cerdik pandai dan para alim ulama Islam serta para ahli fikir, 

atau dengan perkataan lain “Kota Baghdad sumber para terpelajar.”37 

Setelah Ibnu Ahmad bin Hanbal menghafal al-Qur’an dan 

banyak hadits Rasulullah SAW, dia pun belajar membaca dan 

menulis serta mengarang di Diwan umumnya pada saat itu ialah 

empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada 

menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa 

kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. 

Pernah terjadi bahwa beliau kadangkala ingin keluar menuntut 

ilmunsebelum terbit fajar, ibunya memintanya supaya lewatkan 

sedikit sehingga manusia bangun dari tidur.38 
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Dari Baghdad, dia pergi berjalan kaki ke kota Thartusdi bagian 

atas Negeri Syam,. Kemudian dia pergi lagi ke Syan’a di Yaman, 

dan bertemu dengan Abdurraziq bin Hamam, seorang ahli hadits dari 

Yaman yang sedang duduk di masjid Imam Ahmad tinggal di kota 

Shan’a dua tahun dan setelah itu kembali pulang ke Mekah. Beliau 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Kota Kuffah, 

Basrah, Madinah, dan Mekkah. Kemudian dia pergi ke setiap negeri 

dimana disana terdapat ula’, yang bisa diambil ilmunya. 

Imam Ahmad telah menghafal beribu-ribu hadits, seperti yang 

diriwayatkan, oleh Abu Zur’ah. Imam Ahmad pun juga belajar 

kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ahli fikih, yang luas ilmu 

dan hartanya. Ibnu Mubarak berusaha untuk membantu Imam 

Ahmad bin Hanbal dengan harta, tetapi dia selalu menolaknya dan 

berkata, “Aku mengikutinya karena kefakihan dan keilmuannya, 

bukan karena hartanya”. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah 

seorang yang kagum terhadap Ibnu Mubarak, kagum akan 

kepribadian, kefakihan, keilmuan dan tidak-tanduknya di 

masyarakat.39 

b. Karya-karya Imam Hanbali 

Selain sebagai seorang ulama’, Imam hambali adalah seorang 

penulis produktif yang menyumbangkan begitu banyak karya kepada 
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umat Islam dalm bidang hadits, fiqih, ibadah, akhlak, dan lain-lai. 

Karya-karya beliau antara lain:40 

1) Al-Musnad  

2) Al-Faraidh 

3) Al-Masail 

4) Ar-Radd Ala az-Zanadiqah wa al-Jahmiyyah 

5) Al-Asyribah 

6) Al-Fadha’il 

7) At-Tafsir 

8) An-Nasikh wa Mansukh 

9) At-Tarikh 

10) Al-Muqaddam wa al-Muakkhar fi Qur’an 

11) Jawabah Al-Qur’an 

12) Al-Manasik al-Kabir wa Shagir 

13) Al-‘Ilal 

14) Az-Zuhd 

15) Al-Iman 

2. Konsep Kafa>’ah Menurut Imam Hanbali 

Menurut Imam Hanbali kesepadanan adalah persamaan antara 

calon kedua mempelai terkait lima hal sebagai berikut: 

a. Agama 
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Laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita 

shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga  

kehormatan dirinya, karena orang fasik yang durhaka tersebut tidak 

diterima periwayatan dan kesaksiannya. Itu disebabkan oleh 

kekurangan pada kemanusiaannya.41 Hal ini dikaitkan dalam firman 

Allah dalam surat as-Sajadah ayat 18 yaitu: 

Artinya: “Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik 

(kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama.” 

b. Keturunan (Nasab) 

Bila dilihat dari segi nasab, maka orang laki-laki ‘ajm tidak 

sekufu’ dengan orang perempuan Arab. Jika wali menikahkannya 

dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhanya, maka wali 

berdosa dan lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasik.42 

c. Profesi 

Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan 

perempuan yang berprofesi terhormat. Dengan demikian, laki-laki 

tukang bekam dan tukang sampah tidak sepadan dengan anak 

perempuan pengusaha dan pedagang yang memperdagangkan 

pakaian dan kain.43 
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d. Harta 

Kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang 

diberikannya kepada istri. Maka orang yang mengalami kesulitan 

ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari 

segi ekonomi. Ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak 

berubah saat bersamanya dibandingkan kondisi sebelumnya saat 

msih berada di rumah bapaknya.44 

e. Status Merdeka 

Budak laki-laki tidak se-kufu dengan perempuan yang 

merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak se-kufu 

bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang 

leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak se-kufu dengan 

perempuan yang dari atau pun leluhurnya tidak pernah ditimpa 

perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia 

berada ditangan seorang laki-laki atau ditangan laki-laki yang salh 

seorang leluhurnya adalah budak.45 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA DAN PRAKTIK KAFA>’AH   DALAM 

PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT DESA JATIGEMBOL 

KECAMATAN KEDUNGGALAR  

KABUPATEN NGAWI 

A. Gambaran Umum Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

Ngawi 

Desa Jatigembol merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan 

Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Desa Jatigembol merupakan salah satu  dari 

12 desa yang ada di Kecamatan Kedunggalar yang terletak kurang lebih 4 km 

kearah selatan dari Kecamatan Kedunggalar, Desa Jatigembol mempunyai 

wilayah seluas : 909,257 ha dengan jumlah penduduk : ±5747 dengan jumlah 

Kepala Keluarga : ±2868 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah utara  : Desa Kedunggalar 

Sebelah selatan  : Desa Begal 

Sebelah  barat  : Desa Sekarputih 

Sebelah timur   : Desa Wonorejo 

Iklim Desa Jatigembol sebaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jatigembol kecamatan 

Kedunggalar dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding 

dengan kondisi desa-desa yang lain. 
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1. Sejarah Desa Jatigembol 

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Jatigembol masa 

kini, bahwa terjadinya Desa Jatigembol dimulai sejak jaman Belanda. 

Jatigembol adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kedunggalar 

Kabupaten Ngawi. Di Desa Jatigembol mayoritas mata pencaharian 

penduduknya adalah petani. Desa Jatigembol dibagi menjadi 4 dusun, 

yakni Dusun Sumberagung, Dusun Pilangrejo, Dusun Jatigembol, dan 

Dusun Wates.  

