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ABSTRAK 

 

Rohmika, Bahru, Alfin. NIM. 210 112 075, 2018, “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang Tentang Larangan Menikah Karena Tidak Sekufu 

(Studi Pasal 61 KHI)" Skripsi. Fakultas Syari‟ah, Jurusan Ahwal 

Syahsiyah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H.M.Kn. 

 

Kata Kunci : Perkawinan, Kafa'ah, Hukum Islam. 

 

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” 
dan kata “zawaj”. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan untuk 

menuju perkawinan adalah melalui proses kafa‟ah. Persoalan kafa‟ah ini menjadi 

penting di dalam pembahasan tentang nikah, karena fuqaha  telah sepakat bahwa 

kafa‟ah merupakan hak bagi calon istri dan walinya. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) bab 10 pasal 61 dijelaskan bahwa dalam penilaian kafa'ah  yaitu 

dalam hal perbedaan agama atau ikhtilafi al dien. Namun masyarakat Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, memandang arti kafa'ah adalah 

dengan sederajat antara bibit, bebet dan bobot serta kesesuaian weton bagi calon 

mempelai. Yang mana hal ini didasarkan pada adat istiadat masyarakat Desa 

Dadapan. Sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum positif yang berlaku 

di Indonesia dengan hukum adat yang masih dipercayai oleh masyarakat tersebut.   
Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana persepsi 

masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang adanya 

pelarangan menikah karena tidak sekufu serta bagaimana bagaimana persepsi 

hukum Islam terhadap pelarangan tersebut.  
Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan 

beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, 

maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses 

analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam 

itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. 

Dari pertanyaan yang ada, muncul jawaban tentang persepsi masyarakat 

Desa Dadapan tentang adanya pelarangan menikah karena tidak sekufu adalah 

masih adanya hukum adat yang berlaku, meskipun dengan tegas dalam KHI pasal 

61 dijelaskan yang dimaksud tidak sekufu adalah dalam hal perbedaan agama atau 

ikhtilafi al dien. Sehingga peran tokoh masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk 

meluruskan persepsi mereka, bahwa sebagai warga Negara Indonesia kita 

mempunyai hukum positif yang dijadikan landasan dalam bermasyarakat.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata 

“nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (haqiqat) 

yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah 

mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” 

yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari 

nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti 

sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.
1
 Perkawinan adalah suatu perbuatan 

yang disyari‟atkan oleh Allah dan Rosulullah. Banyak perintah Allah dalam 

Al-Qur‟an untuk melangsungkan pernikahan. Di antaranya firman-Nya dalam 

surat an-Nur ayat 32: 

                     
 

Artinya:"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 

dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."
2
 

 

                                                           
1
 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia  

(Jakarta: Kencana, 2010), 270. 
2
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. 

Intermasa, 1986), 352 
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Dan adapun tujuan dari disyari‟atkannya perkawinan atas umat Islam 

adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi 

yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh 

ketenangan hidup  dan rasa kasih sayang.
3
 Dalam hukum Islam, undang-

undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama 

tentang tujuan dari pernikahan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuknya kelurga yang sakinah, 

mawaddah wa rohmah. .
4
 

Namun untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut pula tidak 

jarang ditemui berbagai persoalan. Yang mana salah satu persoalan yang 

terkait dengan persoalan nikah adalah persoalan kafa‟ah, yakni kesejajaran, 

kesetaraan, kesepadanan, atau kesederajatan antara pihak calon suami dan 

pihak istri dalam faktor-faktor tertentu.
5
 Persoalan kafa‟ah ini menjadi penting 

di dalam pembahasan tentang nikah, karena fuqaha  telah sepakat bahwa 

kafa‟ah merupakan hak bagi calon istri dan walinya. Maksudnya, calon istri 

berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilakukan 

oleh walinya, apabila dia menilai calon suami yang dipilihkan oleh walinya 

tidak sekufu dengannya. Demikian pula sebaliknya, wali berhak menolak atau 

menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilangsungkan di hadapan wali 

                                                           
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Udang Perkawinan (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009),  47. 
4
 Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga  (Jakarta: PSW UIN Syarif 

Hidayatullah, 2004), 47. 
5
 Abu Abbas ad-Dairobi, Ahkam az-Zawaj „ala al-Mazahib al-Arba‟ah, cet. I (Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 155. 
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hakim oleh calon istri apabila calon suami dinilainya tidak sekufu dengan 

wanita yang berada di bawah perwaliannya itu.
6
  

Di kalangan fuqaha , terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep 

kafa‟ah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam 

menentukan kesekufuan seseorang. Menurut Mazhab Hanafi, faktor 

keberagamaan, keturunan, profesi dan kemerdekaan menentukan kesepadanan 

itu, sementara menurut Mazhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang 

diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan. Dalam pandangan 

Mazhab Syafi‟i faktor keberagamaan, profesi, dan kekayaan menjadi faktor 

yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.
7
 Adapun 

menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I. Hukum perkawinan 

Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak 

bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah 

setelah ada putusan dari Pengadilan Agama. Dan pada Bab X pasal 61 KHI 

dinyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 

perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilaf ad-din). 

Dalam pandangan masyarakat Jawa sendiri, hubungan seks sangat 

ditabukan dan hanya bisa dilakukan dalam lembaga perkawinan. Itulah 

mengapa  perkawinan menjadi sangat penting bagi  fase kehidupan masyarakat 

Jawa. Perkawinan ditempatkan sebagai fase penting sama dengan sebuah 

kelahiran dan kematian. Adapun yang mengatakan bahwa hidup itu adalah 

                                                           
6
 Muhammad bin Ahmad al-Andalusi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid 

(Beirut: Dar al-Fikr,tt.), II: 12. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah  (Semarang: Toha Putera, 

tt), II: 133. 
7
 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh‟ala al-Mazahib al-„Arba‟ah, Cet. I (Beirut: Dar 

al-Kutub al-„Ilmiyyah,1990), IV: 53-59. 
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lahir, kawin dan mati begitu terkenal dalam masyarakat Jawa. Dalam 

memahami pandangan hidup suatu masyarakat, kita bisa mempelajarinya 

melalui catatan-catatan yang ditinggalkan oleh masyarakat tersebut pada jaman 

dahulu. Catatan itu bisa bersifat tulisan atau pun dari tradisi yang berkembang 

pada masyarakat. Jawa abad 19 juga menemukan sebuah cara perlawanan 

terhadap penjajahan yang betul-betul lahir dari pandangan hidup dan filsafat 

orang jawa yang kemudian membentuk sosok “Jawa” yang orisinil, yaitu 

melalui perhelatan perkawinan kerajaan.
8
 

Sementara itu, literatur-literatur sastra jawa tidak banyak yang 

membahas masalah nikah secara umum dan kafa‟ah secara khusus. Hal ini 

sesuai dengan tipologi kepustakaan yang berkembang di Jawa yaitu 

perpustakaan Islam kejawen, di mana di samping menggunakan bahasa Jawa, 

juga sangat sedikit mengungkapkan aspek syari‟at atau bahkan kurang 

menghargai aspek syari‟at, dalam arti yang berkaitan dengan hukum-hukum 

lahir agama Islam.
9
 Dalam masyarakat jawa dikenal dengan istilah weton, 

bibit, bebet, dan bobot dalam memilih pasangan. Yang mana hal tersebut 

menjadi tolak ukuran apakah sepadan antara calon mempelai laki-laki dan 

calon mempelai wanita. Jika tidak ditemukan kesepadanan diantara keduanya,, 

maka akan menjadi dilarangnya pernikahan tersebut. Sehingga tak heran dalam 

masyarakat Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang masih 

menganut paham ini. Meskipun dalam hukum positif yang diatur di negara 

Indonesia telah dengan gamblang menjelaskan bahwa yang dinyatakan tidak 

                                                           
8
 John Pemberton, “Jawa” on The Subject of Java  (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003) 

hlm. 100-119. 
9
 Kuntjaraningrat, Kebudayaan Jawa  (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 85. 
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sekufu atau tidak sepadan adalah dalam hal perbedaan agama, yang mana 

dijelaskan pada Bab X pasal 61 KHI.  

Sehingga dari realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah 

disebutkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Larangan 

Menikah Karena Tidak Sekufu (Studi pasal 61 KHI)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan oleh 

peneliti  terhadap persepsi masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang tentang larangan menikah karena tidak sekufu (Studi 

pasal 61 KHI),  maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang 

ada dalam larangan menikah karena tidak sekufu. Adapun rumusan masalah 

yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang tentang larangan menikah karena tidak sekufu? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah karena 

tidak sekufu di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

(Studi pasal 61 KHI)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti 

terhadap persepsi masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang tentang larangan menikah karena tidak sekufu didalam latar 

belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang larangan menikah karena 

tidak sekufu. 

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap larangan menikah 

karena tidak sekufu di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang (Studi pasal 61 KHI). 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Teoritis  

a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana 

hakikat pernikahan sesuai dengan syarat sah pernikahan yang ada 

dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. 

b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh 

penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi 

Jurusan Syari‟ah Program Study alAhwal alSyakhsiyyah tentang 

syarat sahnya pernikahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
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dan Hukum Islam. 

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.  

2. Praktis  

a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin 

melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan syarat sah pernikahan 

yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. 

b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam 

pernikahan ketika terjadi larangan pernikahan dengan alasan tidak 

sekufu. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang meneliti 

tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Larangan 

Menikah Karena Tidak Sekufu (Studi pasal 61 KHI)”. Akan tetapi ada 

beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan analisa tentang konsep 

kafa‟ah tersebut, antara lain:  

1. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhtarom,
10

 dengan judul 

“Kafa‟ah Dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm". Yang mana 

menyebutkan bahwa Ibn Hazm mengakui adanya kafa‟ah dalam 

pernikahan hanya saja, kriterianya berbeda. Menurutnya, kafa‟ah bukan 

termasuk syarat pernikahan. Beliau berpendapat, tidak ada larangan 

                                                           
10

 Ali Muhtarom, Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm (Skripsi, STAIN, 

Ponorogo, 2008). 
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pernikahan antara orang kaya dengan orang miskin, orang berderajat tinggi 

dengan orang berderajat rendah, asal mereka beriman dan tidak berzina 

satu sama lain tetap kufu‟, namun hanya secara implisit Ibn Hazm 

mengakui kafa‟ah dari segi agama. 

Jika dilihat dari skripsi Ali Muhtarom, Ia lebih menonjolkan 

pemahaman kafa'ah menurut Ibn Hazm saja. Berbeda dengan skripsi yang 

akan peneliti bahas kali ini, dimana peneliti menguraikan pemahaman 

kafa'ah menurut Tokoh Masyarakat Desa  Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang. Tidak hanya itu, peneliti pun menguraikan 

pemahaman Tokoh Masyarakat serta pelaku larangan menikah karena 

tidak sekufu yang ada di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang. Sehingga jika disandingkan dengan penelitian yang telah 

dilakukan Ali Muhtarom akan menjadi berbeda, karena penelitian yang 

akan peneliti kaji lebih luas cangkupannya.  

2. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ali Mudhofir,
11

 dengan judul “Studi 

Analisis Pemikiran Abu Bakar Bin Muhammad Zainal Abidin Shata Al-

Dimyati Tentang Kafa‟ah Dalam Kitab I‟Anat Al-Thalibin” konsep 

kriteria kafa‟ah yang diterangkan dalam kitab I‟Anat Al-Thalibin yang 

kebanyakan didalamnya merupakan pengambilan dari pendapat-pendapat 

ulama‟ sebelumnya dan dikaitkan dengan kondisi saat sekarang ini. 

Tentunya menjadi pendukung dan kohern bagi umat Islam. Didalam kitab 

I‟Anat Al-Thalibin yang perlu menjadi pertimbangan bagi yang akan 

                                                           
11

 Ali Mudhofir, Studi Analisis Pemikiran Abu Bakar Bin Muhammad Zaenal Abidin 

Shata AL-Dimyati Tentang Kafa'ah Dalam Kitab I‟Anat AL-Thalibin (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 

2015). 
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membangun rumah tangga adalah agama dan nasab seseorang. Keadaan 

lain memang perlu diperhatikan tapi hanya sekedar untuk pelengkap agar 

tujuan perkawinan dapat terlaksana. 

Dasar hukum kafa‟ah dalam kitab tersebut bertumpu pada hadits 

Nabi dan pendapat-pendapat para Imam Madhab dan fuqaha‟ dan yang 

lebih penting adalah hukum adat, karena hukum adat yang baik dapat 

menjadi landasan hukum yang lebih tinggi dibanding para fuqoha‟, karena 

hukum adat merupakan suatu ketentuan yang sudah mentradisi atau 

mendarah daging pada masyarakat itu sendiri selama tidak kontradiktif 

dengan ketentuan al-Qur‟an dan Sunnah, jadi pada skripsi ini bahwa 

kafa‟ah itu dianjurkan karena sesuai dengan hadist nabi dan hukum adat 

pada zaman saat ini. 

Dilihat dari karya tulis diatas yang dibahas oleh Ali Mudhofir 

menekankan pada konsep kafa'ah yang terdapat dalam kitab I‟Anat Al-

Thalibin. Yang lebih menekankan pada pembahasan kajian pustaka. 

Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas kali ini, peneliti 

menggunakan kajian lapangan (kualitatif), yang mana peneliti akan 

menyandingkan pemahaman kafa'ah  menurut pemahaman tokoh agama 

dan pelaku larangan menikah karena tidak sekufu di Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan pemahaman kafa'ah 

menurut tinjuan hukum Islam. Sehingga sangatlah jauh berbeda penelitian 

Ali Mudhofir dengan penelitian yang akan peneliti bahas. 
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F. Penegasan Istilah 

1. Tinjauan Hukum Islam :  Tinjauan yang dilakukan dengan menggunakan 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang 

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
12

 Sehingga dalam 

penelitian ini tinjauan hukum Islam sebagai pertimbangan peneliti dalam 

mengkaji adanya larangan menikah dengan alaasan tidak sekufu di Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. 

2. Pernikahan : Ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum dan ajaran agama.
13

 

3. Tidak sekufu :  pernikahan yang mana tidak adanya kesetaraan antara laki-

laki atau perempuan dalam beberapa ketentuan dan perkara khusus. Yang 

mana kesetaraan tersebut telah disepakati oleh ulama‟ ataupun tokoh 

masyarakat yang berpengaruh dalam lingkungan. Sehingga pernikahan 

tidak sah apabila kesetaraan ini tidak diperhatikan. Setara dalam hal ini 

mempunyai kompisisi yang bermacam-macam.
14

 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan 

sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian 

tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah 

penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan 

                                                           
12

 Dr. Mardani, hukum islam (pengantar ilmu hukum islam di Indonesia) 

(yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2010), 14. 
13

 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005). 
14

 Http://tetesanmutiarahikmah.wordpress.com/2012/12/6makna-sekufu. 
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sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan caracara 

tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,
15

 

sehingga nantinya penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Persepsi Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

Tentang Larangan Menikah Karena Tidak Sekufu (Studi pasal 61 KHI)” dapat 

dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk 

mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif atau 

penelitian lapangan (field research). Adapun pengertian dari penelitian 

kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan datadata 

deskriptif yaitu katakata tertulis atau lisan dari orangorang yang 

diwawancarai dan perilaku yang diamati,
16

dimana datadata deskriptif 

tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar, dan 

bukan angkaangka
17

. Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha 

semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa 

atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam 

sebuah penelitian. Yakni, bagaimana persepsi masyarakat Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang Larangan menikah karena 

tidak sekufu (Studi pasal 61 KHI). Adapun datadata tersebut diperoleh 

                                                           
15

 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4. 
16

 LexyJ. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

1999), 3.
 

17
  Ibid., 6. 
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dengan jalan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Dalam 

penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual 

dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan 

datadata yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, 

majalah, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain. 

2. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini 

diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data 

primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. Selain itu, 

beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian 

tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.
18

 

Kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subyek 

penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa masyarakat Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa 
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 Moh. Nazir , Metode Penelitian, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 54. 
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Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, yang mana pemilihan 

lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Dadapan Kecamatan 

Sedan Kabupaten Rembang merupakan salah satu desa yang masih 

memegang teguh keyakinan tentang pernikahan yang harus sekufu sesuai 

dengan kafa‟ah. 

4. Sumber Data  

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh 

suatu data atau informasi.
19

 Berdasarkan sumber perolehan data, maka data 

dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil 

pengujian.
20

 Soerjono Soekamto dalam bukunya ”Pengantar Penelitian 

Hukum” mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh dari tangan 

pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.
21

 Adapun 

dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara 

dengan beberapa masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang. Dalam hal ini, penulis membedakan antara subyek dan obyek 

penelitian. Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber data yang dapat  

 

                                                           
19

 Ibid., 54. 
 

20
 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian Dan Studi Kasus ( Sidoarjo : CV Citra 

Media, 2003 ), 57. 
 

21
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta : UIPRESS, 1986 ), 12. 
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berupa manusia dimana data menempel. Manusia sebagai informan utama 

masuk sebagai data primer. Dalam memilih subyek penelitian sebagai 

informan utama, penulis melakukannya dengan berbagai pertimbangan dan 

syaratsyarat yang ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang 

diperoleh dari beberapa informan yang terpilih lebih valid dan optimal 

dalam mendukung penelitian ini.
22

 Jika masyakat Desa Dadapan Kecamatan 

Sedan Kabupaten Rembang tersebut tidak memenuhi syarat dalam 

penelitian, maka tidak akan dipakai sebagai informan atau subyek dalam 

penelitian ini. 

Sumber data sekunder, yang berupa sumber data sekunder disini 

adalah sumber data yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara 

tangan kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumendokumen 

resmi, bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku 

harian.
23

 Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini 

adalah datadata yang berasal dari dokumen, catatancatatan, atau 

bukubuku yang berkenaan dengan topik pembahasan tentang pasal 61 

Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sample sebagai penelitian 

bukan populasi. Adapun cara pengambilan sample yang dilakukan   oleh 

penulis adalah dengan menggunakan Sampel bertujuan atau sample 

purposive. Sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian 
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 Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik (Yogyakarta: LKiS, 2007), 2. 
23
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bukan didasarkan atas wilayah atau daerah, melainkan atas adanya tujuan 

tertentu. Teknik ini diambil oleh penulis karena bebereapa pertimbangan, 

diantaranya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Sebenarnya jumlah 

warga yang ada di  Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

lebih dari 300 (tiga ratus orang). Namun, jika 300 orang tersebut diambil 

semua sebagai subyek penelitian atau sebagai informan, maka akan banyak 

kesulitankesulitan. Jadi, yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah 

sample, bukan populasi. 

Sample itu sangat diperlukan. Digunakannya sample dalam penelitian 

ini adalah didasarkan dengan berbagai macam pertimbangan diantaranya:  

a. Hampir tidak mungkin mengamati dan mewawancarai semua anggota 

populasi atau semua masyarakat yang ada di Desa Dadapan Kecamatan 

Sedan Kabupaten Rembang. 

b. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 

c. Pemakaian sample akan lebih akurat.  

Adapun yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah sesuatu yang 

ingin dituju atau dicari dari seorang penulis yang sedang melakukan 

penelitian. Yang dimaksudkan dengan obyek dalam penelitian ini adalah 

pemahaman masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang terhadap Larangan nikah karena tidak sekufu (Studi Pasal 61 

KHI). 

5. Metode Pengumpulan Data  

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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sebagai berikut : 

a. Observasi 

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data 

dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

diteliti.
24

 Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data 

dengan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematik terhadap 

subyek yang diteliti. 
25

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi 

secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan 

pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses 

penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut 

berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini. Penulis 

memperoleh data tersebut melalui Kantor Desa Dadapan Kecamatan 

Sedan Kabupaten Rembang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang 

dinamakan panduan wawancara (interview guide).
26

 Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Yang mana sebagai 

subyek penelitiannya penulis memilih beberapa masyarakat Desa 

                                                           
24

 Marzuki, Metodologi Riset, 5657. 
 

25
 Sutrisno Hadi, Metode Research ( Yogyakarta : Andi Offset, 1991 ), 136. 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 135. 
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Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang mengetahui betul 

alasan Larangannya pernikahan karena tidak sekufu di Desa tersebut. 

Jadi, tidak semua masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang yang ada diambil oleh penulis untuk dijadikan 

subyek penelitian. Dalam melakukan wawancara ini, penulis 

menggunakan pedoman wawancara yang bermodel ”semi terstruktur”. 

Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan 

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, 

kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau 

informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari 

hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang 

lengkap, jelas, dan mendalam.
27

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan 

sebagainya.
28

 Pada metode ini, penulis mengupayakan untuk memperoleh 

landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas 

permasalahan. 

6. Metode Pengolahan Dan Analisa Data  

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data 

merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh 

seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 227.
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 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , 231. 
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kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka 

kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. 

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam 

penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya : 

a. Editing 

Editing adalah meneliti kembali datadata yang sudah diperoleh 

apakah data data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan 

dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

editing terhadap catatan catatan dari hasil wawancara terhadap beberapa 

persepsi masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang, apakah datadata tersebut bisa dipakai atau tidak dalam 

pengolahan data. 

b. Classifying 

Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan 

pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang 

didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian 

digolongkan sesuai kebutuhan.
29

 Dalam proses ini, penulis 

mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek 

penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subyek 

penelitian yang diperoleh dari Kantor Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

                                                           
29

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 104105. 
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Kabupaten Rembang. 

c. Verifying 

 Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah 

didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan 

digunakan dalam penelitian.
30

 Setelah mendapatkan jawaban dari 

beberapa masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang sebagai subyek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan 

crosscheck ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subyek 

penelitian (informan) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin validitas data yang diperoleh dan mempermudah penulis 

dalam menganalisa data. 

d.  Analyzing 

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan 

kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk 

diinterpretasikan.
31

 Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh 

penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan 

keadaan atau status fenomena dengan katakata atau kalimat, kemudian 

dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.
32

 Dalam 

mengolah data atau proses analisinya, penulis menyajikan terlebih dahulu 

data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara terhadap 

beberapa masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

                                                           
30
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Sinar Baru Argasindo, 2002), 84. 
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  Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey ( Jakarta: LP3ES, 1987 ), 

263. 
 

32
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 248. 

 



20 

 

 

Rembang. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang 

sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya. 

e. Concluding 

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. 

Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan 

kesimpulan dari datadata yang diperoleh setelah dianalisa untuk 

memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang 

dipaparkan pada latar belakang masalah.
33

 Sebenarnya proses 

menganalisa data mrupakan proses yang tidak akan pernah selesai, 

membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan 

menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.
34

 

Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah 

penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini 

dkhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis 

akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan. 

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari 

wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk 

catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya.
35

 Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini, 

penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamasama 
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yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul 

dari catatancatatan tertulis di lapangan.
36

 Sedangkan penyajian data 

adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian 

kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan 

data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

sebagai sumber data.
37

 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai 

pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara 

peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti 

mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 

penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian 
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dan keabsahan data terjamin.
38

 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan 

melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan 

pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa 

masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Lebih 

jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan 

hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk 

mengetahui pelaksanaan dari solusi yang diberikan beberapa masyarakat 

Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terhadap larangan 

pernikahan karena alasan tidak sekufu. Setelah keempat metode tersebut di 

atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti 

diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap 

dijadikan bahan analisis. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama 

dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di 

cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap 

benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.
39
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H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau 

penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam 

pembahasannya terdiri dari lima bab: 

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang 

akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, batasan masalah, penelitian terdahulu, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai 

alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada 

bagian bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian pernikahan dan dalil 

normatifnya, syarat pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-

undangan dan Hukum Islam, tujuan dan hikmah dari pernikahan, Pernikahan 

dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, dampak positif dan negatif dari 

larangan pernikahan karena tidak sekufu. 

BAB III merupakan uraian tentang paparan data dan temuan 

penelitian, yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian.  

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa 

atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau 

uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan 

jawaban atas masalah atau pertanyaanpertanyaan yang ada dalam rumusan 

masalah. 
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BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah 

penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali 

sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. 

Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang 

kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh 

penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 
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BAB II 

PENGERTIAN KAFA’AH SECARA UMUM 

MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam 

Pernikahan dalam Islam terkait erat dengan aspek ibadah, sosial dan 

hukum. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sekaligus ibadah, 

sosial dan hukum. Oleh karenanya menikah berarti menyempurnakan sebagian 

agama. Jika ditinjau dari segi tujuan pernikahan, yakni terciptanya keluarga 

sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah, maka aspek kehati-hatian dalam 

menentukan pasangan hidup menjadi unsur yang sangat penting. Salah satu 

pertimbangan dalam memilih pasangan adalah melalui proses kafa‟ah. Kafa‟ah 

sangat diperlukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Keseimbangan, 

keserasian dan kesepadanan antara calon-calon mempelai, baik dalam bentuk 

fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya merupakan 

faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Pernikahan yang 

tidak kufu‟, akan sulit menciptakan kebahagiaan rumah tangga. 

Kafa‟ah, secara linguistik berarti sepadan, sebanding dan semisal. 

Dalam konstalasi pemikiran hukum Islam, kafa‟ah dimaksudkan bahwa 

seorang calon suami sebanding dengan calon istri dalam status sosialnya. Hal 

ini dimaksudkan agar pergaulan sosial antara suami dan istri lebih menjamin 

tercapainya keharmonisan hidup berumah tangga.
40
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Kafa‟ah berasal dari bahasa arab dari kata kafa‟ah yang secara bahasa 

(etimologi) berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai 

dalam bahasa arab dan terdapat dalam Al-Qur‟an seperti pada surat Al-Ikhlas 

ayat 4: 

       
Artinya:"tidak suatupun yang sama dengannya”.

41
 

 

Jadi maksud dari kafa‟ah adalah persesuaian keadaan antara si suami 

dengan perempuan, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya 

dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya.
42

  

Diantara kalimat yang mengandung kata ini adalah sabda Rasulullah                                                                     

yang berarti “d kaum muslimin adalah sama antara satu dengan yang lain”. 

