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ABSTRAK 

 

Latifah, Anis Nur. 210117090. 2021.Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Proses 

Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah 

Jenangan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing:Dr. 

Ahmad Junaidi, M.H.I. 

 

Kata kunci:Mas{lahah,Kafa>’ah, Perjodohan. 

Pemilihan jodoh merupakan fase dimana menjadi momen yang sangat sulit 

bagi sebagian orang. Pemilihan jodoh terkadang dilalui tidak selalu berjalan dengan 

baik dan lancar. Dalam pencarian tersebut memiliki banyak jalan salah satunya 

melalui perjodohan. Perjodohan biasanya dilakukan oleh orang tua, namun dalam 

penelitian ini dilakukan oleh kiaiterhadap santri. Perjodohan di Pondok Pesantren 

Pendowo Walisongo ini bersifat demokratis. Santri diberi hak untuk menerima atau 

menolak perjodohan tersebut. Terkait konsep Kafa<’ah dan kemaslhatan yang ada 

dalam perjodohan tersebut, apakah dalam prosesnya termasuk dalam standar syari’ah 

atau tidak. 

Berangkat dari permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

(1) bagaimana tinjauan mas{lah{ahterhadap konsep kafa<’ah dalam proses 

perjodohan santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo? (2) bagaiman 

tnjauanmas{lah{ah terhadap alasan kiai Pondok Pesantren Pendowo Walisongo 

dalam menjodohkan santrinya? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan field research yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan 

tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan 

dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif. Data tersebut 

dianalisis dengan teori-teori mas{lah{ah dan kaf<a’ah terkait proses perjodohan 

santri. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kiai dalam menjodohkan 

mengacu pada Konsep kaf<a’ah yakni yang pertama melihat agamanya dulu dari 

bagaimana ibadahnya santri, kedua nasab dari santri ketiga keadaan ekonomi santri 

dan yang terakhir ketampanan atau kecantikan tidak terlalu di perhatikan justru yang 

dilihat  kiai pada akhlaknya. Sedangkan dilihat dari santri yang sudah saling suka 

ditakutkan nantinya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan 

perzinaan masuk dalam maslahah dharuriyah, keinginan wali santri untuk dicarikan 

jodoh anaknya masuk dalam maslahah hajiyyah sedangkan kiai menjodohkan karena 

inisiatif beliau sendiri temasuk dalam maslahah tahsiniyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu hal yang paling didambakan oleh setiap 

manusia. Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu menjaga 

martabat dan kehormatan manusia. Pernikahan dalam Islam merupakan media  

pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan, dengan terjadinya suatu 

pernikahan akan membuat sebuah tatanan kehidupan manusia yang sesuai 

dengan norma agama, norma sosial dan norma hukum yang berlaku. 

Fase sebelum pernikahan yakni fase pemilihan jodoh, dalam fase ini 

selalu menjadi momen yang sangat sulit bagi beberapa orang. Karena memang 

fase yang dilaluinya tidak berjalan dengan baik dan lancar. Setiap manusia 

tunduk pada kehendak Allah Swt, namun memiliki kebebasan penuh untuk 

memilih dan berusaha. Secara umum, ketika mencari jodoh, orang dapat 

menerima dan menolak siapa saja, dengan mengikuti kehendaknya sendiri. Akan 

tetapi  faktor fisik, materi, sosial dan lain sebagainya juga memainkan peran 

penting dalam menentukan pasangan hidup.1 

Dalam sebuah pernikahan tidak semua dilangsungkan atas dasar 

mencintai atau pun yang dimulai dari pacaran. Dalam mencari pasangan hidup 

terkadang memiliki banyak jalan salah satunya melalui perjodohan. Perjodohan 

                                                             
1Fuad Shalih, Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah (Jakarta:Pustaka AL-

Kautsar, 2011) ,97. 

1 
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dapat dilakukan oleh orang tua, kerabat atau siapapun seperti halnya 

kiaimenjodohkan santrinya. Hal ini masih sering terjadi dalam lingkungan 

pesantren tradisional atau salaf. Mungkin sebagian orang menganggap 

perjodohan menjadi salah satu hal yang menakutkan dan tidak zamannya lagi, 

tapi berbeda jika dikalangan santri. Perjodohan merupakan hal yang wajar dan 

lumrah dikalangan mereka. 

Kiai sebagai salah satu elemen penting dalam pesantren memiliki peran 

penting dalam setiap keputusan karena biasanya pendapat kiai lebih bijaksana 

dan memiliki pandangan yang luas. Terlebih lagi kiai diyakini mempunyai 

kedekatan spiritual kepada Allah Swt. Maka, tentu pilihan serta nasehatnya sudah 

dipertimbangkan dengan baik sebelum disampaikan santrinya. 

Dikalangan pesantren, perjodohan yang terjadi biasanya lebih demokratis. 

Santri yang hendak dicarikan pasangan hidupnya memiliki hak untuk menerima 

atau menolak calon yang diajukan.2 Jika ada kecocokan, diaturlah pertemuan 

yang kemudian berujung pada pernikahan. Terkadang antara dua calon pengantin 

tersebut tidak bertemu lebih dahulu, cukup dengan bertukar foto. Tentu saja tidak 

                                                             
2Vevi Alfi Maghfiroh, “Menilik Perjodohan di Kalangan Keluarga Kiai dan Sesama 

Santri,”  Dalam https://pesantren.id/menilik-perjodohan-di-kalangan-keluarga-kiai-dan-

sesama-santri-6690/ (Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 20.30) 

https://pesantren.id/menilik-perjodohan-di-kalangan-keluarga-kiai-dan-sesama-santri-6690/
https://pesantren.id/menilik-perjodohan-di-kalangan-keluarga-kiai-dan-sesama-santri-6690/
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ada istilah pacaran di sini. Semuanya berdasar pada saling percaya bahwa mereka 

akan mendapatkan yang terbaik.3 

Pada dasarnya perjodohan tidak terlarang dalam syariat islam. 

Sebagaimana para sahabat juga pernah melakukan perjodohan untuk anak-anak 

mereka. Umar bin Khatab pernah menjodohkan anak perempuannya Hafshah 

yang baru saja menjadi janda dan di jodohkan kapada Rasulullah SAW.  

Pernikahan dalam islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan 

dan kemaslahatan. Begitu pula dengan perjodohan, apa saja yang mengandung 

manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun 

untuk menolak kemudharatan. 

Atas harapan ini, sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu 

pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah 

untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan 

status keluarga (nasab), peroleh harta (mal), atau kepuasan biologis.4 Seperti 

terdapat sebuah h}adi>th  berikut ini: 

ِِّ َصلِّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلِّْم  عْن أبِْي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَّبِي

 قَال:ٍ

                                                             
3IIP Yahya, “Ketika Santri Memilih Jodoh dan Bermukim”, Dalam https://alif.id/read/iip-d-

yahya/ketika-santri-memilih-jodoh-dan-bermukim-b205254p/ (Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, 

Pukul 20:45.) 

4Subdit Bina Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Ditjen Bimas 

Islam Kemenag RI,2017), 24. 

https://alif.id/read/iip-d-yahya/ketika-santri-memilih-jodoh-dan-bermukim-b205254p/
https://alif.id/read/iip-d-yahya/ketika-santri-memilih-jodoh-dan-bermukim-b205254p/
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يِن  تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ ِِلَْربَعٍ ِلَماِلَها، َوِلَحَسبَِها، َوَجَماِلَها، َوِلِدينَِها، فَاْظفَْر بِذَاِت الدِِّ

 تَِربَْت يَدَاكَ 

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, bersabda: “Seorang perempuan 

biasanya dinikahi karena empat hal yaitu hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama 

agar kamu terbebas dari masalah.” (HR. Bukhari dan Muslim).5 

 

Walaupun h}adi>th diatas membicarakan tentang daya tarik wanita yang 

hendak dinikahi, akan tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat 

diterapkan untuk pria. Syariat islam juga membenarkan hak yang sama besarnya 

kepada wanita untuk memilih calon suami yang akan menjadi pendamping 

hidupnya. Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus 

terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam 

hukum perkawinan. Fiqh menyebutnya dengan istilah Kaf<a’ah atau 

kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu sebagai 

usaha untuk menjaga kehormatan keduannya.6 

Dari sisi wanita yang mencari calon suami ataupun sebaliknya, Nabi 

SAW menekankan pentingnya faktor agama sebagai pertimbangan yang harus 

diperhatikan baik-baik. Sebab, hanya faktor agama lah yang kekal dan bisa 

berjalan dalam waktu yang lama.7 

                                                             
5 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, Shahih Bukhari, 

Juz VII, (Kairo: Dar al-Sya’ib, Cet. Ke 1, 1987),9. 
6Fondasi, 30. 
7 Ahmad Zarkasi, Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh, (Jakarta Selatan: Rumah 

Fiqih Publishing, 2018), 29. 
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Semakin banyak kriteria yang terpenuhi dan semakin tinggi kesepadanan 

level pemenuhan kriteria-kriteria itu, peluang kesuksesan rumah tangga semakin 

besar. Artinya, jangan sampai ada jurang yang terlalu dalam antara suami dan 

istri pada level nasab, material, dan kecantikan atau ketampanan. Tapi harus ada 

kesepadanan dalam pemikiran, pemahaman, selera dan cita-cita.8 

Perjodohan tersebut bertempat di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo 

dengan seorang kiai yang berinisial kiai Sulhan. Sebab dalam kasus perjodohan 

disini kiai Sulhan sangat berperan aktif dalam proses perjodohan ini. Pada kasus 

perjodohan ini yang menjadi obyek perjodohan adalah santri.Perjodohan tersebut 

bersifat demokratis, jadi perjodohan disini tidak seperti perjodohan zaman dahulu 

yang seperti pemaksaan. Santri diberi kesempatan berpendapat untuk menerima 

atau menolak usulan tersebut.  