Konon dalam cerita sejarah babat Desa Jatigembol, diawali dari 

kedatangan sekelompok pendatang yang menebang hutan jati untuk 

dipergunakan sebagai tempat tinggal. Namun dalam cerita pada saat 

penebangan pohon jati tersebut, ada salah satu pohon jati yang besar 

yang tidak dapat ditebang. Pohon jati tersebut disamping besar juga 

memiliki gembol. Oleh sekelompok pendatang tersebut pohon yang tidak 

dapat ditebang itu, kemudian dikeramatkan atau dijadikan punden. 

Dalam perkembangannya, disekitar punden tersebut didirikan 

rumah atau tempat tinggal yang tiap tahun semakin berkembang. Oleh 

sekelompok warga pendatang tersebut, sepakat untuk menamai wilayah 

yang dihuni dengan sebutan “JATIGEMBOL”. Kata Jatigembol berasal 

dari suku kata”JATI” dan “ GEMBOL”, Jati yang berarti pohon jati dan 

kata Gembol yang mempunyai arti gundukan yang melekat pada pohon 

jati tersebut. Sehingga kata “ JATIGEMBOL” dapat diartikan pohon jati 

yang mempunyai gembol. Dengan pemberian nama Jatigembol tersebut, 
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masyarakat pada saat itu percaya dan berharap akan mendapat suatu 

pengayoman dalam kehidupannya. 

Sebagai penanda hari jadi atau weton, menurut kalender Jawa 

disepakati hari JUM’AT PON. Dimana masyarakat setempat setiap 

malam Jum’at Pon mengadakan suatu ritual di punden Jatigembol 

sebagai bentuk rasa syukur pada Sang Pencipta. 

Dalam perkembangannya masyarakat Jatigembol memandang perlu 

adanya pemerintahan yang tujuannnya untuk memimpin dan mengatur 

masyarakat di wilayah Jatigembol. Menurut sumber data yang diperoleh 

dari berbagai narasumber, Peminpin Desa Jatigembol yang pertama 

sampai kedelapan belum diketahui, baru pemimimpin desa yang 

kesembilan diketahui bernama Bapak COKRO DIMEDJO. Beliau 

berasal dari dusun Jatigembol yang memimpin 4 Dusun yaitu : Dusun 

Sumberagung, Dusun pilangrejo, Dusun Jatigembol dan Dusun Wates. 

Kemudian pemerintahan desa dilanjutkan oleh tokah masyarakat 

yang bernama Bapak MARTO PURO yang berasal dari Dusun 

Sumberagung. Dimana pada saat kepemimpinan beliau, pusat 

pemerintahan desa berada di dusun Sumberagung. Dalam perjalanan 

pemerintahannya, beliau mengangkat adik kandung sebagai Carik yang 

bernama MARTO SENTONO, yang mana pada masa kepemimpinannya 

terjadi perselisihan antara Bapak Marto Sentono dengan masyarakat. 

Perselisihan tersebut berakhir dengan mundurnya Bapak Marto sentono 

sebagai Carik Desa Jatigembol. Kejadian tersebut diikuti dengan 
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pengunduran diri Bapak Marto Puro sebagai pemimpin Desa atau Lurah 

Jatigembol. Sebenarnya masyarakat Desa Jatigembol menyayangkan 

pengunduran diri beliau sebagai Lurah. Akan tetapi Bapak Lurah Marto 

puro, bersikukuh pada keputusannya ditambah situasi politik pada saat 

itu yang memanas. Keadaan yang tidak kondusif membuat Bapak Lurah 

Marto Puro semakin takut hingga mempengaruhi jiwanya sehingga padsa 

suatu hari beliau mengakhiri kehidupannya dengan cara gantung diri. 

Peristiwa gantung diri tersebut membuat masyarakat menjuluki bapak 

Lurah Marto Puro dengan sebutan “Lurah Gantung”. Kemudian 

pemerintahan Desa Jatigembol dilanjutkan dengan pemilihan Kepala 

Desa / Lurah yang ke-11. Pemilihan Kepala Desa / Lurah Jatigembol 

dimenangkan oleh Bapak SOEDJONO / DARMO SOETJITRO dari 

Dusun Sumberagung. Beliau memimpin Desa Jatigembol mulai tahun 

1949 sampai tahun 1989. Dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa 

Jatigembol yang ke-12 yang dimenangkan oleh bapak SUJOTO,BA dari 

Dusun Jatigembol, beliau menjabat Kepala Desa Jatigembol dengan masa 

Jabatan 8 tahun ( 1989 s/d 1998 ). Setelah masa jabatan beliau berakhir, 

pada tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa Jatigembol yang ke-13 

dengan Bapak NGASPAN CIPTO ADI SUWARNO dari Dusun 

Sumberagung sebagai pemenangnya dengan masa Jabatan 8 tahun (1989 

s/d 2007). Dimasa pemerintahan berikutnya, Desa Jatigembol dipimpin 

oleh Bapak BUDI SULISTYONARKO,SE dari Dusun Jatigembol yang 

memenangkan pemilihan Kepala Desa Jatigembol pada tanggal 14 Juni 
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2007. Dengan masa Jabatan 6 Tahun ( 2007 s/d 2013 ) dilanjutkan pada 

pemilihan Kepala Desa pada hari Senin Pahing tanggal 17 Juni 2013 

yang dimenangkan oleh Bapak BUDI SULISTYONARKO,SE masa 

Jabatan 6 Tahun ( 2013 s/d 2019 ). Dan Selanjutnya pada tahun 2019 

bulan Juni tanggal 29 Juni 2019 diadakan pemilihan kepala desa, yaitu 

Bapak Budi Sulistyonarko terpilih sebagai Kepala Desa periode 2019-

2025.1 

2. Keadaan Sosial Desa 

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Jatigembol bergerak 

dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan 

mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang 

kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang 

dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. Hal lain 

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 Jatigembol yang masih tinggi 

menjadikan Desa Jatigembol harus bisa mencari peluang lain yang bisa 

menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya 

kegiatan Ormas di Desa Jatigembol seperti Remaja Masjid, Karang 

Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, 

                                                                 
1
 Budi Sulistyonarko, Kepala Desa Jatigembol, Hasil Wawancara, 30 Mei 2021. (Lihat 

Transkip, 01/01-W/30-05/2021). 
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Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan 

media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa 

pada masyarakat. 