Berarti darah orang yang berstatus sosial rendah sama dengan darah orang 

yang berstatus sosial tinggi. Kafa‟ah atau sekufu yang juga berarti sederajat, 

setara, atau semisal. Suami istri sekufu berarti mereka sederajat, setara, atau 

semisal (mumatsalah atau musawah).
43

 

Kafa‟ah itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqih 

dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud kafa‟ah 

dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga 

pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap sebuah perkawinan. 

Dalam mendefinisikan kafa‟ah, banyak para ulama‟ dan ilmuwan yang 

berperan serta dalam memberikan definisi dari kata tersebut, antara lain: 
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1. Pengertian kafa‟ah secara umum menurut H.‟Abd. Al-Rahman al-Ghazali, 

kafa‟ah atau kufu‟, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau 

keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.
44

 

2. Menurut „Abd al-Wahab al-Sayyiq Hawwas kafa‟ah adalah kecocokan dan 

persamaan antara dua mempelai dalam urusan-urusan tertentu yang 

mendasari kebaikan hubungan suami istri dan kebahagiaan rumah tangga.
45

 

3. Drs. H. Zahri Hamid mengatakan bahwa kafa‟ah merupakan kesepadanan, 

kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan calon suami dan 

istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa 

jasmaniyahnya, kemampuan ilmiyahnya, standing sosialnya, akhlaknya, 

umurnya, kedewasaan phisik dan pshychonya, harta kekayaanya dan lain 

sebagainya, sedemikian rupa sehingga antara calon suami dan istri itu 

terdapat keserasian yang diperlukan.
46

 

4. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku fiqh sunnahnya bahwa yang 

dimaksud dengan kufu‟ dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, 

sederajat, sepadan atau sebanding. Laki-laki sebanding dengan calon 

istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan 

sederajat dengan akhlak serta kekayaan.
47

 

                                                           
44

 Tihami, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), 56. 
45

 Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami (Jakarta: Pustaka 

Setia, 2001), 148. 
46

 Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan 

di Indonesia(Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 19. 
47

 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Jilid VII, terj. Moh. Tholib (Bandung: PT Al-

Ma‟arif,t.t), 36. 



28 

 

 

5. Kafa‟ah dalam kitab sharh bulugh-al Maram, Al-kafa‟ah secara bahasa 

artinya al-musawah (persamaan), seperti kalimat dalam hadist: 

 "ُ ْ  ُ َفأُِدَما  ْاُ ْ ِ ُ ْ َ   َََ  َ "
Artinya: "darah kaum muslim adalah sama" 

Lafadz kuf‟u dan kufu‟u artinya sama dan ideal. Kafa‟ah yang berarti sama 

juga seperti kafa‟ah dalam nikah.
48

 

6. Dr. Peunoh Daly menyatakan dalam buku hukum perkawinan Islamnya 

bahwa kufu‟ adalah hak wali dan hak perempuan yang akan kawin. Dalam 

suatu pernikahan, apabila pihak wali dan perempuan yang bersangkutan 

sudah sepakat megabaikan kufu‟ maka pernikahan itu sah. Kalau tidak 

sepakat, maka pernikahannya tidak sah. Wali ab‟ad tidak diperhatikan 

tentang sepakat atau tidaknya tentang pengabaian kufu‟ itu. 

Adapun norma kufu‟ antara seorang wanita dengan laki-laki ada lima 

macam, yaitu: 

a. Tidak cacat jasmani dan rohani (gila). 

b. Merdeka 

c. Keturunan (nasab). 

d. „Iffah, yaitu kesalehan dan ketaatan kepada agama. 

e. Hirfah, yaitu pencaharian sebagai sumber nafkah, seperti bertani, 

berdagang atau lainnya.
49

 

                                                           
48

 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta:Pustaka 

Azzam,2006), 364. 
49

 Dr. Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam 

Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam cetakan ke-2(Jakarta:PT Bulan Bintang, 2005), 

78. 



29 

 

 

Adapun yang dimaksud dengan kafa‟ah atau kufu‟ dalam perkawinan 

dalam hukum Islam secara istilah, yaitu keseimbangan dan keserasian antara 

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

melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, 

sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam 

akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa‟ah adalah keseimbangan, 

keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan 

ibadah.
50

 Dalam definisi yang lain juga dijelaskan bahwa kafa‟ah adalah suatu 

kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon istri agar dihasilkan keserasian 

hubungan suami istri secara mantap dalam rangka menghindarkan cela dalam 

permasalahan-permasalahan tertentu.
51

 Jadi, kalau kafa‟ah diartikan persamaan 

dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, 

sedangkan manusia disisi Allah SWT itu adalah sama, hanya ketaqwaannyalah 

yang membedakan satu dengan yang lainnya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab X Pasal 61 dijelaskan secara tegas, 

bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, 

kecuali tidak sekufu dalam hal perbedaan agama atau ikhtilafi al dien.
52

 

Konsep kafa‟ah ini masih terdapat perbedaan dikalangan ulama‟. 

Perbedaan pendapat tersebut selalin disebabkan adanya perbedaan riwayat 

mengenai kafa‟ah, juga berbeda dalam memahami relevansi kafa‟ah itu sendiri 

yang terletak pada apakah kafa‟ah merupakan salah satu syarat perkawinan. 
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Berdasarkan hal itu, secara garis besar pendapat ulama‟ dapat 

digolongkan ke dalam dua pendapat : pertama, pendapat Ibn Hazm 

melontarkan pendapat bahwa kafa‟ah bukanlah sebuah keharusan dalam 

melangsungkan ikatan perkawinan. Alasan yang diutarakan bahwa Islam 

memandang manusia pada derajat yang sama dan tidak membeda-bedakan 

manusia baik ras, status, maupun warna kulit. Yang penting sesama calon 

mempelai harus memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan. Pada akhirnya beliau 

menyimpulkan bahwa dalam konsep kafa‟ah tidak ditemukan komponen yang 

pasti untuk dijadikan syarat keabsahan nikah. Adapun yang mereka jadikan 

dasar adalah surat al-Hujarat ayat13:
53

 

       
Artinya:"sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu". 

 

Kedua, pendapat mayoritas fuqoha‟, termasuk didalamnya Malikiyah, 

Shafi‟iyah, Hanabillah berpendapat bahwa kafa‟ah merupakan syarat luzum 

atau syarat kelaziman perkawinan, bukan merupakan syarat sah perkawinan.
54

 

Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan tanpa kafa‟ah tidak mengganggu 

keabsahan akad perkawinan itu sendiri. Hanya saja, perkawinan semacam ini 

dapat dituntut untuk dibatalkan oleh pihak wali yang tidak setuju dengan 

perkawinan tersebut dengan alasan tidak sekufu. Namun, aturan itu tentu saja 

tidak mutlak dan dapat saja diabaikan jika pihak-pihak yang terlibat sepakat.
55

 

                                                           
53

 Zuhayli, al-Fiqh al-Islam, 230. 
54

 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2002), 16. 
55

 Zuhayli, al-Fiqh al-Islam, 234. 



31 

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas madhab meletakkan kafa‟ah 

sebagai syarat kelaziman suatu perkawinan. Artinya, jika perkawinan 

berlangsung antara pasangan yang tidak sekufu, maka perkawinan tersebut 

tetap sah. Dengan ketentuan bahwa keduanya (wali dan anak perempuan) telah 

rela dan sepakat untuk dilakukan perkawinan. 

 

B. Dasar Hukum Kafa’ah 

1. Al-Qur’an 

Kafa‟ah merupakan suatu yang disyari‟atkan oleh Islam hanya saja al-

Qur‟an tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak 

menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang 

kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia atau yang 

lainnya, Islam tidak mengajarkan yang sedemikian rupa.
56

 

Islam merupakan agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. 

Dalam hal kafa‟ah ini Islam tidak membuat aturan, tetapi manusialah yang 

menetapkannya. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat diantara 

mereka para ulama madhab, terutama tentang hukum dan pelaksanaannya. 

Kafa‟ah bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun demikian 

kafa‟ah tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan guna 

mencapai tujuan pernikahan.  

Ayat-ayat al-Qur‟an yang menjadi dasar didalam kafa‟ah adalah 

sebagai berikut: 
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Surat Al-Hujarat ayat 13:
57

 

                          
 

Artinya:"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". 

 

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 Hindin yakni tukang bekam, Rasulullah 

menyuruh Kabilah Bani Bayadah 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. 
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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 dihadapan Allah, kemudian Beliau membaca ayat ini (surat 

al-Hujarat:13).
58

 

Ayat diatas mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu 

adalah sama pada semua orang. Tak ada seseorang pun yang lebih mulia 

dari yang lain kecuali karena ketaqwaannya kepada Allah, yaitu 

menunaikan hak Allah dan hak manusia.
59

 Jadi hendaklah kita memahami 

maksud dari ayat tersebut dan kita sebagai manusia tidak membedakan satu 

dengan yang lainnya dari sisi kedudukan, keturunan, dan harta dalam 

memandang kafa‟ah perkawinan. Janganlah menganggap diri kita lebih baik 

dari orang lain, karena semuan manusia sama di mata Allah SWT kecuali 

tingkat ketaqwaannya. 

Surat Al-Baqarah ayat 221: 
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Artinya:"dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 

menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 

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

manusia supaya mereka mengambil pelajaran." 

 

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 mengawini hamba sahaya yang 

muslimah lebih baik dari pada menikah dengan wanita musyrik yang cantik 

dan terpandang.
60

 

Dengan iman seorang wanita akan mencapai kesempurnaan 

agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh 
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kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada 

memelihara urusan duniawi, namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya, 

kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan 

pernikahan yang harmonis dan bahagia.
61

 

 

 

2. Hadist Nabi 

Selain dasar-dasar hukum dari Al-Qur‟an, terdapat pula dasar hukum 

kafa‟ah yang bersumber dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut: 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah 

SAW bersabda: 

َاَوِاِدْيَِهاَيَد َك فَاْظَفْرِبَد ِت  اِدْيِن َ رَِبْت َيَد َك  َِِِ اِِ َاَو ََِِ اِِ َاَو َْرَبٍع ِاَ اِِ  ََِْكُح  ْاَ ْرأَُةِِ
 

Artinya:"Wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya 

dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, 

niscaya akan beruntung." 
62

 

 

Menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan asal-usul keturunan 

(nasab) adalah kemuliaan leluhur dan kerabat. Al-Mawardi dalam kitabnya 

Al-Hawl Al-Kabir Syarah Mukhtashor Al-Muzani mengatakan, bahwa 

syarat yang kedua (dari syarat-syarat kafa‟ah) adalah nasab, berdasarkan 

hadist Nabi SAW : “Wanita itu dinikahi hartanya, asal-usul 

keturunannya ...” yang dimaksud dengan asal-usul keturunannya adalah 

kemuliaan nasabnya. 
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a. Diriwayatkan oleh Muslim dari Watsilah bin Al-Asqa‟, Rasulullah 

SAW bersabda: 

ِِ ِكَانَْة قََُرْيًشا  َا ِعْيَل َوِ ْصطََفى ِمْن َب ْْ ِِ ِإ ِِ ِكَا نَْة ِمْن َب ِإْ   َه  ْصطََفى َب
اِشْيٍ   َ  ِِ اِشْيٍ  َو ْصطََفاِِ ِمْن َب َ  ِِ َوِ ْصطََفى ِمْن قَََرْيٍش َب

 

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Bani Kinanah dari 

Bani Ismail dan memilih dari Bani Kinanah Quraisy, dan 

memilih dari Quraisy Bani Hasyim dan memilih aku dari Bani 

Hasyim." 

 

Hadist diatas menjelaskan tentang keutamaan Bani Hasyim. Allah 

SWT telah memuliakan mereka dengan memilih Rasul-Nya dari 

kalangan mereka. Hal ini menunjukkan kemuliaan Allah SWT diberikan 

kepada Ahlul Bain Nabi SAW. Imam Baihaqi menggunakan hadist ini 

sebagai dasar adanya kafa‟ah dalam hal nasab. 

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hasyim, Ibnu Majjah, Al-Baihaqi dan 

Al-Daruqutni, dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda: 

ْطَفُكْ  َو ْنِكُح    ِْْْكَفِإ َو ْنِكُح   إِاَْيِه   َيََُرو  ا ََ
 

Artinya:"Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, 

carilah mereka yang sekufu‟ denganmu dan kawinilah 

mereka."
63

 

 

Hadist diatas menjelaskan dasar hukum kafa‟ah deperbolehkannya 

menikah dengan membandingkan tingkat derajat dan kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan. 