Perjodohan ini berawal dari santri yang sudah saling suka, permintaan 

langsung dari wali santri agar anaknya dicarikan jodoh dan juga atas inisiatif kiai 

sendiri.Perjodohan di Pondok Pesantren Ini sudah berlangsung lama sehingga 

sudah banyak santri yang dijodohkan. Begitu juga dengan respon para santri ada 

yang menerima dan ada yang menolak perjodohan tersebut. Salah satu santri 

yang menerima yaitu Nur Khamidah, Ulfhatu Rohmah dan Dwi Murtasya. Lalu 

santri yang menolak seperti Novi Ningrum dan Riza Umami.  

                                                             
8Fuad Shalih, 69. 
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Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian yang signifikan 

terhadap kemaslahatan yang terdapat dalam proses perjodohan di Pondok 

Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo. Hal tersebut 

untuk menunjang keberlangsungan bahtera rumah tangga agar tetap kuat dan 

kokoh dalam mengarungi kehidupan. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk 

bereksplorasi dan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan bahan Skripsi, 

dengan judul “TINJAUAN MAS{LAH{AHTERHADAP PROSES 

PERJODOHAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN  PENDOWO 

WALISONGO DESA SEDAH JENANGAN PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tinjauan mas{lah{ah terhadap konsep kaf<a’ah dalam proses 

perjodohan di pondok Pesantren Pendowo Walisongo? 

2. Bagaimana tinjauan mas{lah{ah terhadap alasan Kiai Pondok Pesantren 

Pendowo Walisongo dalam menjodohkan santrinya? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui 

secara umum tentang mas{lah{ah terhadap proses perjodohan yang terjadi 
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di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo, adapun tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Kaf<a’ah terhadap proses 

perjodohan yang dilakukan oleh kiai pondok Pesantren  Pendowo 

Walisongo. 

b. Untuk mengetahui alasan kiai dalammenjodohkan santrinya di 

pondok Pesantren  Pendowo Walisongo dengan teori mas{lah{ah . 

2. Manfaat penelitian 

Dalam menyusun sebuah penelitian, manfaat penelitian utamanya 

adalah bagi kita sendiri, kemudian baru yang lain. Manfaat penelitian  

meliputi dua macam yaitu dari segi Praktis dan segi Teoritis.9 Dari 

manfaat tersebut antara lain: 

a. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini, pembaca bisa mengambil 

dan menerapkan nilai-nilai positif dari proses perjodohan santri yang 

dilakukan kiai di Pondok Pesantren  Pendowo Walisongo. 

b. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai konsep perjodohan khususnya tentang 

                                                             
9Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2012), 160. 
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kemaslahatan yang diperoleh dari perjodohan yang dilakukan kiai, 

serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep perjodohan 

bagi peneliti selanjutnya. 

D. Telaah Pustaka 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti masih berkaitan 

dengan penelitian, yaitu mengenai perjodohan antara lain: 

1. Dedi Muhadi, Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi pada 

Keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren). Rumusan masalah penelitian ini 

tentang bagaimana peran kiai dalam menentukan perjodohan keluarga 

pondok, bagaimana tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren pada 

keluarga kiai dan bagaimana hukumnya perjodohan dalam pandangan 

hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara sosiologis. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa kebiasaan menjodohkan anak-

anaknya di kalangan keluarga kiai Pondok Buntet Pesantren sudah menjadi 

tradisi yang turun temurun hingga saat ini. Tetapi perjodohan yang 

dilakukan di keluarga pesantren khususnya di keluarga Buntet pesantren 

menggunakan konsep perkawinan Endogami dengan ditawarkan tanpa ada 

pemaksaan.10 Perbedaan antara penelitian di atas adalah pada penelitian ini 

                                                             
10Dedi Muhadi, Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Skripsi-Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). 
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lebih fokus membahas perjodohan santri sedangkan penelitian 

diatasmengenai tradisi menjodohkan anak-anak keluarga kiai. 

2. Musrizal Muiz, Pandangan Santri Tentang Peran Kiai Dalam Menentukan 

Jodoh (Studi di pondok Pesantren Kota Malang). Rumusan masalah 

penelitian ini adalah apa motivasi santri mempercayakan kepada kiai dalam 

menentukan jodoh dan apa motivasi kiai ikut berperan dalam menjodohkan 

santri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil 

peneltian tersebut motivasi santri mempercayakan kepada kiai atas dasar 

kedekatan hubungan sosial serta derajat kiai sebagai orang yang sholeh dan 

sudah melewati pertimbangan yang matang dan melalui Istikharah. 

Kedekatan hubungan sosial tersebut meyakinkan santri pada pilihan yang 

ditentukan oleh kiai. Namun, sebagian santri memposisikan kiai hanya 

diminta pertimbangan dan keridhoan atas jodoh pilihannya sendiri. 

Selanjutnya motivasi kiai ikut berperan aktif dalam menjodohkan santrinya 

dikarenakan bentuk kepedulian dan panggilan jiwa untuk membantu 

mewujudkan keluarga santri yang sesuai dengan syara.11 

Perbedaan penelitian diatas membahas perjodohan dengan pendekatan 

motivasi sedangkan peneliti membahas perjodohan dengan konsep 

Kaf<a’ah dan mas{lah{ah. 

                                                             
11Musrizal Muiz, Pandangan Santri Tentang Kewenangan Kyai dalam Menentukan 

Jodoh (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), xvi. 
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3. Dita Ramadhani, Analisis Maslahat Mursalah Terhadap Proses Perjodohan 

Melalui Web Singlelillah.com. Rumusan masalah pada penelitian adalah 

bagaimana proses perjodohan melalui Web Singlelillah.com dan 

bagaimana analisis perjodohan melalui Web singlelillah.com. Metode 

penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Dalam proses perjodohan 

tersebut termasuk dalam maslahat mursalah berkenaan pertingnya 

perjodohan yang melalui fase ta’aruf, khitbah kemudian menikah yang 

banyak memberikan mas{lah{ahkepada masyarakat secara umum. Dengan 

adanya pross perjodohan melalui singlelillah.com, maka dapat mengurangi 

banyak kemudharatan yang mana jika melakukan perjodohan yang tidak 

sesuai dengan syariat islam maka akan berimbas pada salah satu 

pasangan.12Perbedaan terletak pada obyek penelitian, dimana penelitian 

tersebut meneliti  media Web tentang perjodohan sedangkan peneliti lebih 

ke pondok pesantren. 

4. Mahmudin Bunyamin, Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum 

Perkawinan Di Indonesia dan Yordania. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana penerapan konsep konsep maslahat dalam hukum 

perkawinan di Indonesia dan Yordania dan bagaimana format pembaharuan 

hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania. Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian literatur 

                                                             
12Dita Ramadhani, Analisis Maslahat Mursalah Terhadap Proses Perjodohan 

Melalui Web Singlelillah.com (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 

2019),vi 
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kepustakaan.Konsep hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania telah 

mengalami reformasi hukum dengan tidak hanya mengacu pada satu madzab 

saja namun berbentuk talfiq dengan cara melihat kemaslahatan masing-

masing pendapat. Kedua karakter hukum perkawinan tersebut tentunya 

dipengaruhi dari sisi sosial, budaya, adat istiadat, sehingga kearifan lokal 

yang menuntut adanya reformasi hukum di masing-masing 

negara.13Perbedaan antara penelitian tersebut diatas dengan yang dilakukan 

oleh peneliti terletak pada permasalahan inti mengenai pembaharuan hukum 

perkawinan di Indonesia dan Yordania 

5. Dita Maulida, Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Rumusan masalahnya 

adalah bagaimana proses perjodohan pernikahan mubarak di pondok 

pesantren Hidayatullah Surabaya dan bagaimana kehidupan para pasangan 

setelah melakukan pernikahan mubarak. Metode yang digunakan dalan 

penelitian kualitatif lapangan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini 

adalah setiap pasangan yang melakukan perjodohan pernikahan mubarak 

tidak pernah bertemu secara langsung dengan calon pasangannya, mereka 

bertemu setelah melakukan akad pernikahan. Dari pemilihan jodoh yang 

dipilihkan oleh ustadz, proses perjodohannya cenderung ke arah 

                                                             
13Mahmudin Bunyamin, Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di 

Indonesia Dan Yordania, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 
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pertukaran.14 Perbedaan penelitian terletak pada kehidupan setelah 

perjodohan tersebut terjadi sedangkan peneliti masih pada proses 

perjodohan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan 

(field research). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penulisan deskriptif, yang dimaksudkan untuk 

mengeksplorasi dan mengklasifikasi fenomena perjodohan di pondok 

pesantren Pendowo Walisongo dengan mendeskripsikan masalah yang 

diteliti. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang bersifat 

uraian dan penjabaran. Dengan demikian penelitian ini nantinya akan 

berisi kutipan data dalam bentuk gambar dan tulisan untuk penyajian 

laporan dalam mendeskripsikan objek yang diteliti.  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari peran 

peneliti dimana peneliti dalam hal ini berperan serta dalam pengambilan 

data, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan alur yang akan 

disusun sebagai penelitian. Maka dari itu, peneliti sebagai instrumen 

                                                             
14Dita Maulida, Perjodohan Pernikahan Mubarak, (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2017). 
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utama, partisipan penuh dalam proses pengumpulan data, sedangkan 

instrumen yang lainnya sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Ponorogo yang lebih 

tepatnya di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah 

Kecamatan Jenangan.Adapun alasan mengambil penelitian di tempat ini 

karena dalam pondok pesantren tersebut sudah berpengalaman dalam 

perjodohan, sehingga peneliti ingin mengetahui konsep Kaf<a’ahyang 

digunakan oleh kiai dan juga alasan mengapa kiai menjodohkan santrinya. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki. Dengan melakukan pengamatan terhadap objek 

penelitian terutama terhadap proses perjodohan santri di Pondok 

Pesantren Pendowo Walisongo. 

b. Teknik Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang 

berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar 

informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat 

dibangun makna dalam suatu topik tertentu.15Dalam wawancara ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai alasan kiai yang 

berperan dalam mencarikan jodoh santrinya. Selanjutnya juga 

                                                             
15Andi Prastowo, 212. 
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melakukan wawancara kepada santri yang dijodohkan dan santri yang 

masih mukim di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo tersebut. 

c. Teknik Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk lebih melengkapi data yang telah 

didapat melalui teknik wawancara. Dengan cara merekam ketika 

wawancara berlangsung, dengan merekam wawancara tersebut 

nantinya dapat didengarkan berulang kali jika masih kurang difahami. 