Jumlah kesejahteraan penduduk Desa Jatigembol antara lain 

dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1980 KK, jumlah penduduk 

miskin 473 KK, jumlah penduduk sedang 1307 KK dan jumlah penduduk 

kaya 200 KK. 

Jumlah pengangguran penduduk Desa jatigembol antara lain 

dengan penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja berjumlah 200 

orang. Penduduk usia 15-55 tahun yang kerja berjumlah 247 orang. 

3. Kondisi Ekonomi 

Kekayaan Sumber Daya Alam  yang ada di Desa Jatigembol. amat 

sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial 

budaya. Selain itu letak geografis desa yang sangat strategis dan 

merupakan jalur transportasi yang menghubungkan 4 Kecamatan antar 

lain kearah Utara ke Kantor Kecamatan Kedunggalar,Selatan ke 

Kecamatan Jogorogo, Barat ke Kecamatan Widodaren dan  Timur ke 

Kecamatan Paron. 

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa 

yang dibukukan dalam APBDesa setiap tahun anggaran. Menurut 

Peraturan Desa Jatigembol Nomor 01 Tahun 2015 bahwa Sumber 

Pendapatan Desa : 
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a. Sumber Pendapatan Desa 

1) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil 

swadaya dan   partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang sah; 

2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk 

desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi 

desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara 

proporsional; 

3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang 

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang 

merupakan alokasi dana desa; 

4) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan 

Pemerintah; 

5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; 

b. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

disalurkan melalui kas desa; 

c. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh  Desa 

tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi 

dan Pemerintah Daerah. 
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Adapun  Kekayaan desa terdiri dari : 

a. Tanah kas desa 

b. Bangunan desa yang dikelola desa 

c. Lain-lain kekayaan milik desa 

Desa Jatigembol sebagaian besar mata pencaharian penduduknya 

adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki 

kepatuhan terhadap adat dan tradisi.  

4. Jumlah Penduduk Desa 

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya 

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 dari data statistik masih rendahnya 

tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang 

harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran 

masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut 

tingkat pendidikannya belum/tidak/ sudah tidak sekolah berjumlah 3504 

orang, SD berjumlah1292 orang, SLTP/SMK berjumlah 321 orang, 

Perguruan Tinggi 79 berjumlah 79 orang dan total keseluruhannya 5747 

orang. Sumber data menurut Data Potensi Sosial Ekonomi 

Desa/Kelurahan tahun 2021. 
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Mata pencaharian penduduk di Desa Jatigembol sebagian besar 

masih berada di sektor pertanian.Hal ini menunjukkan bahwa sektor 

pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. 

Data menurut mata pencaharian penduduk petani berjumlah 1456 orang, 

Pegawai Negeri berjumlah 109 orang, Peternak berjumlah 49 orang, 

pengrajin berjumlah 14 orang, TNI/POLRI berjumlah 12 orang, 

Pensiunan berjumlah 56 orang, pedagang berjumlah 39 orang, dan lain-

lainnya berjumlah 367 orang. Sumber data menurut Data Potensi Sosial 

Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2021.2 

5. Sarana dan Prasarana Desa 

Pembangunan masyarakat desa  diharapkan bersumber pada diri 

sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak 

pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. 

Prasarana kesehatan, posyandu berjumlah 6 unit, polindes 

berjumlah 1 unit, dan bidan desa berjumlah 1 unit. Prasarana pendidikan 

Anak Usia Dini/PAUD berjumlah 4 unit, Taman Kanak-kanak/TK 

berjumlah 4 unit, SD/MI berjumlah 4 unit dan TPA/TPQ berjumlah 12 

unit. Prasarana umum lainnya tempat ibadah masjid berjumlah 8 unit, 

tempat ibadah mushola 24 unit, dan lapangan olahraga 4 unit. 

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan 

dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan 

                                                                 
2
 Arsip Data Desa Jatigembol, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. 
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pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini 

membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu 

menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta 

semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi 

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam 

tahapan ini adalah: 

a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses 

pembangunan, 

b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah 

menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan 

pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan 

dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya 

dalam rangka melaksanakan proses pembangunan, 

c. Bedohoitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain 

dengan menyediakan dana dan pendampingan, 

d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat 

atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar 

masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak 
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untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka 

melaksanakan proses pembangunan.  

B. Pandangan Masyarakat tentang Pentingnya Kafa>’ah  dalam Pernikahan 

di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

Kafa>’ah memang bukan hanya menjadi salah satu syarat sahnya 

pernikahan namun kafa>’ah menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan, jika 

seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para 

wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak 

untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari 

mereka.3 Oleh karena itu, konsep kafa>’ah dalam pernikahan harus 

diperhatikan agar dalam membangun rumah tangga  ada komunikasi yang 

baik dan seimbang antara suami dan istri sehingga memudahkan mewujudkan 

rumah tangga yang bahagia serta harmonis.  

Dikalangan imam mazhab sendiri seperti Imam Syafi’i dalam 

menetapkan standar kafa>’ah membagi menjadi lima kriteria yaitu, yaitu: 

agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari cacat. Sedangkan pada 

Imam Hanbali hampir seperti Imam Syafi’i hanya saja tidak mensyaratkan 

bebas dari cacat masuk dan memasukkan kekayaan dalam kriteria kafa>’ah.4 

Mengarah kepada pandangan masyarakat tentang pentingnya kafa>’ah  

dalam pernikahan di Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten 

                                                                 
3
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 , (Damaskus: Darul Fikr, 2017), 

218. 
4
 Zahrotun Nafisah, Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh 

Empat Mazhab, ISTI’DAL, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 5 No. 2 (Juli-Desember 2018), 131-

132. 
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Ngawi, maka peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan kepada 

masyarakat yang bersedia dijadikan informan dalam penelitian ini. 