َاِعْيَل َعْن َعْبِد  ِه ْبِن ُمْ ِ ِ  ْبِن  ْْ َُُ ُد  ْبُن َعْ ٍر َوَأْجبَََرنَا َحاٌِِ ْبُن ِإ َحدثَََا 
َِْ ُعبََْيدٍ ,ُْرَم َ  َُُ ٍد َو َ ِ ْيٍد  بَْ ٍِِ  َْاُ َ ِِ قَااَ ,َعْن  قَاَا َرُ ْ ُا  ِه : َعْن َ ِ ْ َحا
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ِ َوَ  َ   ُ فَاْنِكُحْ ُ ِإا  ََْفَ ُ ْ   : َصَ ى  هُ َعَ ْي ُ َوُخُ َق ِإَد َخاءَُكْ  َمْن  ََْرَضْ َ  ِدبََْ
َْرِ  َوَفَ ادٌ  ٌَةِ   َِْ ِ  قَااَ ! قَاُاْ   يَاَرُ ْ َا  ِه .,,,َ ُكْن ِف َْ ِإَد جاَءَُكْ  : َوِإْ  َكاَ  ِفْي

ُ فَاْنِكُحْ ُ  ُ َوُخُ َق َد  َحِدْيٌث َحَ ٌن .,,َثَ َث َمر تٍ ,, َمْن  ََْرَضْ َ  ِديََْ َ
ُ ُصْحَبةٌ ..َ رِْي ٌ  ٍِِ  َْاُ َ ِ  َا ِ َوَ  َ  . َو َبَُْ  َحا ِ َص ى  هُ َعَ ْي ِِ ُ َعِن  ا َوَانََْ ِرُف َا

َِِْدْيِث  َذ  َ  َ َر  َ يَْ
Artinya:"Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami, Hatim 

bin Ismail membritahukan kepada kami dari Abdullah bin 

Muslim bin Hurmus dari Muhammad dan Said keduanya anak 

Ubaid dari Abu Hatim Al-Muzani berkata: “Rasulullah saw 
bersabda: “Apabila datang kepada kamu orang yang baik 

agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah (anak-anak 

perempuan)mu kepadanya. Jika kalian tidak melaksanakannya, 

niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan dimuka bumi”. 
Mereka (para sahabat) bertanya: “Meskipun mereka tidak 
kaya?” Rasulullah saw bersabda:”Apabila datang (melamar) 
orang yang baik agama dan budi pekertinya kepada kamu maka 

nikahkanlah ia kepadanya”. Nabi mengatakannya sampai tiga 
kali. Hadist ini Hasan Gharib. Abu Hatim Al-Muzani ia punya 

persahabatan. Dan saya tidak mengetahui untuknya dari Nabi 

saw kecuali hadist ini.”64
 

 

Hadist diatas mengatakan bahwa ketika seseorang yang memiliki 

komitmen agama yang bagus dan budi pekertinya bagus pula datang 

melamar anak perempuan kita, maka kita sebagai wali hendaklah segera 

menikahkan mereka, entah laki-laki tersebut kaya atau miskin, 

berpendidikan tinggi atau rendah, dari nasab mulia ataupun tidak, 

memiliki pangkat atau tidak berpangkat. Seperti yang terdapat dalam 

hadist hasan gharib tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan 

sangat tegas jika kita harus menikahkan anak perempuan kita dengan 

laki-laki beragama dan berakhlak tersebut hingga tiga kali ucapan. 
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Dengan jelas bahwa pemilihan laki-laki sebagai calon suami bukan 

dilihat dari segi harta, nasab, kedudukan ataupun kelebihan lainnya, 

melainkan dari sisi agama, ketaqwaan dan budi pekertinya yang kuat. 

Seperti sabda Rasulullah SAW berikut: 

ُ فَََ ِوُجْ ُ  ُ َوِديََْ َْرِ  . ِ َد أَ َاُكْ  َمْن  ََْر َضْ َ  ُجُ َق ٌَة ِِ  ِْ ِ ا ََْفَ ُ ْ  َ ُكْن ِف َْ
َوَفَ اٌدَعرِْيٌض 

Artinya:"Jika telah datang seorang yang engkau ridha akan agama dan 

akhlaknya."
65

 

 
C. Waktu Penentuan dan Kriteria Kafa’ah 

Masalah kafa‟ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah 

sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, 

kekayaan, dan sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang shaleh walaupun berasal 

dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat 

tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan 

perempuan yang berderajat dan memiliki kemahsyuran tinggi. Begitu pula laki-

laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan 

yang kaya raya, asalkan laki-laki tersebut muslim dan dapat menjauhkan diri 

dari minta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau 

menuntut pembatalan.
66

 

Akan tetapi menurut pendapat Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum 

Perkawinan di Indonesia, penentuan kafa‟ah merupakan hak perempuan yang 

akan menikah sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang 
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yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin 

untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak 

wali yang akan menikahkan sehingga bila perempuan menikah dengan laki-laki 

yang tidak sekufu wali dapat mengintervensinya untuk selanjutnya menuntut 

pencegahan berlangsungnya pernikahan tersebut.
67

 

Selanjutnya kufu‟ diperhitungkan pada waktu akan dilangsungkan 

pernikahan, atau dalam masa akan menerima pinangan. Kalau ada terjadi 

perubahan kufu‟, misalnya apabila seseorang mempunyai pencaharian yang 

terhormat, mampu memberikan nafkah dan orangnya sholeh, kemudian 

berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah dan fasiq, sesudah 

menikah, maka tidak ada pengaruhnya lagi dalam penilaian kufu‟ tersebut.68 

Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa kafa‟ah dapat dinilai pada waktu 

terjadinya akad nikah, apabila keadaannya berubah sesudah terjadinya akad, 

maka tidak mempengaruhi akad, karena syarat akad diteliti pada waktu akad.
69

 

Segolongan ulama‟ berpendapat bahwa soal kufu‟ perlu diperhatikan, 

tetapi yang menjadi ukuran kufu‟ ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, 

bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi 

lelaki sholeh walaupum mempunyai keturunan yang rendah boleh menikah 

dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran 
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apapun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan 

kemasyhuran.
70

 

Adapun ukuran keseimbangan dalam perkawinan ini tidak ditentukan 

dalam al-Qur‟an atau sunah Rasul. Dengan demikian, tentang keseimbangan 

ini termasuk masalah ijtihadiyah yang dimungkinkan terjadi perbedaan 

pendapat dikalangan ulama‟.71
 Diantara para pengikut empat Mazhab itu 

terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran kafa‟ah dan norma yang dipakai 

untuk menentukan segi-segi mana yang dapat dianggap sebagai kufu‟ yang 

harus di penuhi. Hanya ada satu segi saja yang mereka sepakati sebagai kufu‟ 

dalam perkawinan ialah segi agama, dan yang lainnya mereka berbeda 

pendapat. 

Kufu‟ memang ada, akan tetapi hanya dari segi agama saja yang harus 

dipenuhi, demikian menurut pendapat Imam Malik dan Zayd ibn Mas‟ud, sama 

dengan pendapat yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, ibn Mas‟ud, ibn 

Sirin, dan Umar ibn Abd Al-Aziz, juga salah satu pendapat al-Nasr. Pendapat 

mereka ini berdasarkan firman Allah: “sesungguhnya yang paling mulia di sisi 

Allah di antara kamu ialah yang paling bertaqwa kepada-NYA”. Sehubungan 

dengan ayat itu Rasulullah menegaskan: “setiap manusia sama derajatnya, 

laksana gigi sisir, tidak ada kelebihan seseorang daripada yang lain kecuali 

karena taqwanya juga”.72
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Berikut pendapat para ulama‟ yang dikemukakan penulis tentang 

kriteria kufu‟: 

1. Pendapat Ibn Hazm. 

Ibn Hazm pemuka mazhab Zahiriyah, yang dikenal sebagai mujtahid 

mutlak tidak mengakui adanya kafa‟ah dalam perkawinan. Ia berkata: 

“setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan 

perempuan muslimah, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina”, 

karena baginya semua orang Islam adalah saudara.
73

 Ibn Hazm beralaskan 

pada firman Allah dalam al-Qur‟an surat Al-Hujarat ayat 10: 

             
Artinya:"sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada 

Allah supaya kamu mendapat rahmat."
74

 

 

Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa sesungguhnya 

orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan 

antara orang-orang keturunan karena sama-sama menganut unsur keimanan 

yang sama yang kekal dalam surga.
75
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Artinya:  "dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, 

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi 

rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana."
76

 (QS. Al-Taubah ayat 71) 

 

2. Menurut mazhab Shafi‟i. 

Menurut mazhab ini, kufu‟ itu dilihat dari empat segi, ialah: 

a) Sifat merdeka, 

b) Nasab (keturunan), 

c) Keberagamaan, 

d) Pekerjaan (profesi dirinya), 

e) Selamat dari cacat.
77

 

3. Pendapat Mazhab Maliki. 

Ulama‟ Malikiyah mengakui adanya kafa‟ah, tetapi menurut mereka 

kafa‟ah hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja. 

Kafa‟ah bukan karena nasab, atau keturunan, bukan pekerjaan atau 

kekayaan. Seorang laki-laki shaleh yang pekerjaannya kecil boleh kawin 

dengan pengusaha besar, laki-laki sholeh yang miskin boleh saja menikah 

dengan perempuan yang kaya raya, asalkan muslimah. Seorang wali tidak 

boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-

lakinya tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang 
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menikahkan, apabila perkawinan dilaksanakan atas persetujuan si 

perempuan. Apabila si laki-laki jelek akhlaknya barulah ia tidak sekufu 

dengan perempuan yang shalehah, maka si perempuan berhak menuntut 

fasaqh apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik. 

Ulama‟ Malikiyah juga berpedoman pada firman Allah yakni Q.S. Al-

Hujarat ayat 13. Jadi kesimpulan mazhab Maliki mengakui kafa‟ah hanya 

pada persamaan akhlak dan agamanya saja, bukan yang lainnya, dan 

pendapat mazhab Maliki tersebut lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran 

Islam.
78

 

 

4. Pendapat Mazhab Hanafi. 

Melihat pendapat mazhab Maliki yang sesuai dengan ajaran Islam, 

namun kenyataannya, ahli fiqih dari kalangan Hanafi, Shafi‟i dan Hambali 

memasukkan ukuran lain dalam kafa‟ah tidak seperti yang digariskan oleh 

Malikiyah. Menurut mazhab Hanafi, kufu‟ dalam perkawinan adalah hak 

wali, bukan hak wanita, kalau seorang wanita dikawinkan dengan seorang 

laki-laki, kemudian ternyata laki-laki itu tidak sekufu dengannya, maka 

tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya, kalau seorang wanita kawin 

dengan yang tidak sekufu, walinya berhak khiyar.
79

 Yang dipandang 

sebagai norma sekufu dalam mazhab ini ialah dari kisaran segi: 

a) Nasab (keturunan), 

b) Ke-Islaman, 

                                                           
78

 Said, Risalah Nikah, 17. 
79

 Anshori, Hukum Perkawinan, 71-72. 



44 

 

 

c) Hirfah (profesi dalam kehidupan), 

d) Kemerdekaan dirinya, 

e) Dinayah (kualitas agamanya), 

f) Kekayaannya.
80

 

5. Menurut mazhab Hambali. 

Adapun kufu‟ menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hambal sama 

dengan mazhab Imam Shafi‟i, dengan tambahan bahwa laki-laki miskin 

tidak sekufu dengan perempuan kaya.
81

 

Pertama unsur kafa‟ah adalah agama, yang dimaksud dalam agama 

adalah komitmennya terhadap ajaran agama. Laki-laki yang tidak 

istiqomah dengan agamanya tidak di pandang sekufu dengan wanita yang 

taat beragama. Alasan yang dikemukakan oleh ulama‟ adalah firman Allah 

SWT dalam surat as-Sajadah ayat 18: 

             
Artinya:"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 

fasik? mereka tidak sama."
82

 

 

Orang fasiq yang dimaksud oleh ulama‟ adalah orang yang tidak 

istiqomah dengan adanya agama, yaitu orang yang sering berbuat maksiat. 

Sedangkan yang dimaksud ke-Islaman oleh ulama‟ mazhab Hanafi adalah 

jika laki-laki itu keturunan non-Arab hendaklah orang tua laki-laki itu 

orang muslim. Akan tetapi Jumhur Ulama‟ tidak menyetujui syarat ini, 
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merdeka menurut ulama‟ mazhab Hanafi, mazhab Syafi‟i, dan mazhab 

Hambali adalah bahwa laki-laki itu bukan budak, karena status budak tidak 

sama dengan status orang merdeka. Disamping itu pula ulama‟ mazhab 

Hanafi dan Mazhab Syafi‟i menambahkan syarat bahwa orang tua laki-laki 

tersebut juga orang merdeka, bukan budak. 

Unsur keturunan adalah bahwa orang tua laki-laki itu ada, dikenal, 

dan berasal dari orang baik-baik. Ulama‟ mazhab Maliki tidak menjamin 

unsur keturunan dalam kafa‟ah. Sedangkan Ulama‟ mazhab Hanafi 

mengkhususkan unsur keturunan ini hanya apabila perjodohan itu 

dilakukan oleh antar sesama Arab, karena orang-orang Arab-lah yang 

memelihara silsilah keturunan mereka dan bangga dengan keturunan 

tersebut. Oleh sebab itu, menurut mereka bagi orang bukan Arab unsur 

keturunan tidak termasuk kafa‟ah. 

Aspek selanjutnya adalah kekayaan, maksudnya kesanggupan 

membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya, bukan kaya yang 

berarti orang memiliki harta yang melimpah, akan tetapi syarat ini tidak 

disetujui oleh ulama‟ mazhab Maliki dan mazhab Syafi‟i, karena masalah 

harta bukanlah sesuatu yang permanen pada seseorang. 