Dokumentasi lain dapat berupa arsip-arsip mengenai hasil-hasil 

rekaman, foto, dan profil pondok pesantren. 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data tentang  

1) Proses perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Pendowo 

Walisongo. 

2) Alasan kiai Pondok Pesantren Pendowo Walisongo dalam 

menjodohkan santrinya. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 

yaitu: 

1.) Data Primer adalahpenelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, serta pendapat dari 

individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu 
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objek.16Sumber data ini nantinya diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan narasumber yang berasal dari kiai yang masih 

mukim di pondok, santri yang telah dijodohkan dan kiai Pondok 

Pesantren Pendowo Walisongo. 

2.) Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa 

buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 

Data tersebut nantinya berasal dari buku-buku yang berkaitan 

dengan Kaf<a’ah, buku-buku yang berkaitan dengan mas{lah{ah 

dan karya ilmiah yang dipublikasikan di website. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.17 

                                                             
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Renika Cipta, 2013 ),22 
17Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 244. 
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a. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan 

membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data 

tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan 

memudahkan dalam menarik kesimpulan. 

b. Display data atau penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan 

data disusun secara sistematis, maka nantinya data akan 

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

mudah dipahami. 

c. Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam melihat hasil 

reduksi data. Tahap ini  bertujuan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. 

Dengan menggiunakan metode tersebut maka peneliti menjabarkan 

beberapa teori-teori yang sehubungan dengan permasalahan di 

lapangan lalu memfokuskan pada penyelesaian perkara yang menjadi 

pro dan kontra dalam teori yang disajikan. Terkait teori yang 

digunakan peneliti adalah mas{lah{ah, kaf<a’ah, ta’aruf dan khitbah. 

7. Keabsahan Data18 

Untuk menguji keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan 

dengan menggunakan kriteria kreadibilitas. Kreadibilitas data dapat 

ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat 

                                                             
18Andi Prastowo, 231. 
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dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kreadibilitas data menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

a. Triangulasi mengunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data kualitatif, seperti pengamatan partisipatif, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. Kegunaan teknik triangulasi dalam pengumpulan 

data adalah untuk menjadikan data yang kita peroleh lebih konsisten, 

tuntas, dan pasti. 

b. Pemeriksaan sejawat dilakukan dengan cara mengekspose hasil 

sementara atau hasil akhir dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-

rekan sejawat. 

c. Kepastian digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan 

dengan mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian. 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian, maka dari itu 

disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan gambaran umum 

dan menyeluruh mengenai penelitian ini dengan menguraikan tentang latar 

belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode 

yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.  
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Bab II mas{lah{ah  dan konsep kaf<a’ah dalam perjodohan,dalam bab 

ini mengulas tentang teori mengenai mas{lah{ah dalam perjodohan, kriteria 

Kaf<a’ah. 

Bab III proses perjodohan santri di Pondok Pesantren Pendowo 

Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo, dalam bab ini memuat tentang 

keadaan Pondok Pesantren  Pendowo Walisongo, menjelaskan tentang 

peranan kiai, menjelaskan sejarah dan proses terjadinya perjodohan di Pondok 

Pesantren  Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo. 

Bab IV analisis maslahah terhadap proses perjodohan santri di Pondok 

Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenanagan Ponorogo, bab empat 

ini merupakan pokok kajian yang berisi Analisis  terhadap proses perjodohan 

santri di Pondok Pesantren  Pendowo Walisongo. Peneliti berusaha 

menjabarkan bagaimana kemaslahatan yang didapat dalam proses perjodohan 

dan mengapa kiai menjodohkan santrinya dan bagaimana kriteria kaf<a’ah 

dalam perjodohan santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa 

Sedah Jenangan Ponorogo. 

Bab V penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok masalah dan saran 

berisi rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang 

perludilakukan. 



 

BAB II 

MASLAHAH  DAN KONSEP KAF<A’AH  

DALAMPERJODOHAN 

A. Mas{lah{ah  

1. Pengertian Mas{lah{ah 

Secara etimologis kata mas{lah{ah berarti manfaat, faedah, bagus, baik, 

kebaikan, guna atau keguanaan. Menurut Ibn Manshur dalam lisan al-arab, 

mas{lah{ah adalah searti dengan kata shalaah, bentuk tunggal dari kata 

mashalih. Kata mas{lah{ah sama dengan kata manfa’ah, baik dari segi lafadz 

maupun maknanya.1 

 Dalam hal ini, kata mas{lah{ah bisa merupakan bentuk masdar yang 

artinya salah (kebaikan) sebagaimana halnya kata manfa’ah yang berarti 

manfaat atau kegunaan. Mas{lah{ah bisa juga merupakan isim mufrad (kata 

benda tunggal) dari kata masalih, sebagaimana halnya kata manfa’ah 

merupakan mufrad dari kata manafi. Mas{lah{ahberarti perbuatan yang 

mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk majaz mursal (metaforis) 

min babi itlaqi ism al-musabbab ‘ala as-sabab (yang diungkapkan sebabnya 

tapi yang dimaksud adalah akibatnya). Ungkapan bahwa berdagang dan 

mencari ilmu itu maslahat, maksudnya adalah berdagang dan mencari ilmu itu 

                                                             
1Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group,2013), 
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merupakan sebab untuk memperoleh manfaat baik bersifat materi maupun 

immateri.2 

Mengenai pengertian manfaat, sebagian ulama memberikan rumusan 

bahwa manfaat adalah kelezatan atau kenikmatan atau jalan untuk 

memperolehnya, baik dalam bentuk aktif yakni upaya untuk meraih kelezatan 

atau kenikmatan tersebut, maupun dalam bentuk pasif yaitu upaya untuk 

memelihara dan melestarikannya dengan cara menghindarkan diri dari 

bencana.Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik 

dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan 

dan yang mengenakkan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal yang 

dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut mas{lah{ah.3 

Secara terminologis syar’i mas{lah{ah dapat diartikan sebagai sebuah 

manfaat yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk para hambanya berupa 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat 

signifikasi yang berbeda satu sama lain. Ulama telah konsensus bahwa tujuan 

hukum islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan 

keturunan atau kehormatan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang 

dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut, dengan 

                                                             
2Ibid, 16. 
3Ahmad Munif Suratmaputra,Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 

23-25. 
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menghindarkanya dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakanya 

disebut mas{lah{ah.4 

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat 

atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya 

mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang 

merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana 

untuk menolak atau menghindari hal-hal yang merugikan.5 

Ada beberapa rumusan mas{lah{ah menurut istilah sebagai berikut:6 

a. Al-Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi Mas{lah{ah ialah 

memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-

hal yang merugikan makhluk dengan menjaga maksud syariat dengan 

menjauhkan mafsadah dari makhluk. 

b. At-Tufi (657 H- 716 H) merumuskan mas{lah{ah menurut ‘urf 

(pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang 

membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan 

seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum islam, 

maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan 

syar’i, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/muamalat untuk 

mengantarkan ketercapaian maksud syariat, baik sebab itu untuk ibadah 

                                                             
4A. Malthuf Siroj, 10 
5Ibid, 11. 
6Ahmad Munif Suratmaputra, 25-28. 
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ataupun berupa tradisi ditengah-tengah masyarakat.. Kemudian maslahat 

itu terbagi menjadi dua: 

1.) Maslahat yang dikehendaki oleh Syar’i sebagai hal prerogatifnya 

seperti ibadat, dan  

2.) Maslahat yag dimaksudkan untuk kemaslahatan maakhluk/umat 

manusia dan keteraturan urusan mereka. 

c. Al-Ghazali (450 H- 505 H) mendefinisikan maslahat menurut makna 

asalnya bararti menarik manfaat atau menolak mudharat / hal-hal yang 

merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih 

manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). 

d. Sa’id Ramadhan al-Buthi menurutnya mas{lah{ahmerupakan manfaat 

yang hendak diwujudkan oleh syariat kepada umat manusia dalam bentuk 

proteksi terhadap agama, kewarasan akal, keberlangsungan hidup, 

beranak pinak, dan aset kekayaan. Proteksi ini dilakukan sesuai dengan 

jenjang tingkatan kelima hal tersebut. 

e. Thahir bin ‘Asyur (abad ke 20) merumuskan definisi mas{lah{ahdengan 

mengutip pendapat al-Syathibi. Bahwa mas{lah{ah merupakan suatu 

perbuatan yang berdampak baik terhadap masyarakat secara umum atau 

individu-individu secara khusus, dan perbuatan itu sesuai dengan hati 

nurani. 
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Kemaslahatam makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi 

yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ atau 

hukum Islam. Tujuan hukum islam yang ingin dicapai dari makhluk atau 

manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini 

disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan 

menolaknya disebut maslahat.7 

Dalam tasyri’ islam, mas{lah{ah mempunyai kedudukan sangat penting. 

Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ushul Fiqh, bahwa 

tujuan utama syariat islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia 

dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Selain sebagai tujuan 

tasyri’ islam, mas{lah{ah juga dipandang sebagai salah satu landasan dasar 

tasyri’ islam.  Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem 

hukum dalam islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, 

menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan 

yang menyeluruh. Lebih dari itu, mas{lah{ah juga dipandang sebagai sumber 

hukum, dalam arti bahwa dari pertimbanagan mas{lah{ah itulah hukum-

hukum di istinbathkan. Konsep mas{lah{ah sebagai sumber hukum 

dikembangkan secara intensif dalam tradisi.8 

                                                             
7Ibid, 30. 
8Maltuf Siroj, 16. 
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Penerimaan mas{lah{ah baik sebagai tujuan tasyri’ islam, atau sebagai 

sumber dasar penetapan hukum dalam tatanan filosofis dapat dikatakan telah 

mencapai tingkat kebenaran yang pasti, lebih-lebih dalam tataran tekstual 

Qur’ani, sehingga kebenarannya tidak perlu diperdebatkan lagi, sebagaimana 

prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, toleransi, musyawarah dan prinsip-

prinsip universal lainnya. Karena itu tidak mengherankan apabila Najm al-Din 

al-Tufi al-Hambali mengatakan bahwa mas{lah{ah merupakan sumber hukum 

yang paling valid dibandingkan nash sekalipun, bahkan apabila terdapat 

pertentangan antara keduanya maka mas{lah{ahlah yang harus mendapatkan 

prioritas.9 

2. Kriteria-kriteria Pengaplikasian Mas{lah{ah10 

Sebagian ulama mengkhawatirkan terjadinya penetapan hukum yang 

didasarkan pada kemauan atau kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan 

mas{lah{ah, sebab menurut mereka ukuran-ukuran mas{lah{ah bersifat 

subyektif dan relatif serta rentan terhadap perubahan. Maka untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya distorsi11 terhadap mas{lah{ahpara 

ulama Ushul Fiqh membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam 

mengaplikasikan mas{lah{ah, antara lain sebagai berikut: 

                                                             
9Ibid, 18. 
10Maltuf Siroj, 41-42. 
11Dalam KBBI Distorsi adalah Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya: 

penyimpangan: untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak jarang orang melakukan terhadap fakta 

yang ada.  
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a. Mas{lah{ah itu harus termasuk dalam bidang mu’amalah sehingga 

kepentingan yang ada didalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional 

dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah. 

b. Mas{lah{ah itu harus sejalan dengan jiwa syar’iyah dan tidak bertentangan 

dengan salah satu dari sumber-sumbernya. 

c. Mas{lah{ah itu harus termasuk dalam kepentingan dharuriyah dan 

hajiyyah, bukan tahsiniyah. Kepentingan dharuriyah mencakup 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan 

kepentingan hajiyyah berkenaan dengan kemudahan hidup dan tahsiniyyah 

berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaan. 

d. Mas{lah{ah harus bersifat umum, bukan khusus.  

e. Mas{lah{ah harus bersifat haqiqi, bukan wahmi (imajinatif). Dalam arti 

bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan 

hukum berdasarkan mas{lah{ah tersebut akan dapat menarik keuntungan 

dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia 

f. Mas{lah{ah bukanlah mas{lah{ahyang tidak diperhitungkan (mulqha’) 

yang jelas ditolak oleh nash. 

3. Pembagian Mas{lah{ah dari Segi Substansi 

a. Mas{lah{ah Dharuriyah yaitu mas{lah{ah yang harus diwujudkan demi 

tegaknya kehidupan di dunia maupun di akherat nanti. Apabila tidak, maka 

konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan 
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di dunia dan hilangnya kebahagiaan akherat. Contohnya seperti, setiap 

manusia pasti membutuhkan makanan, minuman dan pakaian guna 

mempertahankan hidupnya.Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: 

1) memelihara agama, 

2) memelihara jiwa, 

3) memelihara akal, 

4) memelihara keturunan, 

5)  memelihara harta. 12 

b. Mas{lah{ah hajiyyah yaitu mas{lah{ah yang dibutuhkan untuk tercapainya 

kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kesulitan 

hidup.Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan 

pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 

mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. kemaslahatan 

yang posisinya berada dibawah maslahat dharuriyah, namun pula 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia agar tidak terjadi kerusakan didalam 

kehidupan seperti menuntut ilmu agama guna tegaknya agama, makan 

demi kelangsungan hidup, mengasah otak guna kesempurnaan akal, 

melakukan transaksi jual beli agar mendapatkan harta.Misalnya dalam hal 

ibadah diberi keringanan untuk meringkas salat dan berbuka puasa bagi 

                                                             
12Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos,1996), 115. 
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orang yang musafir. Apabilamas{lah{ah  ini tidak terpenuhi maka 

konsekuensi yang akan timbul berupa kesulitan-kesulitan dalam hidup.13 

c. Mas{lah{ah Tahsiniyah yaitu mas{lah{ahyang sifatnya pelengkap berupa 

keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumya. Hal ini 

bertujuan guna agar tidak terjadinya penyempitan yang ada didalam 

kehidupan. namun maslahat ini memiliki kaitan dengan lima kebutuhan 

pokok manusia. Seandainya mas{lah{ah ini tidak terpenuhi tidak akan 

timbul akibat fatal yang sangat merugikan, sebab mas{lah{ah ini tidak 

lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.14 

4. Pembagian Mas{lah{ah dari segi Ekstensinya 

a. Maslahah Mu’tabarah yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan syara’, 

baik jenis maupun bentuknya artinya adanya dalil khusus yang menjadi 

dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Mas{lah{ahini diafirmasi 

atau dibenarkan oleh syariat dalam dalil-dalil syar’i,baik langsung ataupun 

tidak langsung yang memberikan petunjuk pada maslahat guna jadi alasan 

dalam menetapkan suatu hukum. Contohnya seperti hukuman potong 

tangan untuk tindakan pencurian. 

b. Maslahah Mulqhah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’ karena 

bertentangan dengan ketentuan syara’.Mas{lah{ah telah dianggap baik oleh 

akal namun tidak diperhatikan petunjuknya oleh syara‘ yang 

                                                             
13Ibid, 117. 
14Maltuf Siroj, 42 
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menolaknya.mas{lah{ahyang dibuang lantaran bertentangan dengan syara’ 

atau berarti mas{lah{ah yang lemah dan bertentangan dengan mas{lah{ah 

yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif 

dengan bunyi nash. Baik Al-Qur’an maupun H}adi>th seperti:  

1.) Status mas{lah{ah yang terkandung dalam hak seorang istri 

menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syara’, 

sebab hal menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami dan putusan 

ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.15 

2.) Putusan seorang raja tentang denda kafarah berpuasa dua bulan 

berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi 

mereka yang melakukan hubungaan sexual dengan istrinya disiang hari 

bulan Ramadhan. Bentuk mas{lah{ah disini, seorang raja dengan 

mudah akan dapat membayarnya.16 

c. Maslahah Mursalah yaitu Mas{lah{ah yang telah dipandang baik oleh akal 

dan telah sejalan dengan tujuan syara’, akan tetapi tidak ada dalil tertentu 

yang membenarkan atau membatalkannya. Al-Ghazali mempertegas 

menyatakan: 

“Setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara’ yang 

diketahui dari al-Qur’an , sunnah, ijma’,  maslahat itu tidak keluar dari 

                                                             
15 Achmad Syariful Afif, “Pengertian Maslahah Mursalah Dan Macam-macamnya,” dalam 

https://al-ibar.net/usul-fikih/175/pengertian-maslahah-mursalah-dan-macam-macamnya,(diakses pada 

tanggal 25 April 2021, pukul 22.58) 
16Muhammad Ma’sum Zainy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 118. 

https://al-ibar.net/usul-fikih/175/pengertian-maslahah-mursalah-dan-macam-macamnya
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dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, tetapi dinamakan maslahah 

mursalah. Sebab qiyas ada dalilnya tertentu. Adanya maslahat tersebut 

dikehendaki oleh syara’ diketahui bukan saja dari satu dalil, namun 

berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-

Qur’an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang 

karenanya dinamakan maslahah mursalah”17 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maslahah 

mursalahmenurut al-Ghazali ialah maslahat yang sejalan dengan tindakan 

syara’(mula’imah li-tasarrufat asy-syar’), yang dimaksudkan untuk 

memelihara tujuan syara’ (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang 

menunjukannya, dan kemaslahatan itu tidak  berlawanan dengan al-Qur’an, 

sunnah, atau ijma’.18 

Sedangkan Pendapat para jumhur ulama tidak berbeda jauh 

maslahat mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam jika 

memenuhi syarat sebagai berikut:19 

1.) Maslahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maknanya, 

hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa 

                                                             
17Ahmad Munif Suratmaputra, 65. 
18Ibid, 6.  
19Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: 

Walisongo Press, 2008), 24. 
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manfaat dan menolak kemudaratan yang tentunya berdasarkan syariat 

yang benar. 

2.) Maslahat tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan 

kemaslahatan yang bersifat khusus guna perorangan maupun suatu 

kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kemaslahatan tersebut bisa 

dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa mendatangkan kemudaratan 

bagi banyak orang. 

3.) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada 

didalam Alquran,h}adi>th  dan Ijma’. Oleh sebab itu, tidak dianggap 

suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti 

menyamakan pembagian waris antara laki-laki dengan wanita. 

Dalam kehujjahan maslahah mursalah terdapat perbedaan di 

kalangan ulama fiqih, diantaranya:20 

1.) Maslahat mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut 

mazhab Syafi’i, mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki, dengan 

alasan bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat 

senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada 

satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari’at 

melalui petunjuknya. 

                                                             
20 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), 121. 
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2.) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada 

maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.  

3.) Menurut Al Ghazali, maslahat mursalah yang dapat dijadikan dalil 

hanya maslahat dharuriyah. Sedangkan maslahat hajiyah dan maslahat 

tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. 

4.) Menurut Imam Malik, maslahat mursalah adalah dalil hukum syara’. 