Kafa>’ah menurut pandangan masyarakat sebagaimana yang 

diungkapkan oleh salah satu informan selaku tokoh agama yaitu Bapak 

Mahmud bahwa: 

 “Kafa>’ah adalah kesepadanan antara suami dan istri. Di dalam ajaran 
Islam itu mengenai kafa>’ah sangat diperhatikan sekali. Sebenarnya ada 

banyak kriteria kafa>’ah  seperti yang dibahas oleh kalangan imam 

mazhab. Kalau saya pribadi dalam menerapan kafa>’ah lebih 
memperhatikan dalam hal agama, nasab, dan ketaqwaannya serta 

akhlakul karimah. Mengenai kriteria pekerjaaan yang mapan atau 
kekayaan tidak menjadi keharusan atau patokan. Meskipun tidak 

memiliki kekayaan asalkan hidup sesuai syariat dan ridhoi Allah sudah 
dipastikan hidup kita tentram dan bahagia.”5 
 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Mahmud mengenai 

pengertian kafa>’ah, Ibu Cici yang merupakan seorang guru di Desa 

Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi memberi pengertian 

terkait kafa>’ah sebagai berikut: 

“Kafa>’ah kalau menurut saya itu serasi, serasi agamanya, keturunannya 

jelas yaitu dari kalangan keluarga yang baik akhlaknya, saling 
menyukai dan menyanyangi. Di dalam rumah tangga kalau serasi dan 

bisa saling membantu kan jadinya enak dan jauh dari pertengkaran.”6 
 

Pendapat  selanjutnya Ibu Suwarni mengenai pengertian kafa>’ah, beliau 

menyatakan bahwa: 

“Kafa>’ah  ya sederajat begitu. Saya melihat kesederajatan seseorang itu 
dalam hal pekerjaan. Selain agama yang dilihat ketika memilih mantu 

nanti ya pekerjaan juga sangat penting  diperhatikan supaya nanti ketika  

                                                                 
5
 Bapak Mahmud, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 April 2021. (Lihat Transkip, 09/01-W/08-

04/2021) 
6
 Ibu Cici, Hasil Wawancara, Ngawi, 08 April 2021. (Lihat Transkip, 08/01-W/08-

04/2021) 
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setelah menikah tidak menyusahkan orang tuanya lagi dan sebenarnya 

hal ini untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tangga.”7 
 

Tidak jauh dari pendapat Ibu Suwarni mengenai pengertian kafa>’ah, Ibu 

Kati berpendapat bahwa: 

 “Kafa>’ah berarti sepadan, dan menurut saya kafa>’ah yang perlu 
diperhatikan itu mengenai latar belakangnya keluarga, pekerjaan dan 

tabungan yang cukup untuk menunjang kehidupan setalah menikah. 
Apalagi jika itu adalah seorang laki-laki, mereka nanti memiliki 
tanggung  jawab yang besar  yaitu , menafkahi seorang istri dan 

anaknya. Kalau masalah kesholehan bisa nanti belajar bersama-sama 
setelah pernikahan.”8 

 
Dan pendapat lain oleh pemuda masyarakat Desa Jatigembol, yaitu 

menurut Indah mengatakan bahwa : 

 “Kafa>’ah itu sepadan Mbak. Saya mengartikan kafa>’ah sepadan ya 
dalam hal pekerjaannya yang mapan dan tabungan untuk kehidupan 

setelah nikah.”9 
  

C. Aspek Kafa>’ah  dalam Pernikahan yang Dominan Terjadi di Masyarakat 

Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi 

Imam Syafi’i membagi kriteria atau standar kafa>’ah menjadi lima 

kriteria yaitu, yaitu: agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari cacat. 

Sementara pada Imam Hanbali hampir seperti Imam Syafi’i hanya saja tidak 

mensyaratkan bebas dari cacat masuk dan memasukkan harta kekayaan dalam 

kriteria kafa>’ah.10 

                                                                 
7
 Ibu Suwarni, Hasil Wawancara, Ngawi, 20 Januari 2021. (Lihat Transkip, 02/01-W/20-

01/2021) 
8
 Ibu Kati, Hasil Wawancara, Ngawi, 20 Januari 2021. (Lihat Transkip, 03/01-W/20-

01/2021) 
9
 Indah, Hasil Wawancara, Ngawi, 20 Januari 2021. (Lihat Transkip, 04/01-W/20-01/2021) 

10
 Zahrotun Nafisah, Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh 

Empat Mazhab, 131-132. 
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Aspek-aspek dalam pelaksanaan kafa>’ah yang ada pada masyarakat 

Desa Jatigembol adalah sebagai berikut: 

a. Agama 

 Masyarakat yang ada di Desa Jatigembol hampir seluruhnya 

beragama Islam. Berdasarkan pada wawancara yang telah dilaksanakan, 

hanya sebagian saja yang menjadikan kesetaraan agama sebagai kriteria 

dalam melasanakan kafa>’ah, terdapat beberapa masyarakat yang 

mengharuskan kesepadanan dalam beragama, namun hanya sebatas pada 

seseorang yang bisa shalat, puasa dan berakhlak baik, bukanlah orang 

yang benar-benar paham agama. Hal ini disampaikan oleh Bapak Budi 

Sulistyonarko selaku Kepala Desa Jatigembol sebagai berikut: 

 “Praktik kafa>’ah yang ada di Desa Jatigembol ini ya biasanya 

dilakukan sebelum menikah mbak, hal ini kan dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah calan suami atau istri nantinya sudah sepadan 

atau belum, kebanyakan masyarakat melihat dari segi kesamaan 
dalam beragama.”11 

 

Ibu Kati selaku masyarakat Desa Jatigembol juga berpendapat 

bahwasannya kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan 

kafa>’ah, sebagimana penjelasan beliau berikut: 

“Mengenai kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam memilih 
calon suami mbak, karena menurut saya masalah tersebut bisa 

dipelajari bersama setelah menikah.”12 
 

 Bapak Hurin selaku Modin Pengantin Desa Jatigembol 

menjabarkan bahwa seseorang yang memiliki keagamaan yang kuat tidak 
menjadi keharusan dalam pelaksanaan kafa>’ah di Desa Jatigembol, 

penjelasan beliau sebagai berikut:  
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“Kalau sekarang mencari agamanya yang kuat juga langka, jadi 
yang terpenting dia bisa sholat, puasa, dan akhlaknya baik.”13 
 

Pernyataan diatas ditambah oleh pendapat Ibu Warsini selaku 

masyarakat Desa Jatigembol, bahwasanya pemilihan calon menantu 

dalam hal agama cukup kesamaan beragama Islam saja. 