Menurut Jumhur Ulama‟, pekerjaan laki-laki minimal mendekati 

pekerjaan wanita tersebut, akan tetapi menurut Wahbah az-Zuhayli, 

penilaian ini berbeda menurut tempat dan masanya, adapun keadaan 

jasmani dan rohani yaitu apakah terdapat cacat pada jasmani dan 

rohaninya, seperti gila, penyakit kusta, dan lemah syahwat, akan tetapi 
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ulama‟ mazhab Hanafi dan Mazhab hambali tidak menjadikan unsur ini 

sebagai salah satu unsur kafa‟ah. Tetapi jika hal-hal ini terdapat pada 

seorang pria yang menjadi calon suami seorang wanita, maka wanita ini 

berhak memilih untuk melangsungkan pernikahan atau tidak.
83

 

Ibnu Hazm pemuka mazhab Zahiriyah, yang dikenal sebagai 

mujtahid mutlak mengakui adanya kafa‟ah dalam pernikahan, ia berkata: 

“setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan wanita 

muslimah, siapapun orangnya asal bukan pezina, semua orang Islam 

adalah bersaudara”. Tidaklah haram perkawinan seseorang budak hitam 

dari etheopia dengan perempuan keturunan Khalifah Hasyimi. Seorang 

muslim yang kelewat fasiq asalkan tidak berzina adalah kufu‟ bagi 

muslimah yang fasiq asalkan bukan perempuan pezina.
84

 Secara implisit 

Ibn Hazm mengakui adanya kafa‟ah dari segi agama, alasan yang 

digunakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 10: 

               
Artinya:"orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."
85

 

 

Dan firman Allah SWT yang ditujukan untuk segenap kaum 

muslimin terdapat dalam surat an-Nisa‟ ayat 3: 
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Artinya:"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya."
86

 

 

Demikianlah pendapat mazhab-mazhab tersebut mengenai kufu‟, 

alasan, dan pembahasan mereka. Agama Islam mengajarkan bahwa orang-

orang mukmin bersaudara dan orang-orang mukmin laki-laki dan wanita 

sebagian mereka adalah wali bagi sebagian lainnya, serta tidak ada 

kelebihan orang arab dengan orang ajam, tidak pula orang ajam lebih dari 

orang arab. Ini adalah pernyataan yang tegas dari al-Qur‟an dan hadis 

tentang persamaan derajat sesama kaum muslimin. Tidak ada perbedaan 

karena keturunan, atau pekerjaan, kekayaan dan sebagainya kecuali karena 

akhlak dan ibadah mereka.
87

 Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat al-Mujadilah ayat 11: 
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Artinya:"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
88

 

 

Penegasan tersebut telah diamalkan secara nyata oleh Rasulullah dan 

sahabatnya sebagai usaha untuk menghapuskan perbedaan martabat manusia 

muslim sesamanya, seperti Rasulullah telah mengawinkan Zaynab binti 

Jahsh (bangsawan Quraisy) dengan Zayd ibn Haritsah (bekas budak), 

Miqdad seorang penyamak kulit dengan putri al-Zubayr bin Abd Mutalib, 

dan sahabat Abu Hudhayfah mengawinkan Hindun binti al-Walid ibn Utbah 

(Quraisy) dengan Salim (bekas budak dari wanita Anshar).
89

 Jika secara 

nyata Rasulullah saja selalu berusaha menghapuskan perbedaan martabat 

antara manusia yang beragama, maka ketika kita mengaku telah beragama 

Islam hendaknya kita meneladani perbuatan Rasulullah tersebut. Zaman 

yang semakin menjadi-jadi ini hendaknya kita sesama muslim tetap 

menjunjung tinggi agama Islam dan tetap berpedoman pada ajaran Rasul-

Nya, sehingga tidak ada perbedaan martabat, suku dan kasta diantara sesama 

muslim, kecuali perbedaan kemuliaan disisi Allah SWT berdasarkan 

ketaqwaan masing-masing.
90

 

Kufu‟ diukur ketika berlangsungnya akad nikah, jika selesai akad 

nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal ini tidaklah terganggu dan 

                                                           
88

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 910. 
89

 Daly, Hukum Perkawinan, 176-177. 
90

 Said, Risalah Nikah, 25. 



49 

 

 

tidak pula membatalkan apa yang sudah terjadi itu sedikitpun, serta tidak 

mempengaruhi akad nikahnya, karena syarat akad hanya diukur pada waktu 

akad.
91

Apabila seseorang pada saat akad memiliki pekerjaan yang 

terhormat, mampu memberi nafkah dan orangnya shaleh, kemudian berubah 

menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasik terhadap perintah 

Allah dan semuanya itu terjadi setelah perkawinan, maka akadnya tetap 

berlaku. Karena masa selalu berubah dan orang tidak selamanya tetap 

keadaannya, maka pihak perempuan atau walinya sekalipun, sudah tidak 

memiliki hak untuk memisahkan mereka dengan alasan apapun.
92

 Sebab hal 

yang demikian itu bukanlah sebuah aib bagi pandangan masyarakat. 

 

D. Hak Atas Kafa’ah 

Seperti yang telah di bahas sebelumnya kebanyakan ahli fiqih (ulama‟) 

berpendapat bahwa kufu‟ adalah hak bagi perempuan dan walinya, jadi seorang 

wali tak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu 

dengannya, kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Ia berhak 

untuk menolak atau menerima calon suaminya yang tidak sekufu, jika seorang 

perempuan menikah dengan laki-laki yang menisbatkan nasabnya kepada 

orang lain secara palsu kemudian nasabnya yang asli terbongkar setelah akad 

berlangsung dan ternyata nasabnya lebih tinggi atau lebih terhormat dari pada 

nasab perempuan tersebut, ada dua riwayat dari Imam Syafi‟i mengenai 

persoalan ini. Pertama, perkawinannya rusak atau batal, kedua, si perempuan 
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mempunyai hak untuk memilih, melangsungkan perkawinannya atau 

membatalkannya. Hanafiyah berpendapat bahwa hak perempuan itu untuk 

membatalkannya dan perkawinannya telah gugur karena kelalaiannya, tetapi 

walinya masih memiliki hak tersebut.
93

 

Wali tidak mengawinkan perempuan dengan orang lain yang tidak 

sekufu kecuali apabila yang bersangkutan ridha, demikian pula para wali 

lainnya. Karena perkawinan yang tidak sekufu akan membuat malu semua 

walinya, maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali dengan 

persetujuan para walinya. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha, maka 

perkawinannya boleh dilaksanakan, sebab mencegah perkawinan adalah hak 

wali, apabila mereka telah setuju maka hilanglah halangan untuk menikah. 

Al-Shafi‟i berpendapat bahwa mencegah perkawinan adalah hak para 

wali di saat perkawinan, Imam Ahmad dalam satu riwayatnya mengatakan 

bahwa pencegahan itu adalah hak para wali, aqrab maupun ab‟ad. Apabila 

mereka tidak suka, maka wali berhak mengajukan fasakh.
94

 

 

E. Kedudukan Kafa’ah Dalam Pernikahan 

Kedudukan kafa‟ah dalam pernikahan terdapat perbedaan dikalangan 

para ulama‟. Jumhur Ulama‟ termasuk Malikiyah, Syafi‟iyah, dan satu riwayat 

dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa‟ah tidak termasuk syarat 

perkawinan dalam arti kafa‟ah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan 
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antara orang yang tidak sekufu. Alasan yang digunakan adalah firman Allah 

SWT dalam surat al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi: 

                          
Artinya:"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".
95

 

 

Sebagian ulama termasuk riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa 

kafa‟ah itu termasuk syarat sah pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara 

laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu.
96

 

Sedangkan dikalangan ulama‟ Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat 

mengenai kafa‟ah. Kelompok pertama mengatakan bahwa kafa‟ah bukan 

merupakan syarat sah suatu perkawinan. Dan kelompok yang kedua kafa‟ah 

merupakan syarat sah perkawinan dalam hal: 

a. Apabila seorang dewasa (baligh, berakal) menikahkan dirinya sendiri 

dengan orang yang tidak sekufu dengannya, atau dalam perkawinan ada 

unsur penipuan, maka wali (ayah, kakek) berhak untuk tidak menyetujui 

perkawinan tersebut sebelum berlangsung akad. 
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b. Apabila seorang wanita tidak dapat bertindak atas nama hukum seperti 

anak kecil, atau orang gila, yang dinikahkan walinya dengan seseorang 

yang tidak sekufu, maka perkawinannya fasid (rusak). Sebab menikahkan 

wanita dengan orang yang tidak sekufu tidak membawa kemaslahatan sama 

sekali. 

c. Apabila bapak wanita dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, 

maka ia menikahkan wanita yang belum dewasa dengan seseorang yang 

tidak sekufu, pernikahan dinyatakan batal.
97

 

Ibn Hazm juga berpendapat kafa‟ah tidak penting dalam perkawinan, 

menurutnya antara orang islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya 

adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asal saja dia tidak pernah berzina 

maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah asal tidak tergolong 

perempuan lacur, dan semua semua orang Islam adalah bersaudara.
98

 

Dan ulama‟ lain seperti al-Hasan al-Basri, sufyan al-Tsauri, dan Abu 

Hasan Ubaydillah ibn Hasan al-Karkhi (Mazhab Hanafi) berpendapat, bahwa 

kafa‟ah bukanlah menjadi faktor penting dalam suatu pernikahan dan tidak 

termasuk syarat sah pernikahan itu.
99

 Mereka berpegang pada sabda Rasulullah 

SAW: 

اُا َ َ  ِ َيٌة َكَأْ َاِ   ْاَ ُشِ   ْاَ  ِحدِ  ِ َعَ ي أَْعَجِ ِي ِإابِاا َْقَ ى,  َا رو  ُ.اََفْضَل اَِ َرِِ
 َ ب  د ود
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Artinya:"manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan 

bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab), kecuali dengan 

taqwa . (H.R. Abu Dawud)".
100

 

 

Jadi menurut segolongan ulama‟ berpendapat bahwa kufu‟ itu faktor 

yang perlu diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan 

beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan, ataupun sesuatu yang 

lain. Laki-laki yang shalih, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang, ia 

boleh mengawini perempuan mana pun, dan laki-laki dengan pekerjaan yang 

dipandang rendah boleh kawin dengan wanita yang berpengaruh lagi tersohor, 

asalkan laki-laki tersebut dapat berkomitmen dalam agamanya.
101

 

Kafa‟ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, 

tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.
102

 Karena ketika dalam 

sebuah perkawinan terdapat ketidak seimbangan antara calon suami dan calon 

istri, maka akan banyak menimbulkan kemadzaratan kedepannya, dan hal 

tersebut tidak akan pernah sesuai dengan tujuan perkawinan Islam sebenarnya 

seperti yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 yakni, “membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
103

 

Rasanya pada tempatnya apabila masalah kafa‟ah ini, kecuali yang 

menyangkut agama dan penghayatannya, diserahkan saja kepada pertimbangan 

subjektif masing-masing yang berkepentingan sesuai dengan situasi dan 

kondisinya, dikaitkan dengan maksud dan tujuan pernikahan, yaitu untuk 
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memperoleh ketenangan hidup, terciptanya pergaulan baik yang menumbuhkan 

rasa kasih sayang antara suami dan istri, memungkinkan pembinaan keluarga 

sejahtera, dan sebagainya, dengan tetap berpedoman pada prinsip “Innamal 

mukminuuna ikhwatun”, unsur persamaan iman merupakan perekat hubungan 

persaudaraan.
104
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BAB III 

KONDISI MASYARAKAT DESA DADAPAN KECAMATAN SEDAN 

KABUPATEN REMBANG DAN HASIL PENELITIAN TENTANG 

LARANGAN MENIKAH KARENA TIDAK SEKUFU 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang merupakan 

sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terletak di sebelah utara 

Kecamatan Sedan, yang mana merupakan Desa pertanian, sebab mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Adapun jarak Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ke Kecamatan Sedan adalah 9,2 Km 

yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. 

Sedangkan jarak Desa Dadapan ke Kabupaten Rembang adalah 35 Km yang 

dapat ditempuh selama 90 menit dengan kendaraan bermotor. 

Adapun batas–batas wilayah Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :  

Sebelah utara : Desa Tanjungsari, Kecamatan Kragan, Kabupaten  

Rembang. 

Sebelah selatan :  Desa Sambong dan Desa Kumbo, Kecamatan Sedan,   

Kabupaten Rembang. 

Sebelah barat  :   Desa Ngroto, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang.  

Sebelah timur    :  Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. 

Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang memiliki luas 

wilayah yakni 505,325 Ha, yang wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah 
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sawah, tanah kering, dan perumahan. Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang merupakan sebuah Desa dengan bentang wilayah dataran 

tinggi di Kecamatan Sedan. 