Beliau mengemukakan Nash-nash syara’ menetapkan bahwa syari’at 

itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, 

karenanya berhujjah dengan maslahat mursalah sejalan dengan 

karakter syara’ dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan 

pensyariatannya. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai 

kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika 

hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash 

saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah Swt telah 

lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan 

ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. Para mujtahid 

dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan 

ijtihad berdasarkan maslahat dan tidak ditentang oleh seorang pun dari 

mereka. Karenanya ini merupakan ijma’. 

 

 

5. Peranan mas{lah{ah dalam Hukum Islam 
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Peranan mas{lah{ah dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan 

menentukan, sebab al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam 

sangatlah memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga metode 

istinbat yang lain sangat memperhatikan mas{lah{ahdalam 

mengembangkan hukum Islam. Karena itu semua produk hukum Islam 

baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang 

diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin 

diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal sejati, duniawi dan 

ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, mas{lah{ah individu dan 

umum, mas{lah{ah hari ini dan esok.21 

Tujuan pokok penetapan hukum Islam itu untuk mewujudkan 

kemaslahatan telah menjadi ijma’ ulama berdasarkan penelitian secara 

induktif terhadap sekian banyak ayat al-Qur’an dan h}adi>th nabi yang 

oleh asy-Syatibi penelitian semacam itu menghasilkan pengetahuan yang 

kebenarannya bersifat pasti yang tidak dapat disanggah.22 

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, 

peranan maslahat didalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. 

Jika Al-Qur’an dan sunnah sebagai dalil atau sumber pokok hukum Islam 

sangat memperhatikan prinsip maslahat ini, dalil atau metode istinbat 

                                                             
21Hamzah Kamma,”Urgensi Maslahah Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era 

Global.” (Palopo: Stain Palopo, 2015), 6. 
22Ibid, 7. 
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yang lain seperti qiyas, istihsan, istislah, sadd as-Sari’ah, istihsab, dan urf 

dalam mengembangkan hukum Islam, semua itu pada prinsipnya mengacu 

pada maslahat. Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang 

bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang bersumber dari 

dalilyang diperselisihkan, tak satu pun yang terlepas dari prinsip untuk 

mewujudkan maslahat.23 

B. Kaf<a’ah. 

1. Pengertian Kaf<a’ah24 

Kaf<a’ahartinya sepadan atau setingkat. Disebut pula dengan istilah kufu’. 

Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami istri 

yang memiliki kesamaan dalam hal agama, rupa, keturunan, harta, pendidikan 

dan lain sebagainya. Dalam ajaran islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh 

kedua calon suami istri adalah kesepadanan dalam agama. Karena agama 

merupakan penentu stabilitas rumah tangga.  

Tujuan kaf<a’ahdalam perjodohan sama halnya dengan tujuan perkawinan, 

yakni untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram. 

Sebab, dalam kaf<a’ahini cukup penting dalam masalah rumah tangga. Agar 

antara calon pasangan suami dan istri terhindar dari kegagalan dalam rumah 

tangga yang disebabkan karena adanya faktor perbedaan diantara keduanya, 

                                                             
23Ahmad Munif Suratmaputra, 57-60. 
24AL Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15-17. 
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yang pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. 

Selain itu juga, kaf<a’ahmemiliki peran sebagai memberikan keseimbangan 

sebab suatu perbedaan yang berasal dari kehidupan manusia yang syarat 

dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup 

berkelompok dan bersuku-suku telah memunculkan adanya suatu perbedaan 

yang mementingkan sebuah status dan martabat. Sehingga hal tersebut bisa 

menghalangi tujuan perkawinan. 

Maksud kaf<a’ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara 

suami dengan istri, sama kedudukanya. Suami seimbang kedudukanya dengan 

istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaanya. Persamaan 

kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang 

sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang 

diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kaf<a’ah. Namun dalam hukum 

dan prakteknya dalam syariat islam. Islam tidak membuat aturan tentang 

kaf<a’ah tetapi manusialah yang menetapkanya 

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan tidak 

memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami 

kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan 

terganggu. Lebih dari itu, kaf<a’ah ialah persamaan atau kedekatan dalam 

hal-hal tertentu antara calon suami dan calon istri, yaitu dalam hal agama, 

akhlak, sosial kemasyarakatan, dan materi. Sudah tidak disangsikan lagi 
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bahwa kaf<a’ah merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam 

keberlangsungan rumah tangga.25 terdapat sebuah h}adi>th berikut ini: 

ِِّ َصلِّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلِّْم  عْن أبِْي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَّبِي

 قَاَل:

تُْنَكُح الَمْرأةُ ِِلَْربٍَعلِماِلَها، َوِلَحَسبَِها، َوِلَجَماِلَها، َوِلِدْينَِها فَاْظفَْر بِذَاِت الِدِّْيِن 

 تَِربَتْ  يَدَاكْ 

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, bersabda: “Seorang 

perempuan biasanya dinikahi karena empat hal yaitu hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki 

agama agar kamu terbebas dari masalah.” (H.R Bukhari Dan Muslim)26 

Menurut Islam, kaf<a’ah memegang sangat penting karena dengan 

adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, usaha untuk mendirikan dan 

membina rumah tangga yang islami. Akan tetapi, kaf<a’ah menurut islam 

hanya diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang. Allah 

Swtmemandang sama derajat seseorang, baik orang Arab maupun non-Arab, 

miskin atau kaya.27 

Persoalan mengenai kaf<a’ahatau keseimbangan dalam perkawinan 

itu tidak diatur dalam al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. Namun demikian 

karena urusan kaf<a’ahini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah 

                                                             
25Ahmad Khusairi, Evolusi Ushul Fiqh, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 

200. 

26Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, Shahih Bukhari, 

Juz VII, (Kairo: Dar al-Sya’ib, Cet. Ke 1, 1987), 9. 
27Nada Abu Ahmad, Bagaimana Memilih jodoh Secara Islami, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2009), 62. 
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tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu 

sendiri, maka para fuqaha banyak berijtihad dalam masalah ini.28 

Kedudukan kaf<a’ahdalam pernikahan para fuqaha empat madhab 

dalam pendapat rajah madhab Hambali dan menurut pendapat yang mu’tamad 

dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat madhab Syafi’i, 

bahwakaf<a’ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya 

dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang 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 diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan 

maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainyakaf<a’ahwujud syarat 

sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali 

telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk 

mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan. Menurut madhab Hanafi 

kaf<a’ahsecara general termasuk syarat kelaziman. Akan tetapi yang 

difatwakan oleh para fuqaha mutakhirin (pelengkap) bahwa kaf<a’ahadalah 

syarat bagi sahnya perkawinan dalam sebagian kondisi, dan syarat untuk 

pelaksaannya bagi beberapa kondisi, dan syarat untuk kelazimannya dalam 

kondisi yang lain29 

                                                             
28Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

Liberty, 2007), 85. 
29Nada Abu Ahmad, 218. 
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2. Kriteria Kaf<a’ah 

a. Harta30 

Pertimbangan harta adalah suatu yang wajar dan manusiawi sekali 

dalam setiap diri manusia ada kecendrungan dasar untuk memilih pasangan 

yang memiliki pembendaharaan harta yang cukup. Baik dari sisi 

perempuan ataupun dari laki-laki. Karena memang disadari atau tidak, 

harta adalah hal yang juga penting dalam menunjang keberlangsunga 

keluarga, walaupun bukan faktor utama. Dengan faktor ekonomi yang kuat, 

anak-anak akan terlayani dengan fasilitas yang memadai, baik dari segi 

pengajaran, pendidikan serta mental. Dan sebaliknya, ekonomi yang buruk 

dalam keluarga, bukan hanya membuat pasangan menjadi kurang harmonis 

tapi juga anak-anak tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal yang 

membuatnya tumbuh tidak sebaik orang yang berkecukupan. 

Syariat ini mengerti, karena itulah faktor harta itu tidak dihilangkan 

dan tidak dilarang. Syariat memberikan ruang yang luas bagi mereka yang 

ingin mencari jodoh dengan pertimbangan harta. Subyektifitas seperti ini 

dibolehkan dan dilegalkan oleh syariat. Tidak dihilangkan dan tidak juga 

dilarang. Jadikanlah harta sebagai bahan pertimbangan penerimaan dan 

                                                             
30Ahmad Zarkasy, Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh (Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2018), 14. 
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pemilihan jodoh.Jika menjadikan harta sebagai pertimbangan utama dalam 

memilih pasangan harus menanggung resiko bahwa harta tidak akan kekal 

keberadaanya.  

Madzab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah 

selama satu bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekedar 

mencari rizeki untuknya. Madzab Hanafi dan Hambali mensyaratkan 

kemampuan sebagai unsur kaf<a’ah. Sedangkan madhab Syafi’i dan 

madhab Maliki berpendapat, kemakmuran tidak masuk dalam sifat 

kaf<a’ahkarena harta merupakan sesuatu yang dapat hilang. Dan tidak 

menjadi kebanggan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan 

yang jauh31 

b. Nasab 

Memperhatikan keturunanya atau nasab ini penting diperhatikan, 

keturunan berisi gen yang akan terus diwariskan sampai anak cucu 

nantinya. Umat islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan 

memilih wanita yang subur agar mendapat keturunan.32 

Tidaklah dikatakan sekufu’ pernikahan orang bangsawan Arab dan 

rakyat jelata atau sebaliknya. Begitu juga seorang yang berasal dari 

keturunan zina tidak sepadan menikah dengan orang yang berasal dari 

                                                             
31Wahab az-Zuhaili, Fikih Islam Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr,2007), 228. 
32 Eneng Susanti, “ Soal Memilih Pasangan”, dalam https://www.islampos.com/soal-

memilih-pasangan-ini-bocoran-dari-rasulullah-saw-68538/(diakses pada tanggal 19 April 

2021, jam 10:14). 

https://www.islampos.com/soal-memilih-pasangan-ini-bocoran-dari-rasulullah-saw-68538/
https://www.islampos.com/soal-memilih-pasangan-ini-bocoran-dari-rasulullah-saw-68538/
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keturunan dengan jalan nikah yang sah. Dalam menempatkan nasab atau 

kebangsaan sebagai kriteria kaf<a’ahulama berbeda pendapat. Jumhur 

ulama menetapkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalamkaf<a’ah. 