“Kalau untuk agama calon menantu yang penting sama-sama Islam 

Mbak. Karena saya sendiri menyadari, kalau keluarga saya ini 
berasal dari keluarga yang kurang paham agama, jadi ya cari yang 
biasa saja.”14 

 
Bapak Rudianto juga memaparkan hampir senada dengan paparan 

Ibu Warsini bahwa kesamaan agama merupakan sesuatu yang ada dalam 

praktik kafa>’ah, namun hanya sebatas ditanyai apakah agamanya sama. 

“Biasanya ditanyai apakah sama agamanya, karena saya beragama 

Islam, pastinya ingin menantu yang beragama Islam juga, agar 
kedepannya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.”15 

 

b. Keturunan (Nasab) 

Praktik kafa>’ah di Desa Jatigembol dalam hal keturunan atau nasab 

dinilai  menjadi sesuatu yang penting, hal ini lebih ditekankan pada 

sejarah atau asal usul dan perilaku keluarganya, apakah pernah 

melakukan tidakan kurang terpuji atau tidak, Hal tersebut dijabarkan oleh 

Bapak Budi Sulistyonarko selaku Kepala Desa Jatigembol sebagai 

berikut:  
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“Kafa>’ah dapat dilihat juga dari segi sejarah keluarganya, apakah 

pernah melakukan tindakan kurang terpuji atau tidak.”16 
 

 Ibu Kati berpendapat bahwa latar belakang keluarga merupakan 

kriteria penting dalam kafa>’ah  sebagai berikut: 

“Menurut saya kafa>’ah yang perlu diperhatikan itu mengenai latar 

belakangnya keluarga.”17 
 

Ibu Warsini menambahkan bahwa sejarah masa lalu keluarga juga 

menjadi pertimbangan. 

“Dilihat rekam jejak keluarganya dimasa lalu Mbak, ada yang 
gila atau tidak, atau ada yang kriminal atau tidak, itu jadi 

pertimbangan juga.”18 
 

 Bapak Rudianto selaku masyarakat Desa Jatigembol juga 

memperkuat pertanyaan diatas bahwasannya dalam prakrik kafa>’ah 

ditanyai terkait sejarah keluarganya terdahulu. 
 

 “Ditanyai sejarah baik buruk keluarganya Mbak.”19 

 
c. Pekerjaan  

Kafa>’ah yang ada di Desa Jatigembol tidaklah berfokus pada 

pekerjaan tertentu, hanya saja lebih kepada apakah calon suami memiliki 

pekerjaan tetap yang baik dan mapan, sehingga dapat mencukupi 

kebutuhan keluarganya tanpa menyusahkan orang tua. Penjelasan diatas 

sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Budi 

Sulistyonarko bahwa: 
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“Kebanyakan masyarakat melihat dari segi kesamaan dalam 

beragama, lalu dalam hal pekerjaan harus mapan.20 
 

 Ibu Suwarni yang merupakan pelaku yang mempraktikan kafa>’ah 

dari segi pekerjaan, penjelasan beliau adalah sebagai berikut : 

“Praktiknya biasanya diterapkan dalam pemilihan calon menantu 
yang banyak dilakukan masyarakat di Desa Jatigembol adalah 
melihat dari pekerjaan yang mapan. Karena jika menantunya 

memiliki pekerjaan yang mapan maka kebutuhan anak saya akan 
tercukupi sehingga setelah menikah tidak menyulitkan orang tua.”21 

 
 Ibu Kati berpendapat hampir senada dengan Ibu Suwarni, 

bahwasanya pekerjaan yang mapan dan tabungan yang cukup menjadi 

pertimbangan sebelum menikah, berikut penjelasannya: 

“Pekerjaan dan  tabungan yang cukup untuk menunjang kehidupan 

setelah menikah.”22 
 

Ibu Warsini juga menjabarkan pelaksanaan kafa>’ah  berdasarkan 

pada pekerjaan, pekerjaan yang mapan sangatlah penting terutama dari 

pihak calon suami: 

“Kalau masalah pekerjaan tentunya juga menjadi pertimbangan 

yang penting terutama dari pihak perempuan menilai calon 
suaminya, apakah sudah memiliki pekerjaan yang jelas, sehingga 

kedepannya kan enak mbak, ada yang dijadikan sebagai pegangan 
untuk kehidupan berkeluarga.”23 

 

   Penjabaran diatas lebih diperkuat oleh penjelasan yang 

disampaikan oleh Bapak Rudianto terkait pentingnya pekerjaan yang jelas 
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dan mapan oleh kedua calon pengantin, sehingga nantinya dapat 

menetukan gaya hidup keluarga kedepannya: 

“Digali juga tentang kesehariannya, pekerjaanya apa atau dimana, 

sehingga jelas dan ketika setelah menikah tidak kaget dengan 
keseharian pasangannya terutama dalam menjalankan gaya hdup, 
disesuaikan dengan penghasilan dari pasangan tersebut.”24 

 
d. Aib (selamat dari cacat) 

Pada pelaksanaan kafa>’ah, masyarakat Desa Jatigembol tentunya 

menjadikan sehatnya calon suami atau istri sebagai salah satu bahan 

pertimbangan, calon suami atau istri haruslah sehat jasmani dan rohani, 

pada pernyataan diatas telah dijelaskan oleh Bapak Hurin tentang aspek-

aspek yang ada pada kafa>’ah, termasuk didalamnya adalah bebas dari 

cacat, masyarakat Desa Jatigembol juga menjelaskan akan pentingnya 

bibit, bebet dan bobot ketika akan menjalani sebuah rumah tangga. Bibit 

disini lebih mengarah kesehatan dari para calon pengantin dari berbagai 

penyakit dan cacat. Indah selaku remaja masyarakat Desa Jatigembol 

berpendapat bahwa: 

“Jika seseorang ingin menikah, yang menajadi bekal utama oleh 

seorang laki-laki adalah pekerjaan yang mapan dan tabungan untuk 
kehidupan setelah menikah. Sehat jasmani dan juga rohaninya 