 

B. Keadaan Penduduk Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang 

1. Keadaan Penduduk Menurut Sosial Budaya 

Adat istiadat di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

masih sangat kental dengan nuansa gotong royong dan kekeluargaan, yang 

mana dapat dilihat pada acara hajatan seperti pernikahan, aqiqoh, khitan, 

yasinan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika salah satu warga Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mempunyai hajatan, maka 

dengan sendirinya warga Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang ikut bahu membahu untuk membantu mensukses hajatan tersebut, 

meskipun diantara mereka harus meninggalkan pekerjaan, uang, tenaga, 

serta fikirannya. Sedangkan adat istiadat yang masih kental di Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yaitu acara pernikahan, 

khitanan, tujuh bulanan, dan aqiqahan. 

  Di desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terdapat 3 

pondok pesantren. Pondok tersebut mempunyai rutinitas kegiatan hadrohan 

bersama masyarakat, sehingga dari kegiatan tersebut masyarakat Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang menjadikan hadroh 

sebagai ketrampilan yang menjadi ciri khas seni di Desa Dadapan. 



57 

 

 

Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

mengadakan latihan hadroh rutin setiap seminggu sekali. Dan mereka akan 

ikut berpartisipasi dalam memeriahkan berbagai acara di Desa Dadapan, 

seperti : acara pernikahan dan lain sebagainya.
105

 

2. Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikannya 

Dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, 

Kabupaten Rembang disibukkan dengan banyaknya usaha-usaha yang 

mereka kerjakan, sebagai upaya mereka dalam meningkatkan taraf 

kehidupan mereka. Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

yang merupakan dataran tinggi sebagian besar penduduknya adalah petani, 

tetapi tidak sedikit dari mereka juga bekerja sebagai pedagang, penjahit, 

peternak cacing dan kambing, dan pengrajin. Adapun jumlah penduduk di 

Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sebagai berikut :  

Tabel 3.1 

Data Jumlah Penduduk 

Jenis Kelamin  Jumlah 

Laki-Laki 1845 

Perempuan 1753 

Total Keseluruhan 3598 
 Sumber : Monografi Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

Adapun keadaan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di 

Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.2 

Data Jenis Mata Pencaharian 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Karyawan 23 

2. Wirawasta/pedagang 129 

3. Petani 567 

4. Pertukangan 305 

5. Buruh Tani 950 

6. Pensiunan 4 

7. Pemulung 1 

8. Jasa 18 
 Sumber : Monografi Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

Adapun jumlah pendudukan Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang menurut agama/penghayatan terhadap Tuhan YME, 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.3 

Data Keagamaan 

No. Agama Jumlah 

1 Islam 3598 

2 Kristen - 

3 Khatolik - 

4 Hindu - 

5 Budha - 

6 Penghayat Terhadap Tuhan YME - 
 Sumber : Monografi Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa seluruh warga Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang beragam Islam. Sehingga penelitian 

yang peneliti kaji sangat sinkron dengan keadaan agama yang ada di Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Sehingga studi pasal 61 

KHI dirasa tepat dilakukan oleh peneliti di Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang.   

Adapun jumlah pendudukan Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Data Tingkat Pendidikan Penduduk 

No. Jenis Pendidikan Jumlah 

1. Taman Kanak-Kanak 132 

2. Sekolah Dasar 1711 

3. SMP/SLTP 951 

4. SMA/SLTA 255 

5. Pondok Pesantren 128 

6. Akademi/D1-D3 13 

7. Sarjana (S1-S3) 22 
 Sumber : Monografi Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

Penduduk Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

sedikit banyak telah mengenyam bangku pendidikan. Meskipun beberapa 

diantara mereka hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal tersebut 

dikarenakan  mereka yang saat ini  berumur sekitar 75 tahun, pada kala itu 

telah mengenal ilmu agama terlebih dahulu dan untuk sekolah setingkat 

SMP/SLTP terletak jauh dari Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang, di samping biaya sekolah SMP/SLTP kala itu cukup mahal. 

Sedangkan mayoritas penduduk Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang kala itu hanyalah seorang petani dan buruh tani. 

Namun saat ini, mayoriyas penduduk Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang telah banyak pula yang mampu menyelesaikan 

pendidikannya sampai tingkat Penguruan Tinggi. Bahkan tak sedikit dari 

mereka pun bersekolah di Pondok Pesantren, serta mendalami ilmu agama. 

Dan mayoritas penduduk Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang memahami betul dasar-dasar Agama Islam, karena tak sedikit dari 
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mereka telah mempelajari ilmu agama baik melalui Kyai maupun 

pendidikan agama lainnya.
106

 

 

C. Persepsi Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang Tentang Larangan Menikah Karena Tidak Sekufu  

Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk 

keluarga yang bahagia oleh karena itu pernikahan memerlukan terpenuhinya 

faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu saja tetapi 

menyatukan dua keluarga yang berbeda dan sebelumnya tidak saling 

mengenal. Maka harus diperhatikan pula faktor kekufu'an antara kedua belah 

pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial. Para ulama 

memandang penting adanya kafa‟ah hanya pada laki-laki dan tidak pada 

wanita, selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja 

yang dijadikan standar kekufu'an.
107

 Salah satu imam yang menetapkan 

konsep kafa‟ah adalah imam Syafi‟i, imam Syafi‟i dalam menetapkan standar 

kafa‟ah membagi menjadi empat unsur, yaitu : kebangsaan, keagamaan, 

kemerdekaan, dan pekerjaan.
108

 Jika disandingkan dengan konsep kafa'ah 

yang ditawarkan oleh Imam Syafi'I, nampaknya sedikit berbeda dengan 

konsep kafa'ah di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.  
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Sebelum peneliti membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat 

Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang Larangan 

menikah karena tidak sekufu, peneliti akan membahas terlebih dahulu 

persepsi beberapa masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang yang peneliti ambil untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. 

Adapun pengertian kafa'ah menurut beberapa informan adalah sebagai 

berikut :  

Menurut Sarifuddin yang merupakan tokoh masyarakat Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, pengertian kafa'ah adalah sebagai 

berikut :  

"Kafaah itu seimbang. Seperti seimbang agamanya, 

keturunanannya. Kalau orang kebayakaan mengartikan kafa'ah itu 

seperti itu. Tidak  antara suka dan tidak suka berhubungan, yg 

terpenting itu saling menyayangi, mencintai dan mempunyai kemauan 

untuk menikah, soal harta itu bukan bukan jaminan sehingga itu 

tergantung kemauan berdua, persetujuan berdua."
109

 

Tidak begitu berbeda dengan pendapat Sarifuddin tentang pengertian 

kafa'ah, Muhammad Abadi yang merupakan tokoh masyarakat di Desa 

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang memberikan pengertian 

terkait kafa'ah adalah sebagai berikut :  

"Kafa'ah kalau menurut saya berarti pas, sesuai. Jika 

dihubungkan dengan kafa'ah dalam nikah yaitu sesuai antara apa 

yang disyari'atkan oleh Islam. Sesuai juga dengan apa yang 

diharapkan calon mempelai."
110
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Adapun menurut Khusen yang selaku tokoh masyarakat pula adalah 

sebagai berikut :  

”Kafa'ah itu artinya sepadan mas, atau sesuai. Tapi kalau 

diuraikan maksudnya satu agama mas".
111

 

Jika menurut Ahmad yang pula sebagai tokoh agama di Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, sebagai berikut :  

"Sekufu itu artinya kesepadanan calon suami dan calon istri 

yang akan menikah dan membina rumah tangga. Istilah sekufu 

muncul dalam beberapa hadits, seperti hadist riwayat Tirmidzi yang 

berbunyi : “Wahai Ali, ada tiga perkara yang jangan kau tunda 
pelaksanannya; shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila 

telah siap penguburannya, dan wanita apabila telah menemukan 

jodohnya yang sekufu/sepadan” (HR. Tirmidzi; Hasan)".
112

 

Setelah peneliti paparkan terkait pengertian kafa'ah menurut 

beberapan informan di atas, berikut peneliti akan menyajikan hasil 

wawancara peneliti tentang apakah masih berlaku larangan menikah tidak 

sekufu di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Adapun 

hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut : 

Menurut Sarifuddin, beliau menguraikannya sebagai berikut :  

"Masih ada beberapa yang memakai rumus kafa'ah dalam 

menikahkan anaknya.  Sekarang kayak kafa 'ah dtinjau dari segi 

pendidikan, biarpun pendidikannya sama kalau tidak saling suka 

tidak sekufu juga, tujuan utama adalah saling kafaahnya itu pada 

kemauannya, makanya di KUA itu ada N3 itu surat persetujuan untuk 

dinikahkan, jadi wali mujbir itu dalam memaksa pun itu harus 

mempertimbangkan kafaah itu juga, terkecuali kalau itu anaknya 

masih sejalan, itu tempo dulu tempo jaman dulu itu kafaahnya kan 

sebanding dengan derajat keluarganya, tapi sebenernya era sekarang 
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kan harusnya tidak begitu, sebab fikih itu kan berkembang tidak 

konstan."
113

 

Hampir senada, Muhammad Abadi menjelaskan tentang hal tersebut 

adalah sebagai berikut:  

"Masih ada beberapa mas, meskipun tidak sebanyak dulu. 

Sekarang itu kafa'ah lebih kepada orang tuanya yang bener bener 

masih megang adat jawa seperti melihat wetonnya , bibitnya, bebet 

dan bobotnya juga mas."
114

 

Adapun yang dipaparkan Khusen selaku tokoh agama terkait hal 

tersebut adalah sebagai berikut :  

"Kalau kafa'ah seperti saya maksud kayanya kok ga pernah 

ada mas, Cuma kalau disini ga boleh nikah biasanya karena gak 

sederajat mas. Kalau di era sekarang masih ada beberapa mas, 

meskipun ga sebanyak dulu."
115

  

Seirama dengan paparan Khusen, Ahmad pun memaparkan sebagai 

berikut :  

” Kalau di Desa ini artian sekufu lebih kepada satu nasab 

mas, misalnya priyayi dengan priyayi. Jadi kalau dibilang masih 

berlaku ya masih ada lah beberapa cuma gak seekstrim dululah 

mas".
116

 

H. Darsimin yang merupakan pelaku pun memberikan penjelasan 

terkait apakah masih berlaku larangan tersebut atau tidak, adalah sebagai 

berikut :  

"Masih mas kayanya, orang saya aja begitu mas. Ga boleh 

nikah sama calon saya yang dulu , padahal kita sudah saling sayang 

mas. Soalnya ya orang tuanya dia ngerasa kalau saya orang susah 

mas, ga patut (tidak pantas) nikah sama orang sugeh (orang yang 
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kaya) seperti dia mas. Yo wes (ya sudah) saya dipaksa mas nikah 

sama istri saya sekarang. Mau gimana lagi, orang saya nek gak 

ngono gak dianggep anak (kalau tidak begitu saya tidak diakui 

sebagai anak).”117
 

Adapun Reni menjelaskan sebagai berikut :  

"Masih mas, orang saya dulu hampir kaya gitu mas sama 

suami saya sekarang. Soalnya kan orang tua saya nganggep kalau 

bibit bebet bobot itu syarat nikah mas. Sedangkan suami saya bukan 

orang yang mampu, makanya tidak sesuai mas dengan bibit, bebet, 

dan bobot saya. Soalnya disini masih kaya gitu mas. Tapi kan saya 

nentang mas, harus boleh nikah sama pacar saya mas. Orang kami 

nggak percaya itu, yang penting kan sama suka satu agama, kalau 

harta bisa dicari bareng mas. Ya makanya kemaren saya nikahnya 

dinikahkan sama paklek (paman) saya mas. Meskipun pernikahan 

kami nggak direstui awalnya tapi karena kami bisa buktikan kalau 

bibit , bebet, bobot bukan segalanya. Ya nggak sombong ya mas, kaya 

sekarang sudah punya rumah sendiri, akhirnya ya orang tua saya 

agak luluh mas. Orang mbak saya aja yang dipaksa nikah karena 

bibit, bebet, bobot ya akhirnya cerai. Kan terbukti to (kan) mas."
118

 

Adapun penjelasan Siti Sundari selaku saksi dari pelaku larangan 

menikah karena tidak sekufu di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang adalah sebagai berikut :  

"masih mas, masih ada".
119

 

Selain menyakan beberapa pertanyaan di atas, penelitipun menyatakan 

terkait persepsi mereka tentang pelarang menikah karena tidak sekufu 

tersebut. Adapun persepsi yang informan paparkan adalah sebagai berikut : 

Menurut persepsi Sarifuddin tentang larangan menikah karena tidak 

sekufu adalah sebagai berikut : 

"Sebenarnya hal tersebut kurang pas mas ya, soalnya kalau 

tidak salah dalam islam itu yang dimaksudnya sekufu itu kan seagama 
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mas. Selama masih seagama seiman, kenapa tidak boleh?. Tapi ya 

saya sendiri tidak bisa menentang mas, soalnya dawuhnya sesepuh 

begitu mas. Biar menjaga keturunan mungkin dan menghormati adat 

yang ada."
120

 

Adapun menurut Muhammad Abadi terkait hal tersebut adalah 

sebagai berikut :  

"Sebenarnya kalau dalam agama kurang pas mas adanya 

larangan menikah karena tidak sekufu sesuai adat yang ada di desa 

sini mas. Cuma saja kembali kepada adat tadi mas, pertimbangan 

bibit, bebet, bobot menjadi penting menurut mereka salah satunya 

untuk mencari kebahagiaan dalam pernikahan. Contoh saja missal 

ada yang dipakskan menikah padahal sesuai wetonnya mereka gak 

boleh menikah, lalu ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. 