Dalam pandangan ini orang yang bukan orang Arab tidak setara dengan 

orang Arab. Ketinggian orang Arab itu menurut mereka karena Nabi 

sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara orang Arab, kabilah Quraisy 

lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasannya seperti tadi 

yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Quraisy.33 

ُجوا اْلَودُودَ اْلَولُودَ فَإِنِِّي ُمَكاثِر   بُِكُم اِْلَُممَ  تََزوَّ  

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku bangga 

dengan jumlah kalian yang banyak dihadapan umat-umat yang lain.”(H.R 

Abu Daud dan An Nasai)34 

Dengan mendapatkan pasangan dari nasab yang baik diharapkan akan 

lahir keturunan yang baik pula. Sebaliknya, bila istri atau suami berasal 

dari keturunan kurang baik nasab keluarganya, seperti kalangan penjahat, 

pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit 

banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri atau suami.35 

Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti 

menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang 

kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal mustahil bahwa 

                                                             
33Wahab az-Zuhaili, 229. 
34Ibn Hajar Asqolani, Buluqul Marom No.840  (773 H-853 H), 211. 
35Ahmad Zarkasy,14 



46 
 

 

sebuah keluarga akan kembali ke jalan islam. Namun masalahnya adalah 

pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada 

pasangan. Selain itu juga pada status kurang baik yang akan tetap 

disandang terus ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit 

dihilangkan.36 

Dalam memilih jodoh kita diperbolehkan memilih yang punya nasab 

yang baik, tetapi nasab yang baik tidak menjamin menjadikan keluarga 

yang baik juga. Akan tetapi pekerjaan dan amal perbuatan kita sendirilah 

yang menentukan mulia atau tidak. Kita menjadi mulia karena dari apa 

yang kita perbuat, bukan dari mana kita berasal.37 

c. Pekerjaan 

Dalam tatanan sosial profesi menjadi instrument yang membentuk 

status sosial seseorang. Seorang pegawai negeri tentu lebih terhormat 

dalam masyarakat dibanding petugas keamanan kompleks. Begitu juga 

juragan jauh lebih terpandang dibanding pedagang pasar biasa. Jadi, dalam 

aspek ini, wanita yang berprofesi lebih tinggi, atau minimal sama. Atau 

dapat dilihat dari profesi orang tuannya.38 

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat 

tidak sekufu’ dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi kalau 

                                                             
36Ibid 15.  
37ibid 16. 
38Ibid, 48. 
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pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang 

lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan 

yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat 

setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, 

kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan 

masa yang lain.39 

d. Kecantikan/ ketampanan 

Pertama kali yang dilihat oleh pasangan adalah penampilan fisiknya. 

Hal ini diperbolehkan oleh Rasullullah SAW. Karena menjadi salah satu 

faktor penunjang kehidupan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 

dari pernikahan yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Allah 

Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum 30 yang berbunyi: 

َوِمْن آيَاتِهِ  أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم 

ِلَك ََليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ   َمَودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

“Dan diantara tanda kekuasaan Allah ialah ia menciptakan 

bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih peneliting. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.40 

                                                             
39Sayid Sabiq, Fikih Sunnah,(Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981) 45. 
40Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. (Bandung: Syamil 

Qur’an, 2007) 
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Sangat manusiawi dan wajar jika ingin memiliki pasangan 

hidup yang indah dipandang, enak dilihat, menyenangkan jika 

berhadapan, memberikan ketenangan jika bersampingan.  

e. Merdeka41 

Budak laki-laki tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka, dan 

tidak sebanding juga laki-laki yang dimerdekakan (bekas budak) dengan 

perempuan yang merdeka dari asalnya. Sufyan al-Tsauri dan Imam Ahmad 

berpendapat bahwa wanita arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya 

laki-laki. Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi dikalangan 

madzab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup kaf<a’ah. Hal ini 

didasarkan adanya h}adi>th  shahih yang memberikan hak khiyar kepada 

hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih 

untuk meneruskan atau tidak perkawinannya dengan suaminya yang masih 

berstatus hamba sahaya). 

f. Agama42 

Menurut kesepakatan ulama tidak boleh perempuan muslim menikahi 

laki-laki kafir. Walaupun ini tidak menjadi syarat sah akad nikah, 

keberadaan kesetaraan dalam agama sangat penting. Sebab, seorang laki-

                                                             
41Sarifudin Zuhri, “Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan Anggota LDII 

Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” dalam The Indonesian Journal of Islamic 

Family Law,  (Sidoarjo:AL-HUKAMA, 2018), 71. 
42Ahmad Zarkasy, 27. 
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laki yang fasik dengan otoritasnya dapat mempengaruhi orang lain, 

termasuk terhadap mereka yang komitmen terhadap agamanya kuat. 

Agama meliputi tauhid yang merupakan intinya dan syariat sebagai 

aturan-aturan baku yang lebih bersifat zahir. Tauhid hidup dalam iman. 

Iman adalah perkara qalbiyyah. Orang tidak dapat melihat derajat iman 

seseorang. Orang tidak bisa menilai aqidah qalbiyah (urusan keyakinan 

dalam hati) orang lain. Akan tetapi, keyakinan hati mempengaruhi sikap 

dan perilaku. Keagamaan seseorang dapat dilihat melalui amal 

perbuatannya.  

Akhlak yang bagus adalah sebagian tanda bagusnya agama seseorang. 

Tanda ini lebih kuat dari pada tanda lainnya, misalnya pengetahuan agama 

dan lingkungan. Suami yang komitmen terhadap agama, apabila mencintai 

istrinya, ia akan memuliakan dan menghormatinya. Bila sedang ada 

percekcokan dalam rumah tangga tidak membuatnya bertindak aniaya 

terhadap istrinya.Keimanan beragama dapat diketahui melalui aspek-aspek 

akhlak, penjagaan hak-hak orang lain, dan sikap menghindari orang lain 

dari kezhaliman-kezhaliman dirinya. 43 

Firman Allah Swt dalam Q. S An-Nisa 34 berbunyi: 

ى بَْعٍض   ُ بَْعَضُهْم َعلَٰ اُمْوَن َعلَى النَِِّسۤاِء بَِما فَضَّ َل ّٰللاه َجاُل قَوَّ  اَلرِِّ

                                                             
43Nada Abu Ahmad, 20. 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena 

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 

lain (wanita), dan larena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka.”44 

Dengan demikian, seorang suami yang taat kepada agama atau 

memiliki komitme terhadap agama, ia akan bertanggung jawab atas istrinya, 

juga bertanggung jawab atas anak-anaknya. 

                                                             
44Departemen Agama RI al-qur’an dan terjemahan. (Bandung: Syamil Qur’an, 2007) 



 

BAB III  

PROSES PERJODOHAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN  

PENDOWO WALISONGO DESA SEDAH JENANGAN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah 

Jenangan Ponorogo1 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berkembang sejak 

masa-masa awal kedatangan Islam di Indonesia. Pondok pesantren adalah tempat 

untuk menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan agama islam bagi santri yang 

diasuh oleh kiai. 

Pondok pesantren sebagai lembaga dakwah, pengkaderan ulama, 

pengembangan ilmu pengetahuan agama islam dan pengabdian kepada 

masyarakat. Dalam pondok pesantren tidak hanya belajar tentang agama saja, 

tetapi sekaligus menjadikan ilmu yang dipelajari menjadi cara berfikir dan cara 

hidup dimanapun dan kapanpun santri tinggal. 

Pondok Pesantren Pendowo Walisongo didirikan oleh almarhum KH. Muhni 

pada tahun 1996. Pondok Pesantren Pendowo Walisongo juga dikenal dengan 

sebutan pondok Sedah karena beralamatkan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Bahkan masyarakat lebih familiar dengan mengenal nama 

pondok Sedah. Pondok Pesantren Pendowo Walisongo terletak di Desa Sedah 

kecamatan Jenangan tepatnya di dusun Sidorejo Rt. 03 Rw. 02 Yang mempunyai 

                                                             
1Buku Profil Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah 2005. 

45 
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luas wilayah kurang lebih 1400 meter persegi. Pondok Pesantren Pendowo 

Walisongo terletak ditengah-tengah pemukiman warga dan mempunyai jalan akses 

yang strategis karena dekat dengan Balai Benih Ikan, sekolah dan lapangan desa. 

Pondok Pesantren Pendowo Walisongo merupakan pesantren yang bercorak 

Ahlussunah wal Jamaah. Pondok ini awal mulanya sebagai tempat mengaji. 

Walaupun pada mulanya masyarakat sekitar kurang merespon aktifitas tersebut. 

Namun, seiring berjalannya waktu dengan perlahan akhirnya berhasil mengajak 

warga sekitar untuk menghidupkan kegiatan dengan pengajian rutin dan masih 

bertahan sampai sekarang. Awal mula berdirinya pondok kondisi bangunan masih 

berupa gubuk bambu setelah selang waktu lama kondisi bangunan dalam 

pengembangan dan sampai sekarang sudah layak pakai. 

Santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo yang bermukim berasal dari 

sekitar pondok, luar desa, luar kabupaten dan sampai luar Jawa dengan jumlah 

santri untuk sekarang kurang lebih 70 baik santri putra maupun santri putri. 

Pondok pesantren ini memiliki sistem pendidikan pesantren Salafiyah Terpadu 

yang mendalami keilmuan islam  dari kitab-kitab klasik, meskipun pesantren salaf 

pesantren ini juga mempelajari keilmuan modern. Kitab-kitab yang dikaji meliputi 

kitab-kitab salaf, kitab yang bersifat akademik, kitab ilmu jiwa agama (Tasawuf), 

dan Tahfidz Al-Qur’an.  