Mbak.”25 
 

Ibu Kateni juga menambahkan bahwa: 
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“Seseorang yang akan menikah tentunya melihat calon suami atau 

calon istrinya, baik dari segi bibit bebet maupun bobotnya mbak.” 
26 

 

Bapak Rudianto berpendapat bahwa sejarah keluarga yang 

memiliki penyakit atau cacat juga menjadi pertimbangan dalam 

pelaksanaan kafa>’ah sebagai berikut: 

“Ditanyai juga terkait sejarah baik buruk keluarganya, ada yang 
cacat kelainan atau tidak”27 

 
e. Harta 

Kebanyakan masyarakat Desa Jatigembol tidak terlalu 

mementingkan harta karena mereka beranggapan bahwa harta bisa dicari 

bersama-sama ketika telah menikah, Bapak Mahmud menjelaskan 

bahwa: 

“Kriteria pekerjaan yang mapan atau kekayaan tidak menjadi 
keharusan/patokan, meskipun tidak memiliki kekayaan asalkan 

hidup sesuai syariat dan diridloi Allah, sudah dipastikan hidup kita 
tentram dan bahagia.28 

 
Bapak Hurin menambahkan bahwa: 
 

 
“Untuk masalah kekayaan bisa dicari bersama-sama”.29 

 

Selanjutnya, terdapat pula masyarakat di Desa Jatigembol yang 

mementingkan harta kekayaan kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan 
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untuk menghindari adanya permasalahan kedepannya, misalkan saja 

salah satu keluarga memiliki banyak harta kekayaan dan juga keluarga 

yang terpandang, sementara satunya lagi berasal dari keluarga yang 

sangatlah miskin. Hal tersebut diatas memungkinkan akan timbulnya 

permasalahan seperti keluarga kaya yang memandang rendah keluarga 

yang miskin dan permasalahan-permasalahan yang lain. Hal diatas 

dipaparkan oleh Ibu Kateni sebagai berikut: 

“Kesepadanan ini bisa dilihat dari segi latar belakang keluarganya 
mbak, kalau yang satu terlau kaya, terus yang satu terlalu miskin 

kan nanti kebelakangnya bisa memunculkan masalah baru, 
mungkin yang keluarga yang kaya nanti menghina keluarga yang 
miskin. Kafa>’ah juga dilihat dari latar belakang agama, serta 

pendidikan yang setara.”30 
 

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilaksanakan, para 

informan menjelaskan bahwasanya praktik kafa>’ah yang selama ini 

dijalankan lebih dominan kepada Imam Syafi’i, hal ini dijelaskan oleh 

Bapak Budi Sulistyonarko, dan sebagai berikut: 

“Kalau untuk azhab sepertinya lebih cenderung kepada Mazhab 
Syafi’i Mbak.”31 

 

Ibu Cici menambahkan bahwa mazhab yang lebih dominan adalah 

Mazhab Syafi’i: 

“Dominan ke mazhab Syafi’i.”32 
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Bapak Mahmud berpendapat  sama, yakni mazhab yang lebih dominan 

adalah Mazhab Syafi’i. 

“Lebih dominan ke Mazhab Syafi’i mbak.”33 
 

Bapak Hurin juga menyatakan hal yang sama dengan para informan 

sebelumnya, yakni sebagai berikut: 

“Yang lebih dominan dari Mazhab Imam Syafi’i Mbak.”34 

 
Selanjutnya dari beberapa pemaparan yang telah peneliti sajikan diatas  

terkait aspek kafa>’ah dalam pernikahan yang dominan terjadi di masyarakat Desa 

Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, akan peneliti lakukan 

analisa dengan menyandingkan teori yang disajikan pada bab II dan pendapat para 

informan diatas. 
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BAB IV 

ANALISIS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN HANBALI 

TERHADAP PRAKTIK KAFA >’AH  DALAM PERNIKAHAN PADA 

MASYARAKAT DESA JATIGEMBOL KECAMATAN KEDUNGGALAR  

KABUPATEN NGAWI 

A. Analisis Praktik Kafa>’ah  dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i 

pada Masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar  Kabupaten 

Ngawi 

Menurut Imam Syafi’i, kafa>’ah atau kesepadanan merupakan hal yang 

jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuannya adalah 

persamaan dengan istri terkait kesempurnaan atau kerendahan selain 

keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Sebab, persamaan dalam 

keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti bahwa 

masing-masing dari keduanya sepadan dengan pasangannya.1Berdasarkan 

hasil analisis yang peneliti lakukan setelah melaksanakan wawancara 

bahwasanya kafa>’ah  merupakan kesetaraan, kesepadanan dan keserasian, 

kafa>’ah  biasanya dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, hal ini 

dimaksudkan untuk menilai kesepadanan kedua calon suami atau istri agar 

nanti tidak timbul masalah-masalah baru setelah berumah tangga. Kafa>’ah 

berarti sederajat atau sepadan, kafa>’ah  dilaksanakan untuk melihat atau 

menilai calon suami/istri atau bisa juga calon menantu. Kafa>’ah merupakan 

kegiatan menilai kesepadanan antara calon suami dan calon istri serta kedua 
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keluarga besar, jika terlalu besar jarak kesenjangannya, ditakutkan akan 

menimbulkan masalah setelah menikah nantinya. Kafa>’ah  juga dapat 

diartikan serasi, serasi agamanya, keturunannya jelas, yaitu dari kalangan 

keluarga yang baik akhlaknya, saling menyukai dan saling menyayangi. 