Lalu si mempelai disalahkan oleh pihak keluarga dan itu terus 

menerus diungkit oleh keluarganya. Nah otomatis nilai kebahagiaan 

tadikan gak didapat to mas oleh mempelai tadi. Jadi sekiranya 

menghindari hal-hal yang begitu itu lo mas".
121

 

Lain hal nya dengan pendapat Khusen yang menjelaskan tentang 

pelarang menikah karena tidak sekufu sebagai berikut :  

"Kalau menurut saya kurang baik mas, soalnya kan kalau 

disini pengertian sekufu sudah melenceng dari pengertian yang 

sebenarnya. Ya namanya juga hukum adat mas".
122

 

 

Ahmad selaku tokoh Masyarakat di Desa Dadapan menguraikan 

pendapatnya sebagai berikut :  

"Kalau kita kembalikan pada pengertian sekufu sesuai dengan 

hadits saya setuju mas, tapi kalau menurut istilah kejawen yang harus 

sesuai weton, dan lain-lain saya kurang setuju mas".
123
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Selain itu H. Darsimin pun memaparkan persepsinya terkait larangan 

menikah karena tidak sekufu adalah sebagai berikut : 

"Kurang bagus mas, namanya nikah kalau dipaksa itu rasanya 

susah mas. Prosese suwi mas ben podho-podho tresno (prosesnya 

lama biar sama sama suka)."
124

 

Reni memberikan pendapat tentang larangan menikah karena tidak 

sekufu adalah sebagai berikut :  

"'Ga pas, buktine mbak ku cerai karena itu mas ( buktinya 

kakak saya bercerai karena larangan menikah karena tidak 

sekufu)."
125

 

  Adapun pendapat Siti Sundari sebagai berikut :  

"Ya ndak (tidak) pas lah mas, yang nikah siapa yang 

ngelarang siapa. Yang penting kan sudah sama-sama cocok terus 

mampu saling nerima. Kalau sudah diatas umur 20 kan anak berhak 

milih calon nya sendiri mas. Iya to (iya kan) mas? Soale kalau kata 

pak yai pas ceramah gitu mas hehe".
126

 

Setelah kita mengetahui tentang pendapat para informan terkait 

Larangan menikah karena tidak sekufu, berikut peneliti memaparkan persepsi 

para informan terkait dampak yang ditimbulkan atas larangan nikah karena 

tidak sekufu tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti adalah sebagai 

berikut :  

Sarifuddin menjelaskan dampaknya sebagai berikut :  

"Kalau di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang sendiri ada beberapa yang ketika dilarang menikah malah 

melakukan hal yang tidak baik, kaya hamil duluan gitu mas. Jadi 

mereka semacam memaksa orang tua untuk menikahkan. Bahkan ada 

juga yang orang tuanya masih ada , tetap nikah tapi yang nikahkan 
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pamannya. Orang tuanya nggak mau datang. Padahal sudah hamil 

duluan mas. Nah hal yang kaya gitu mas yang akhirnya bikin nama 

keluarga nya juga jelek mas. Orang sudah sama sama suka, Cuma 

gara gara gak sederajat menurut orang tuanya, malah kejadian hal 

yang nggak nggak."
127

 

Muhammad Abadi yang merupakan tokoh masyarakat menjelaskan 

dampak yang terjadi atas larangan nikah karena tidak sekufu, adalah sebagai 

berikut :  

"Masih ada mas , namun ada satu dua lah mas, yang nikahnya 

cuma berapa bulan setelah itu cerai mas, ada juga yang sampe main 

kasar sama istrinya mas. Soalnya dia ngerasa emang nikahnya 

dipaksa".
128

 

Adapun penjelasan Khusen terhadap hal tersebut adalah sebagai 

berikut : 

"Banyak mas kalau menurut saya, bisa dilihat salah satu 

warga sini ada yang sampai akhirnya cerai mas, kdrt, dan lain-lain. 

Soalnya dari awal kan udah dipaksa nikahnya mas".
129

 

 

Dan Ahmad pun menjelaskan sebagai berikut :  

"Ada lah mas pastinya, namanya juga sudah saling sayang 

terus dilarang buat nikah cuma karena hal-hal yang diluar konteks 

larangan menikah menurut Islam. Orang ada yang sampai saat ini 

aja ga akur gara-gara dia sama suaminya itu menikah bukan karena 

pilihannya, pilihan mereka nggak boleh dinikahi karena sudah beda 

derajat keluarga mas".
130

 

H. Darsimin yang merupakan pelaku memaparkan dampak dari 

larangan nikah karena tidak sekufu, adalah sebagai berikut : 
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"Ya ada aja mas, kaya rumah tangganya berantem 

(bertengkar) terus. Soalnya ya gimana ya mas, salah satunya kan 

mungkin ada yang masih terpaksa dan belum legowo (ikhlas)".
131

 

Berikutnya peneliti pun menyatakan akibat larangan nikah karena 

tidak sekufu kepada Reni, berikut penjelasannya : 

"Akibatnya ya yang saya ceritakan tadi mas. bisa dijadikan 

contoh dan pembelajaran dari keluarga kakak saya mas. yang 

akhirnya cerai karena hal tersebut".
132

 

Siti Sundari pun menjelaskan sebagai berikut :  

"Ada mas, ada yang cerai, ada yang baru nrimo (ikhlas 

menerima) setelah berapa tahun menikah".
133

 

 

Selanjutnya dari pemaparan yang telah peneliti sajikan diatas tentang 

persepsi masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

terhadap larangan menikah karena tidak sekufu, akan peneliti lakukan analisa 

dengan menyandingkan teori yang disajikan pada bab II dan pendapat para 

infroman diatas. 

 

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Karena Tidak 

Sekufu Yang Terjadi di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang (Studi Pasal 61 KHI)  

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah Swt. Untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan 

rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang 
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mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, dan juga sekaligus untuk 

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam 

menjalani hidupnya didunia ini, dan juga mencegah perzinahan, agar tercipta 

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman 

keluarga dan masyarakat. Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam 

rangka mendirikan keluarga yang harmonis  dan bahagia. Harmonis dalam 

menggunakan kewajiban dan haknya sebagai suami dan istri, sejahtera artinya 

terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni 

kasih sayang antar anggota keluarga. Banyak cara untuk mencapai tujuan 

tersebut, salah satunya adalah upaya mencari pasangan yang baik, upaya 

tersebut merupakan suatu kunci untuk mencari calon suami dan calon istri 

yang baik.
134

 Berdasarkan hadis Nabi SAW. Riwayat Bukhori dan Abu 

Hurairah: 

ِ َوَ  َ  قَااَ  ِ َصَ ى  هُ َعَ ْي ِِ ُ َعِن  ا َُريََْرَة َرِضَي  هُ َعْ َْرَبعٍ : َعْن َ ِ   :  ََُْكُح  ْاَ ْرأَُةِِ
َاا َوِاِدْيَِهاا فَاْظَفْرِبَذ ِت  ِاِدْيِن َ رَِبْت َيَد كَ  ِِ ََِِ ِبَهاا َوَ َا َاا َو رو   ابخارى و ُ. ِاَ اِِ

   َم   
 

Artinya :  Dari abi hurairah radiallahhuanhu nabi SAW. Berkata Wanita itu 

dinikahi karena empat perkara: karna agamanya, kecantikannya, 

hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang paling baik 

agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung. (H.R. Bukhori dan 

Abu Hurairoh). 
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Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan 

hidup kriterianya yang paling utama adalah agama dan akhlak, namun bila 

dihubungkan dengan tujuan perkawinan yakni tercapainya keluarga sakinah 

mawaddah wa rohmah, maka agama saja tidak cukup apalagi melihat realitas 

kenyataan bahwa tuntutan hidup umat manusia selalu berkembang. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, antara satu dengan masyarakat lain saling 

membutuhkan, dan saling tolong menolong dan saling memberi jika 

seseorang kekurangan atau memerlukan bantuan. Sebagai umat nabi 

Muhammad SAW dianjurkan untuk membantunya. Bahwa tidak ada makhluk 

yang sempurna di dunia ini, begitu juga dalam masalah rumah tangga 

sepasang suami istri pasti ada salah satu diantaranya kekurangan baik dari 

pihak suami atau dari pihak istri, masalah ini tidak bisa dipungkiri lagi, dan 

kalau pun harus maka suami maupun istri harus saling mengerti atau 

menutupi kekurangan yang dimiliki dari salah satunya. 

Apabila diantara suami atau istri terdapat aib maka masing-masing 

pasangan harus saling menyimpan aib tersebut, hanya mereka saja yang 

mengetahui tidak boleh orang lain mengetahui aib tersebut, karena Al-Quran 

mengambarkan bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian 

istri, sebagaimana yang terkandung dalam ayat Al- Quran surat Al-baqarah 

187 sebagai berikut: 

          
 

Artinya: Mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. 
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Ayat ini mengambarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus 

ada kerja sama yang bulat untuk memikul tanggung jawab dalam rumah 

tangga, agar kehidupan keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah akan 

mudah dicapai, apabila pernikahan dibangun atas dasar keserasian (kafa‟ah) 

antara suami maupun istri, dalam Islam konsep kafa‟ah merupakan suatu 

yangsangat menarik untuk direalisasikan. Namun tujuan pernikahan tersebut 

akan tidak sesuai jika berbenturan dengan berbagai persyaratan, sebut saja 

seperti harus memiliki harta yang melimpah dan kedudukan keluarga calon 

mempelai yang sederajat. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat, sehingga tujuan pernikahan tidaklah sederhana seperti 

yang dijelaskan di atas.  

Menghadapi realita dilapangan terkait dengan kekufu'an calon 

mempelai, di sini peneliti akan menguraikan hasil wawancara peneliti 

terhadap tokoh masyarakat yang ada di Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, 

Kabupaten Rembang tentang perspektif mereka jika disandingkan dengan 

hukum Islam dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun hasil 

wawancara peneliti terhadap para tokoh agama tentang larangan menikah 

karena tidak sekufu yang disandingkan dengan hukum Islam dan Pasal 61 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah sebagai berikut :   

Sarifuddin yang merupakan tokoh agama di Desa Dadapan, 

Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang memberikan pendapatnya terkait 

perspektifnya terhadap larangan nikah karena tidak sekufu yang 
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disandingkan dengan hukum Islam dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), adalah seperti berikut :  

"Jika dipandang dari segi hukum Islam, maka larangan 

menikah karena tidak sekufu yang ada di desa ini sebenarnya kurang 

tepat. Sebab dilarangnya menikah karena tidak sekufu masalah bibit, 

bebet dan bobotnya. Memang dalam peraturan yang ada di 

Indonesia, jika tidak salah larangan menikah karena tidak sekufu 

yang dimaksud adalah ketika calon mempelai berbeda agama. Cuma 

saja memang ada beberapa orang yang masih memegang teguh 

budaya jawa yang beraggapan bahwa menikah itu harus 

mementingkan bibit, bebet dan bobot akan terwujudnya kebahagiaan 

di keluarga mereka kelak. Maka menjadi penting bagi mereka untuk 

memperhitungkan kriteria bibit, bebet, dan bobot yang mereka 

hendaki."
135

 

Tidak Jauh berbeda dengan pendapat Sarifuddin, Muhammad Abadi 

pun yang merupakan Tokoh Agama di desa tersebut menjelaskan sebagai 

berikut :  

"Sebenarnya sepemahaman saya itu kan tidak sekufu dalam 

aturan yang ada di Indonesia itu diartikan karena beda agama, beda 

kepercayaan, tapi kembali lagi mas orang jawa mengartikan tidak 

sekufu selain beda agama juga mengartikan tidak sederajatnya 

dalam hal bibit, bebet, dan bobot. Bibit yang berarti sama dalam hal 

keturunan, bebet dalam hal status sosial ,dan bobot dalam hal 

pendidikan atau pekerjaan. Jika dikorelasikan dengan situasi yang 

masih berlaku di lingkungan Desa Dadapan, sekufu yang beberapa 

orang maksud tersebut dalam hal bibit bebet dan bobot, jadi tidak 

dapat disalahkan sepenunhya, menikah itu hanya sekali maka 

mencari yang sesuai dengan calon dan keluarga itu menjadi 

penting".
136

 

Pun tidak jauh berbeda dengan keduanya Khusen memberikah 

pendapat sebagai berikut :  

"Kalau menurut saya boleh mas dilarang menikah tapi harus 

seperti beda agama atau keduanya belum mampu dan belum wajib 
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menikah. Kalau unsur tersebut tidak dilanggar selama kedua calon 

mempelai sama sama ridho untuk menikah maka tidak ada alasan 

lagi untuk dilarang mas".
137

 

 

Ahmad pun menjelaskan hal tersebut sebagai berikut :  