Metode pembelajaran yang diterapkan dengan Intruksional (ceramah), 

problem solving (pemecahan masalah), dialog, service (pelayanan), dan sorogan. 

Waktu belajar mengajar dilakukan setiap setelah sholat fardhu dengan durasi 
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waktu satu sampai satu setengah jam. Kegiatan santri setiap harinya selain mengaji 

juga bersekolah formal diluar pondok dan kuliah diluar pondok. Pondok pesantren 

juga memberikan keterampilan pada santri seperti pertanian, peternakan dan 

koprasi. Saat ini Pondok Pesantren Pendowo Walisongo diasuh oleh K. Sulhan dan 

K. Dhofir anak mantu dari KH.Muhni yang baru saja wafat disamping itu juga 

dengan ustadz-ustadz lainnya. 

Dapat dilihat beberapa data santri yang telah dijodohkan di Pondok 

Pesantren Pendowo Walisongo dibawah ini: 

Tabel 3.1: Data santri yang dijodohkan.2 

NO NAMA  KETERANGAN 

1. Usman Berhasil dijodohkan 

2. Rini Dwi Ratna Sari Berhasil dijodohkan 

3. Mashuri  Berhasil dijodohkan 

4. Anita Kunhayati Berhasil dijodohkan 

5. Novi Ningrum Gagal dijodohkan 

6. Ibnu Muklis Berhasil dijodohkan 

7. Laila Nur Afrida Berhasil dijodohkan 

8. Ulfatu Rohmah Berhasil dijodohkan 

9. Nur Khamidah Berhasil Dijodohkan 

10.  Riza Umami Gagal dijodohkan 

11.  Dwi Murtasya Berhasil dijodohkan 

 

B. Konsep kaf<a’ah dalam Proses Perjodohan di Pondok Pesantren Pendowo 

Walisongo. 

Perjodohan yang dilakukan pondok pesantren sering kali terjadi melalui 

perantara kiai. Kiai adalah seorang pendidik nonformal sekaligus spiritual dan 

                                                             
2Kyai Sulhan, Hasil Wawancara, Rabu 05 Mei 2021 
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posisinya sangat disanjung oleh para santri dan masyarakat. Kiai merupakan titik 

pusat bagi pergerakan sebuah pesantren. Kiai merupakan sumber inspirasi dan 

sumber pengetahuan bagi santrinya. Seorang kiai selain memahamkan tentang 

ilmu-ilmu keagamaan, juga bertanggung jawab dalam membantu kepribadian 

santri dan memberi petunjuk antara yang baik dan buruk. Kepercayaan santri yang 

begitu tinggi kepada kiai dan didukung juga dengan kemampuannya dalam 

mengendalikan keputusan dan memecahkan berbagai masalah yang menjadikan 

kiai menempati posisi sangat dihormati.3 

Lalu kriteria seperti apa yang kiai Sulhan cari sebelum menjodohkan 

santrinya, seperti ini kiai Sulhan menyebutkan: 

”Nggeh kriteria ne niku sekufu, ibadah e sing sregeb utawi rajin, saking 

nasab sing sae, tapi nggeh paling utama ibadah e terus lintune niku.”4 

Kiai Sulhan dalam menjodohkan santri yang dilihat terlebih dahulu yaitu 

sekufu, ibadahnya yang rajin, dari nasab yang baik, tetapi yang paling dilihat 

utama ibadahnya baru nasab untuk kriteria selanjutnya menyesuaikan. Tolak ukur 

kiai Sulhan dalam perjodohan santri yang terpenting adalah agamanya dulu seperti 

ibadahnya yang rajin dari nasab yang baik dan lain seterusnya. Biasanya dari santri 

yang hafalan al-qur’an dijodohkan dengan santriwati yang hafalan al-qur’an juga 

atau setidaknya salah satu yang rajin ibadahnya, untuk hal tersebut lebih condong 

pada laki-lakinya karena sebagai imam dalam keluarga. Kedua nasab, santri 

                                                             
3Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), 96 
4 Kyai Sulhan, Hasil Wawancara, Rabu 05 Mei 2021 
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tersebut dilihat dari keluarga yang seperti apa dulu. Prihal ekonomi, kiai juga 

mempertimbangakan calonnya tersebut berasal dari keluarga berkecukupan. 

Akan tetapi kiai Sulhan juga mempertimbangkan pada kriteria kaf<a’ah 

dalam menjodohkan santri antara lain: 

a. Agama 

Kiai Sulhan ketika hendak memilihkan pasangan santrinya ditekankan 

untuk memilih santri yang rajin dalam beragama, maksudnya santri yang 

memperdulikan ibadahnya dalam hal Sholat, mengaji, Tadharus dan lainya, 

tapi akhlak juga harus diutamakan. 

b. Nasab  

Dalam hal nasab ini, khususnya dalam mencari pasangan hidup dilihat 

dari keturunan yang baik, dari golongan atau aliran yang sama. Karena dengan 

mendapatkan istri atau suami dari nasab yang baik diharapkan nantinya lahir 

keturunan yang baik juga. 

c. Harta  

Dalam mencarikan jodoh santri, pemasalahan harta tidak terlalu di 

permasalahkan tetapi sebisanya kiai akan mencarikan yang ekonominya 

terlihat cukup. Harta sangat diperlukan dalam kehidupan nantinya, tetapi 

harta tidak menjadi perhatian khusus dalam pemilihan jodoh ini. 

 



56 
 

 

d. Kecantikan/ ketampanan  

Banyak yang beranggapan bahwa kecantikan atau ketampanan 

merupakan salah satu yang mempengaruhi keharmonisan ruma tangga. Akan 

tetapi kiai Sulhan tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan santri 

tersebut mempunyai akhlak yang baik.  

C. Alasan Kiai Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Dalam Menjodohkan 

Santrinya 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Pondok Pesantren 

Pendowo Walisongo kiai Sulhan sebagai pengasuh beralasan menjodohkan 

santrinya, jawaban kiai Sulhan yaitu: 

 ”Kulo semerep piambak santri niku sami-sami remen, amargi santri niku 

terkadang langsung sanjang teng kulo. Nopo lewat perantara sinten ngoten 

mengke disampene teng kulo. Supados mengke dadosan hal-hal sing mboten 

dikersani kulo jodohke mawon. Kadang niku malah wonten tiyang sepuhe santri 

sing nyuwun dipadosne jodo damel yogane niku. Semanten ugi kepengen kulo 

piambak jodohne”5 

 

Menurut kiai Sulhan alasan beliau menjodohkan santri karena santri 

tersebut secara tidak langsung meminta kepada kiai nya untuk dijodohkan, santri 

tersebut meminta bantuan orang lain untuk menyampaikan maksudnya tersebut 

agar disampaikan kepada kiai Sulhan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan kiai Sulhan akhirnya menjodohkan santri tersebut selain itu wali santri 

ada yang meminta supaya anaknya dicarikan pasangan dan juga atas inisiatif kiai 

sendiri. 

                                                             
5Kyai Sulhan, Hasil Wawancara, Rabu 05 Mei 2021 
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Perjodohan yang timbul dari inisiatif kiai yaitu persoalan perjodohan 

merupakan tawaran, adanya pemaparan identitas calon, pihak yang dijodohkan 

telah mencapai masa menikah. Santri yang dijodohkan berkisar umur 20 tahun ke 

atas atau santri yang sudah selesai sekolah formal tetapi belum mempunyai tujuan 

selanjutnya. Maka, kiai mencoba menawarkan calon yang sudah diperhitungkan 

tersebut. Dalam kasus ini kiai memilihkan dulu baru disampaikan ke santri bukan 

santri yang mengajukan kriterianya. Kiai lebih dominan menjodohkan santri 

perempuan untuk dicarikan calon imam yang sesuai kriteria dan yang terakhir 

keberlanjutan pejodohan dikembalikan kedua belah pihak. 

Proses perjodohan santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo tidak 

serta merta menjodohkan tanpa melewati proses dan tahapan. Tentunya proses 

yang diupayakan agar mendatangkan kebaikan kedepannya. Tahapan proses 

perjodohan tersebut kiai Sulhan menjelaskan: 

“Proses awalipun ditepangaken rumiyin, lajeng kaping kalih santri 

dipuntakeni nampi nopo nolak perjodohane niku seumpami nampi dipanggihaken 

keluargi kekalih kagem mbhas tanggal sekalian lamaran. Biasanipun proses 

kasebat antawis setunggal tahun kagem persiapan. Nopo malih perjodohan niku 

kekarepan e santri piyambak, langkung gampang prosesipun.”6 

 

Tahapan-tahapan perjodohan oleh kiai Sulhan di Pondok Pesantren 

Pendowo Walisongo pada awalnya santri diperkenalkan jika keduanya menerima 

maka dipertemukannya kedua belah pihak keluarga untuk langsung lamaran. 

Dalam pertemuan tersebut selain lamaran juga membicarakan kapan akan digelar 

                                                             
6Kyai Sulhan, Hasil Wawancara, Rabu 05 Mei 2021 
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rencana pernikahan. Biasannya proses tersebut berlangsung selama 1 tahun untuk 

mempersiapkan. 



 

BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PROSES PERJODOHAN SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN PENDOWO WALISONGO DESA SEDAH  

JENANGAN PONOROGO 

A. Analisis Mas{lah{ahTerhadap Konsep Kaf<a’ahDalam Proses Perjodohan 

Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo 

Pernikahan bukan hanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat, tetapi 

pernikahan dialami sepanjang dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita dalam 

memilih pasangan hidup diperlukan sikap kehati-hatian dan persiapan yang 

matang, baik untuk laki-laki maupun yang perempuan.1  

ا  َه يْ لَ ُوا إِ ن كُ َْس ت الِ اًج َو َْز ْم أ كُ فُِس َنْ ْن أ ْم ِم كُ َق لَ لَ َْن َخ ِه أ اتِ َ ْن آي ِم َو

ٍم  ْو قَ يَاٍت لِ َك ََل لِ إِنَّ فِي ذََٰ ةً ۚ َم ْح َر ًَو َّة د َو ْم َم كُ نَ يْ َ َل ب عَ َج َو

ُرون  كَّ َفَ ت  يَ
 

“Dan diantara tanda-tanda kekeuasaanya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih peneliting. 