Dalam melaksanakan kafa>’ah, tentunya terdapat aspek-aspek atau 

kriteria yang dipergunakan. Adapun kriteria kafa>’ah dalam mazhabImam 

Syafi’i secara keseluruhan antara lain sebagai berikut: 

1. Agama 

 Menurut Imam Syafi’i tidaklah se-kufu bagi orang yang menikah 

degan orang yang bukan Islam. berkata, kemudian Allah mengecualikan 

wanita-wanita ahli kitab (keturunan kitab) dalam firmannya yang berarti, 

“Dan boleh kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari orang –orang 

yang diturunkan kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani) dari sebelah 

kamu.” Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut 

ditunjukkan kepada wanita-wanita musyrik Arab yang mereka 

menyembah matahari dan lain-lain. Jadi, orang-orang Yahudi dan 

Nasrani termasuk dalam orang-orang yang musyrik, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubat ayat 13.2 

Sementara itu, masyarakat yang ada di Jatigembol hampir 

seluruhnya beragama Islam, kendati demikian, berdasarkan pada 

wawancara yang telah dilaksanakan, hanya sebagian saja yang 

menjadikan kesetaraan agama sebagai salah satu kriteria, sebagian lagi 
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mengharuskan kesepadanan dalam beragama, hanya sebatas sama-sama 

beragama Islam. Kesolehan tidak menjadi prioritas utama dalam memilih 

calon suami, karena menurut masyarakat, masalah tersebut bisa dipelajari 

bersama setelah menikah. Di zaman sekarang, mencari seseorang yang 

agamanya kuat bisa dikatakan langka, jadi yang terpenting calon 

suami/istri bisa sholat, puasa, dan akhlaknya baik. 

2. Keturunan (Nasab) 

Mengenai se-kufu dalam hal keturunan Imam Syafi’i berpendapat 

bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang Arab dan orang 

Ajam. Adapun orang Arab dibagi menjadi dua yaitu, suku Quraisy dan 

suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku 

Quraisy tidak se-kufu dengan seorang perempuan yang berasal dari suku 

Quraisy.3 

Di Desa Jatigembol praktik kafa>’ah dalam hal keturunan atau nasab 

dinilai  menjadi sesuatu yang penting, hal ini lebih ditekankan pada 

sejarah atau asal usul latar belakang dan perilaku keluarganya, apakah 

pernah melakukan tidakan kurang terpuji atau tidak, kafa>’ah  dapat 

dilihat dari segi sejarah keluarganya, apakah pernah melakukan tindakan 

kriminal atau tidak. 

3. Pekerjaan  

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan 

oleh seorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, 
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termasuk diantara pekerjaan di pemerintah.4 Manusia saling mengungguli 

dalam pekerjaan tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-

Nahl ayat 71: 

                   

                 

Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian 
yang lain dalam hal rezeki, tapi orang-orang yang dilebihkan  

(rezekinya itu) tidak mau memberi rezeki mereka kepada budak-
budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki 

itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”.5 
 

Ranah kafa>’ah  dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi 

atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan 

profesi istri dan keluarganya.6Sementara itu, praktik kafa>’ah  yang ada di 

Desa Jatigembol tidaklah berfokus pada pekerjaan tertentu, hanya saja 

lebih kepada apakah calon suami memiliki pekerjaan tetap yang baik dan 

mapan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa 

menyusahkan orang tua. Kebanyakan masyarakat melihat dari segi 

kesamaan dalam beragama, lalu dalam hal pekerjaan harus mapan. 

Praktik kafa>’ah biasanya diterapkan dalam pemilihan calon menantu 

yang banyak dilakukan masyarakat di Desa Jatigembol adalah melihat 

dari pekerjaan yang mapan. Karena jika menantunya memiliki pekerjaan 

yang mapan maka kebutuhan keluarga akan tercukupi sehingga setelah 

                                                                 
4
 Wahbah aZ-Zuhaily, Fiqih Islam 9, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 228. 

5
 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahannya, 412. 

6
 Wahbah aZ-Zuhaily, Fiqih Islam 9, 228. 



67 
 

 

menikah tidak menyulitkan orang tua. Pekerjaan menjadi aspek yang 

dinilai sangat penting, karena pekerjaan yang jelas dan mapan akan 

menentuka kesejahteraan keluarga serta gaya hidup kedua pasangan dan 

keturunannya kedepannya. 

4. Aib (selamat dari cacat) 

Yang dimaksud “aib” di sini adalah diperbolehkannya hak khiyar 

dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu bagi orang yang berpenyakit 

kusta atau balak dengan orang yang sehat atau tidak yang mempunyai 

penyakit. Orang yang memiliki riwayat penyakit TBC, shipilis, dan lain-

lain tidaklah se-kufu dengan orang yang berbadan sehat.7 

Pada pelaksanaan kafa>’ah, masyarakat Desa Jatigembol tentunya 

menjadikan sehatnya calon suami atau istri sebagai salah satu bahan 

pertimbangan, calon suami atau istri haruslah sehat jasmani dan rohani, 

pada pernyataan diatas telah dijelaskan oleh Bapak Hurin tentang aspek-

aspek yang ada pada kafa>’ah, termasuk didalamnya adalah bebas dari 

cacat, masyarakat Desa Jatigembol juga menjelaskan akan pentingnya 

bibit, bebet dan bobot ketika akan menjalani sebuah rumah tangga. Bibit 

disini lebih mengarah kesehatan dari para calon pengantin dari berbagai 

penyakit dan cacat. 

Hal ini juga dilihat dari kesehatan mental dari calon pengantin dan 

keluarganya, jika calon pengantin ataupun salah satu keluarganya pernah 
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gila, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan lebih dalam 

pelaksanaan kafa>’ah. 

B. Analisis Praktik Kafa>’ah  dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanbali 

pada Masyarakat Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar  Kabupaten 

Ngawi 

Pada dasarnya, aspek-aspek yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i 

tidaklah begitu jauh dengan Imam Hanbali. Menurut Imam Hanbali 

kesepadanan adalah persamaan antara calon kedua mempelai terkait lima hal 

sebagai berikut: 

1. Agama 

Laki-laki fasik yang durhaka tidak sepadan dengan wanita shalehah 

yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga  kehormatan dirinya, 

karena orang fasik yang durhaka tersebut tidak diterima periwayatan dan 

kesaksiannya. Itu disebabkan oleh kekurangan pada kemanusiaannya.8 

Hal ini dikaitkan dalam firman Allah dalam surat as-Sajadah ayat 18 

yaitu: 

                       

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? 
mereka tidak sama.” 