Sesungguhnyaa pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir.”2 

 
Dari ayat diatas manusia itu diciptakan sudah dalam keadaan berpasang-

pasang dari golongan dan jenis yang sama. Dengan konsep 

                                                             
1Nada Abu Ahmad, Bagaimana Memilih jodoh Secara Islami, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2009), 13. 
2Departemen Agama RI AL QUR’AN DAN TERJEMAHAN. (Bandung: Syamil 

Qur’an, 2007) 
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kaf<a’ahdiharapkan pasangan tersebut nantinya merasa tentram dalam 

berumah tangga.  

Tentunya dalam memilih pasangan hidup kita tidak dianjurkan begitu saja 

langsung menerima calon tersebut. Kriteria harusnya dijadikan pedoman atau 

prioritas sebagai pijakan dalam memilih jodoh. Dengan demikian diperlukan 

kriteria-kriteria tertentu sebagai acuan dalam mencari pendamping hidup. 

Sabda Nabi SAW: 

ِِّ  َصلِّى  عْن أبِْي ُهَرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَّبِي

 هللاُ َعلَْيِه َوَسلِّمْ 

يِن تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ ِِلَْربَعٍ  ِلَماِلَها، َوِلَحَسبَِها، َوَجَماِلَها، َوِلِدينَِها، فَاْظفَْر بِذَاِت الدِِّ

 تَِربَْت يَدَاكَ 

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, bersabda: “Seorang perempuan 

biasanya dinikahi karena empat hal yaitu hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki 

agama agar kamu terbebas dari masalah.” (HR. Bukhari dan Muslim).3 

 

H}adi>th tersebut bertujuan agar dalam mencari jodoh tidak hanya 

mencari kepentingan duniawi saja, Tetapi lebih baik memperhatikan syarat 

agamanya dulu. Lantaran dengan agama dapat membimbing akal dan jiwa. 

Setelah itu baru memperhatikan fisik dan dunia. Meskipun begitu, bukan 

berarti kepentingan dunia tidak penting.4 Dalam permasalahan perjodohan di 

                                                             
3Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, Shahih Bukhari, 

Juz VII, (Kairo: Dar al-Sya’ib, Cet. Ke 1, 1987),9. 
4Kastolani, Kumpulan Hadist tentang Jodoh, Ini Anjuran menikah Dalam Islam 

dalam https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh/ (diakses pada tanggal 21 

September 2021, jam 23:10) 

: 

https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh/
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Pondok Pesantren Pendowo Walisongo kiai Sulhan juga mengacu pada 

konsep kaf<a’ahseperti dalam h}adi>th , yaitu: 

a. Agama 

Kiai Sulhan ketika hendak memilihkan pasangan santrinya ditekankan 

untuk memilih santri yang rajin dalam beragama, maksudnya santri yang 

memperdulikan ibadahnya dalam hal Sholat, mengaji, Tadharus dan 

lainya, tapi akhlak juga harus diutamakan. 

b. Nasab  

Dalam hal nasab, khususnya dalam mencari pasangan hidup dilihat 

dari keturunan yang baik, dari golongan atau aliran yang sama. Karena 

dengan mendapatkan istri atau suami dari nasab yang baik diharapkan 

nantinya lahir keturunan yang baik juga. 

c. Harta  

Dalam mencarikan jodoh santri, pemasalahan harta tidak terlalu di 

permasalahkan tetapi sebisanya kiai akan mencarikan yang ekonominya 

terlihat cukup. Harta sangat diperlukan dalam kehidupan nantinya, tetapi 

harta tidak menjadi perhatian khusus dalam pemilihan jodoh ini. 
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d. Kecantikan/ ketampanan  

Banyak yang beranggapan bahwa kecantikan atau ketampanan 

merupakan salah satu yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. 

Akan tetapi kiai Sulhan tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan 

santri tersebut mempunyai akhlak yang baik.  

Sehingga terhadap konsep kaf<a’ah yang telah di tetapkan oleh kiai 

Pondok Pesantren Pendowo Walisongo ditinjau dari maslahah dari segi 

Substansi masuk dalam maslahah dharuriyah. Karena demi terwujudnya 

kesuksesan dalam keberlangsungan rumah tangga, selain itu juga memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan akal. Sedangkan dari segi eksistensi 

termasuk dalam maslahah mursalah, sebagaimana halnya metode ijtihad 

mas{lah{ahini dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan syara’. 

Kemaslahatan dalam perjodohan ini terletak pada proses perjodohan 

tersebut dengan pertimbangan unsur-unsur kaf<a’ah seperti agamanya santri 

dalam ibadahnya, nasab santri dari keluarga yang baik dan faktor ekonomi 

yang berkecukupan. 

B. Analisis Mas{lah{ahTerhadap Alasan Kiai Pondok Pesantren Pendowo 

Walisongo Dalam Menjodohkan Santrinya. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan yang menjadi alasan 

kiai menjodohkan karena santri sudah saling suka dan ada permintaan 

langsung dari wali santri, begitu juga dengan keinginan kiai sendiri 
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menjodohkan.5 Keinginan kiai tersebut diharapkan bisa membantu santri yang 

sudah waktunya menikah dalam mencari pasangan hidup. 

Mas{lah{ah memiliki relasi yang signifikan dengan syariah, syariah 

dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan didunia dan 

akherat. Allah Swt memberi perintah dan larangan dengan alasan 

kemaslahatan. Seluruh Syariah adalah maslahat, baik dengan cara menolak 

mafsadah atau dengan meraih maslahat.6 

Dari hasil wawancara terhadap santri, merekaberalasan menerima 

perjodohan tersebut karena kepatuhan seorang murid kepada guru atau bisa 

disebut ta’dzim mereka kepada kiai. Selain itu juga kepercayaan yang begitu 

tinggi antara santri kepada kiai. Menurut santri, kiai dalam memutuskan 

sesuatu  pasti sebelumnya sudah dipertimbangkan dulu dan tidak sembarang 

dalam menjodohkan. 

Meskipun begitu bukan berarti santri tidak bisa mengambil keputusan 

sendiri, santri diberi kebebasan dia boleh menerima ataupun menolak karena 

mereka yang menjalani nantinya. Mereka  beralasan menolak karena belum 

adanya kecocokan, beda mengenai pandangan hidup ataupun tujuan hidup 

setelah menikah. 

                                                             
5Kyai Sulhan, Hasil Wawancara, Rabu 05 Mei 2021 
6H. A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 27. 
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Jika dilihat mas{lah{ah dari segi substansi, perjodohan dengan mengacu 

pada konsep kaf<a’ahini termasuk pada maslahah tahsiniyah, yang memiliki 

fungsi sebagai pelengkap.Maslahahtahsiniyah ini berkaitan dengan 

perjodohan atas inisiatif kiai Sulhan sendiri. Seandainya mas{lah{ah ini tidak 

dipenuhi tidak akan menyebabkan kerusakan yang sangat merugikan. 

Mas{lah{ah dalam proses perjodohan di Pondok Pesantren Pendowo 

Walisongo ini memiliki fungsi agar tidak terjadinya penyempitan yang ada 

dalam proses perjodohan, namun mas{lah{ah ini memiliki keterkaitan dengan 

kebutuhan pokok santri nantinya. 

Sedangkan mengenai permintaan wali santri yang ingin anaknya 

dijodohkan termasuk dalam  maslahah hajiyyah karena untuk  tercapainya 

kebutuhan dan terhidar dari kesulitan dari wali santri itu sendiri dalam 

mencarikan jodoh untuk anaknya. Kemaslahatan ini untuk menyempurnakan 

kemaslahatan pokok. Dan antara santri yang sudah saling suka yang 

ditakutkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan maka masalah 

ini masuk dalam maslahah dharuriyah yaitu jika tidak dilakukan maka 

konsekuensi yang akan timbul adalah kerusakan tata kehidupan. 

  

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terkait dengan proses perjodohan yang dilakukan Pondok Pesantren 

Pendowo Walisongo kiai mengacu pada Konsep kaf<a’ah yakni yang 

pertama melihat agamanya dulu dari bagaimana ibadahnya santri, kedua 

nasab dari santri ketiga keadaan ekonomi santri dan yang terakhir 

ketampanan atau kecantikan tidak terlalu di perhatikan justru yang dilihat  

kiai pada akhlaknya. 

2. Alasan kiai Pondok Pesantren Pendowo Walisongo dalam menjodohkan 

terdapat 3 alasan yaitu: santri yang sudah saling suka ditakutkan nantinya 

terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan perzinaan 

termasuk dalam maslahah dharuriyah, keinginan wali santri untuk 

dicarikan jodoh anaknya termasuk dalam maslahah hajiyyahdan juga kiai 

menjodohkan karena inisiatif beliau sendiri karena santri tersebut sudah 

cukup waktunya untuk menikah termasuk dalam maslahah tahsiniyah. 
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B. Saran 

1. Dalam rangka mewujudkan pasangan yang sakinah sangat penting untuk 

memperhatikan calon pasangan yang sesuai dengan ketentuan syari’at. 

Mencari pasangan hendaknya selalu memperhatikan konsep Kaf<a’ah 

agar kemaslahatan tercipta pada keluarga yang bahagia dan harmonis. 

2. Dalam mencari pasangan meminta bantuan dari orang sholih seperti kiai 

merupakan suatu tindakan yang tepat. Karena kiai dengan modal ilmu 

agama yang dalam dan pertimbangan yang baik tentunya kiai berusaha 

memberikan pilihan yang terbaik melalui doa dan istikharahnya. 
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