 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya masyarakat yang 

ada di Jatigembol hampir seluruhnya beragama Islam, tidak semua warga 

menjadikan kesetaraan agama sebagai salah satu kriteria, sebagian lagi 

                                                                 
8
 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5, 124. 
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mengharuskan kesepadanan dalam beragama, namun hanya sebatas pada 

seseorang yang bisa shalat, puasa dan berakhlak baik, bukanlah orang 

yang benar-benar mengerti dalam agama. Saat calon pengantin sudah 

sama-sama beragama Islam, maka itu sudah dianggap cukup. 

2. Keturunan (Nasab) 

Bila dilihat dari segi nasab, maka orang laki-laki ‘ajm tidak sekufu’ 

dengan orang perempuan Arab. Jika wali menikahkannya dengan laki-

laki yang tidak sepadan dan tanpa ridhanya, maka wali berdosa dan 

lantaran perbuatan ini dia dinyatakan fasik.9 

Kafa>’ah  dilihat dari aspek keturunan (nasab) telah dijelaskan 

diatas, bahwasanya didesa Jatigembol nasab dinilai  menjadi sesuatu 

yang penting, hal ini lebih ditekankan pada sejarah atau asal usul dan 

perilaku keluarganya, apakah pernah melakukan tidakan kurang terpuji 

atau tidak. 

3. Profesi 

Orang yang berprofesi rendah tidak sepadan dengan perempuan 

yang berprofesi terhormat. Dengan demikian, laki-laki tukang bekam dan 

tukang sampah tidak sepadan dengan anak perempuan pengusaha dan 

pedagang yang memperdagangkan pakaian dan kain.10 

Profesi merupakan hal yang sangat penting dan banyak 

dipertimbangkan, pada masyarakat Desa Jatigembol, profesi ini tidaklah 

tertuju pada pekerjaan tertentu, hanya saja lebih kepada apakah calon 

                                                                 
9
 Ibid, 125. 

10
 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5,124. 
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suami memiliki pekerjaan tetap yang baik dan mapan, sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa menyusahkan orang tua. 

Profesi yang jelas dan mapan akan sangat berpengaruh bagi 

kelangsungan hidup berkeluarga, memiliki penghaslan yang tetap dan 

cukup akan mampu menghidupi keluarga kedepannya, penghasilan dari 

kedua calon pengantin juga mennetuka gaya hidup keluarga mereka 

kedepannya. 

4. Harta 

Kecukupan harta sesuai dengan mahar dan nafkah yang 

diberikannya kepada istri. Maka orang yang mengalami kesulitan 

ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan dari 

segi ekonomi. Ketentuannya adalah bahwa keadaan istri tidak berubah 

saat bersamanya dibandingkan kondisi sebelumnya saat msih berada di 

rumah bapaknya.11 

Kebanyakan masyarakat Desa Jatigembol tidak terlalu 

mementingkan harta karena mereka beranggapan bahwa harta bisa dicari 

bersama-sama ketika telah menikah, Bapak Mahmud menjelaskan bahwa 

kriteria pekerjaan yang mapan atau kekayaan tidak menjadi keharusan 

atau patokan, meskipun tidak memiliki kekayaan asalkan hidup sesuai 

syariat dan diridloi Allah, sudah dipastikan hidup kita tentram dan 

bahagia.Untuk masalah kekayaan bisa dicari bersama-sama. 

                                                                 
11

 Ibid, 124. 
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Selanjutnya, terdapat pula masyarakat Desa Jatigembol yang 

mementingkan harta kekayaan kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari adanya permasalahan kedepannya, misalkan saja 

salah satu keluarga memiliki banyak harta kekayaan dan juga keluarga 

yang terpandang, sementara satunya lagi berasal dari keluarga yang 

sangatlah miskin. Hal diatas memungkinkan akan timbulnya 

permasalahan seperti keluarga kaya yang memandang rendah keluarga 

yang miskin dan permasalahan-permasalahan yang lain. Kesepadanan 

bisa dilihat dari segi latar belakang keluarganya, kalau yang satu terlau 

kaya, lalu yang satu terlalu miskin, nanti kebelakangnya bisa 

memunculkan masalah baru, mungkin yang keluarga yang kaya nanti 

menghina keluarga yang miskin. Kafa>’ah  juga dilihat dari latar belakang 

agama, serta pendidikan yang setara. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan di Desa Jatigembol 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi,  maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktik kafa>’ah di masyarakat Desa Jatigembol sesuai dengan pendapat 

dari Mazhab Syafi’i, yakni berdasarkan pada agama (hanya sebatas orang 

yang sama agamanya, bukan orang yang ahli agama), keturunan (nasab), 

pekerjaan (hanya sebatas pekerjaan yang mapan dan tidak menyebutkan 

pekerjaan tertentu), dan aib (selamat dari cacat). Masyarakat cenderung 

menyimpang dari prioritas agama, sebagaimana pendapat Mazhab Syafi’i 

karena prioritas pemilihan calon menantu adalah pekerjaan. Sementara 

prioritas pertama menurut Mazhab Syafi’i adalah agama. 

2. Praktik kafa>’ah di masyarakat desa Jatigembol sesuai dengan pendapat 

dari Mazhab Hanbali dalam hal agama, keturunan (nasab), dan profesi. 

Akan tetapi kurang sesuai dalam hal harta. Masyarakat beranggapan 

bahwa harta  bisa dicari bersama-sama setelah berlangsungnya pernikahan. 

Masyarakat cenderung menyimpang dari prioritas agama sebagaimana 

pendapat Mazhab Hanbali karena prioritas pemilihan calon menantu 

adalah pekerjaan. Sementara prioritas pertama menurut Mazhab Hanbali 

adalah agama. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat Desa Jatigembol 

Masyarakat Desa Jatigembol hendaknya lebih memperhatikan dan 

memperdalam pengetahuan akan kafa>’ah, sehingga dapat melaksanakan 

atau mempraktikkan kafa>’ah  lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan 

tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 

2. Bagi penyuluh KUA Kecamatan Kedunggalar atau pihak lain yang 

berwenang 

Penyuluh KUA Kecamatan Kedunggalar atau pihak lain yang 

berwenang hendaknya memberikan pengertian atau pemahaman lebih 

bagi masyarakat akan pentingnya kafa>’ah  sebelum melaksanakan 

pernikahan guna meminimalisir permasalahan terkait kesetaraan 

pasangan setelah menikah nanti. 
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