"Larangan menikah karena tidak sekufu menurut perspektif 

hukum Islam dan KHI mungkin lebih kearah beda agama, namun 

jika disandingkan dengan kenyataan yang ada di Desa ini, larangan 

tersebut menjadi tidak logis. Karena adanya larangan tersebut tidak 

berdasarkan pada ajaran Rosullullah, contoh seperti dilarang 

karena satunya miskin satunya kaya, kan tidak logis mas. Apalagi 

karena arah rumah yang tidak sesuai  dengan aturan kejawen , itu 

lebih tidak logis lagi. Ya mau gimana lagi mas, semua kita 

kembalikan kepada yang bersangkutan, namanya orang kan 

fikirannya gak bisa disama-samakan mas".
138

 

 

Adapun pendapat kedua tokoh masyarakat di atas akan peneliti 

sandingkan pada bab selanjutnya dengan menggunakan teori yang telah 

dipaparkan dalam Bab II.  
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BAB IV 

PERSEPSI MASYARAKAT DESA DADAPAN KECAMATAN SEDAN 

KABUPATEN REMBANG TENTANG LARANGAN MENIKAH KARENA 

TIDAK SEKUFU 

 

A. Analisa Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang Tentang Larangan Menikah Karena Tidak Sekufu  

Yang dimaksud dengan kafa‟ah atau kufu‟ 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”. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, 

sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam 

akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa‟ah adalah keseimbangan 

dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, 

kalau kafa‟ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka 

akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt. Adalah 

sama. Hanya ketakwaannyalah yang membedakannya.139 

Jika dilihat dari bab sebelumnya telah dipaparkan hasil wawancara 

peneliti dengan informan terkait pengertian kafa'ah. Adapun hasil wawancara 

adalah sebagai berikut :  

Menurut Sarifuddin pengertian kafa'ah adalah sebagai berikut :  

"Kafaah itu seimbang. Seperti seimbang agamanya, keturunanannya. 
Kalau orang kebayakaan mengartikan kafa'ah itu seperti itu. Tidak  
antara suka dan tidak suka berhubungan, yg terpenting itu saling 
menyayangi, mencintai dan mempunyai kemauan  untuk menikah, soal 
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harta itu bukan bukan jaminan sehingga itu tergantung kemauan 
berdua, persetujuan berdua."140 

 

Tidak begitu berbeda, Muhammad Abadi pun menjelaskan sebagai 

berikut :  

"Kafa'ah kalau menurut saya berarti pas, sesuai. Jika 

dihubungkan dengan kafa'ah dalam nikah yaitu sesuai antara apa 

yang disyari'atkan oleh Islam. Sesuai juga dengan apa yang 

diharapkan calon mempelai."
141

 

Adapun menurut Khusen adalah sebagai berikut :  

”Kafa'ah itu artinya sepadan mas, atau sesuai. Tapi kalau 

diuraikan maksudnya satu agama mas".
142

 

Sedangkan Ahmad menjelaskan persepsinya terhadap pengertian 

kafa'ah adalah sebagai berikut :  

"Sekufu itu artinya kesepadanan calon suami dan calon istri 

yang akan menikah dan membina rumah tangga. Istilah sekufu 

muncul dalam beberapa hadits, seperti hadist riwayat Tirmidzi yang 

berbunyi : “Wahai Ali, ada tiga perkara yang jangan kau tunda 
pelaksanannya; shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila 

telah siap penguburannya, dan wanita apabila telah menemukan 

jodohnya yang sekufu/sepadan” (HR. Tirmidzi; Hasan)".
143

 

Dari penjelasan beberapa informan di atas dalam benang merahnya 

dapat disimpulkan bahwa kafa'ah merupakan adanya keserasian atau 

kesepadanan,  yang mana senada dengan pengertian kafa'ah yang dijelaskan 

dalam ensiklopedia Islam jilid 4.  Menyebutkan bahwa  kafa‟ah secara 

linguistik berarti sepadan, sebanding dan semisal. Dalam konstalasi pemikiran 

hukum Islam, kafa‟ah dimaksudkan bahwa seorang calon suami sebanding 
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dengan calon istri dalam status sosialnya. Hal ini dimaksudkan agar pergaulan 

sosial antara suami dan istri lebih menjamin tercapainya keharmonisan hidup 

berumah tangga.
144

 

Adapun pembahasan selanjutnya adalah mengenai apakah masih 

berlaku larangan menikah karena tidak sekufu di Desa Dadapan Kecamatan 

Sedan Kabupaten Rembang. Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti 

paparkan pada bab III, para informan menjelaskan sebagai berikut:  

Sarifuddin selaku tokoh masyarakat Desa Dadapan menjelaskan 

bahwa: 

"Masih ada beberapa yang memakai rumus kafa'ah dalam 

menikahkan anaknya.  Sekarang kayak kafaah dtinjau dari segi 

pendidikan, biarpun pendidikannya sama kalau tidak saling suka 

tidak sekufu juga, tujuan utama adalah saling kafaahnya itu pada 

kemauannya, makanya di KUA itu ada N3 itu surat persetujuan untuk 

dinikahkan, jadi wali mujbir itu dalam memaksa pun itu harus 

mempertimbangkan kafaah itu juga, terkecuali kalau itu anaknya 

masih sejalan, itu tempo dulu tempo jaman dulu itu kafaahnya kan 

sebanding dengan derajat keluarganya, tapi sebenernya era sekarang 

kan harusnya tidak begitu, sebab fikih itu kan berkembang tidak 

konstan."
145

 

Adapun Muhammad Abadi menjelaskan tentang hal tersebut adalah 

sebagai berikut:  

"Masih ada beberapa mas, meskipun tidak sebanyak dulu. 

Sekarang itu kafa'ah lebih kepada orang tuanya yang bener bener 

masih megang adat jawa seperti melihat wetonnya , bibitnya, bebet 

dan bobotnya juga mas."
146

 

Selanjutnya Khusen selaku tokoh agama di Desa Dadapan menjelaskan 

terkait hal tersebut adalah sebagai berikut :  
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"Kalau kafa'ah seperti saya maksud kayanya kok ga pernah ada 

mas, Cuma kalau disini gak boleh nikah biasanya karena gak 

sederajat mas. Kalau di era sekarang masih ada beberapa mas, 

meskipun gak sebanyak dulu."
147

  

Tidak jauh berbeda, Ahmad pun memaparkan sebagai berikut :  

” Kalau di Desa ini artian sekufu lebih kepada satu nasab mas, 
misalnya priyayi dengan priyayi. Jadi kalau dibilang masih berlaku 

ya masih ada lah beberapa cuma gak seekstrim dululah mas".
148

 

H. Darsimin yang merupakan pelaku pun memberikan penjelasannya 

sebagai berikut :  

"Masih mas kayanya, orang saya aja begitu mas. Gak boleh 

nikah sama calon saya yang dulu , padahal kita sudah saling sayang 

mas. Soalnya ya orang tuanya dia ngerasa kalau saya orang susah 

mas, gak patut (tidak pantas) nikah sama orang sugeh (orang yang 

kaya) seperti dia mas. Yo wes (ya sudah) saya dipaksa mas nikah 

sama istri saya sekarang. Mau gimana lagi, orang saya nek gak 

ngono gak dianggep anak (kalau tidak begitu saya tidak diakui 

sebagai anak).”149
 

Adapun Reni yang merupakan pelaku larangan pernikahan karena 

tidak sekufu menjelaskan sebagai berikut :  

"Masih mas, orang saya dulu hampir kaya gitu mas sama suami 

saya sekarang. Soalnya kan orang tua saya nganggep kalau bibit 

bebet bobot itu syarat nikah mas. Sedangkan suami saya bukan orang 

yang mampu, makanya tidak sesuai mas dengan bibit, bebet, dan 

bobot saya. Soalnya disini masih kaya gitu mas. Tapi kan saya 

nentang mas, harus boleh nikah sama pacar saya mas. Orang kami 

nggak percaya itu, yang penting kan sama suka satu agama, kalau 

harta bisa dicari bareng mas. Ya makanya kemaren saya nikahnya 

dinikahkan sama paklek (paman) saya mas. Meskipun pernikahan 

kami nggak direstui awalnya tapi karena kami bisa buktikan kalau 

bibit , bebet, bobot bukan segalanya. Ya nggak sombong ya mas, kaya 

sekarang sudah punya rumah sendiri, akhirnya ya orang tua saya 
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agak luluh mas. Orang mbak saya aja yang dipaksa nikah karena 

bibit, bebet, bobot ya akhirnya cerai. Kan terbukti to (kan) mas."
150

 

Informan terakhir, Siti Sundari menjelaskan sebagai berikut :  

"masih mas, masih ada".
151

 

Jika dilihat dari pemaparan seluruh informan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mereka menjelaskan masih adanya pelarangan menikah 

karena tidak sekufu di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, 

terlebih H Darsimin yang menjadi pelaku memaparkan bahwa beliau 

merupakan pelaku dari adanya larangan menikah karena tidak sekufu tersebut. 

Sehingga jika peneliti sandingkan dengan teori yang ada di bab II, peneliti 

menarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Dadapan Kecataman Sedan 

Kabupaten Rembang senada dengan pemahaman Sayyid Sabiq yang 

mengemukakan pemahaman sekufu dalam buku fiqh sunnahnya.  Bahwa yang 

dimaksud dengan kufu‟ ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Laki-

laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding 

dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.
152

 Sehingga 

tidak hanya akhlak dan agama saja yang menjadikan patokan sekufu, 

kekayaan nampaknya menjadi hal yang penting bagi setiap orang yang 

sepaham dengan pemahaman ini. 

Selain itu berdasarkan pendapat Drs. H. Zahri Hamid mengatakan 

bahwa kafa‟ah merupakan kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta 
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keseimbangan keadaan calon suami dan istri, baik dari segi agama yang 

dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa jasmaniyahnya, kemampuan 

ilmiyahnya, standing sosialnya, akhlaknya, umurnya, kedewasaan phisik dan 

pshychonya, harta kekayaanya dan lain sebagainya, sedemikian rupa sehingga 

antara calon suami dan istri itu terdapat keserasian yang diperlukan.
153

  

Sehinga perkawianan yang tidak sekufu tersebut menjadi tidak dapat 

dilaksanakan di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang 

berdasarkan teori-teori yang dikemukakan tokoh-tokoh fiqh. Karena tidak 

sekufu memiliki landasan yang kuat dalam pelarangannya.  

Selanjutnya, point ketiga yang terpenting dalam pembahasan ini adalah 

tentang persepsi informan terhadap adanya pelarang menikah karena tidak 

sekufu di Desa Dadapan. Berikut hasil wawancara peneliti :  

Menurut persepsi Sarifuddin tentang larangan menikah karena tidak 

sekufu adalah sebagai berikut : 

"Sebenarnya hal tersebut kurang pas mas ya, soalnya kalau 

tidak salah dalam Islam itu yang dimaksudnya sekufu itu kan seagama 

mas. Selama masih seagama seiman, kenapa tidak boleh?. Tapi ya 

saya sendiri tidak bisa menentang mas, soalnya dawuhnya sesepuh 

begitu mas. Biar menjaga keturunan mungkin dan menghormati adat 

yang ada."
154

 

Adapun menurut Muhammad Abadi terkait hal tersebut adalah sebagai 

berikut :  

"Sebenarnya kalau dalam agama kurang pas mas adanya 

larangan menikah karena tidak sekufu sesuai adat yang ada di desa 

sini mas. Cuma saja kembali kepada adat tadi mas, pertimbangan 
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bibit, bebet, bobot menjadi penting menurut mereka salah satunya 

untuk mencari kebahagiaan dalam pernikahan. Contoh saja misal ada 

yang dipaksakan menikah padahal sesuai wetonnya mereka gak boleh 

menikah, lalu ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Lalu 

si mempelai disalahkan oleh pihak keluarga dan itu terus menerus 

diungkit oleh keluarganya. Nah otomatis nilai kebahagiaan tadi kan 

gak di dapat to mas oleh mempelai tadi. Jadi sekiranya menghidari 

hal-hal yang begitu itu lo mas".
155

 

Lain hal nya dengan pendapat Khusen yang menjelaskan tentang 

pelarang menikah karena tidak sekufu sebagai berikut :  

"Kalau menurut saya kurang baik mas, soalnya kan kalau disini 

pengertian sekufu sudah melenceng dari pengertian yang sebenarnya. 

Ya namanya juga hukum adat mas".
156

 

Ahmad selaku tokoh masyarakat di Desa Dadapan menguraikan 

pendapatnya sebagai berikut :  

"Kalau kita kembalikan pada pengertian sekufu sesuai dengan 

hadits saya setuju mas, tapi kalau menurut istilah kejawen yang harus 

sesuai weton, dan lain-lain saya kurang setuju mas".
157

 

 

Selain itu H. Darsimin pun memaparkan persepsinya terkait larangan 

menikah karena tidak sekufu adalah sebagai berikut : 

"Kurang bagus mas, namanya nikah kalau dipaksa itu rasanya 

susah mas. Prosese suwi mas ben podho-podho tresno (prosesnya 

lama biar sama sama suka)."
158

 

Reni memberikan pendapat tentang larangan menikah karena tidak 

sekufu adalah sebagai berikut :  
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"Gak pas, buktine mbak ku cerai karena itu mas ( buktinya 

kakak saya bercerai karena larangan menikah karena tidak 

sekufu)."
159

 

Adapun pendapat Siti Sundari sebagai berikut :  

"Ya ndak (tidak) pas lah mas, yang nikah siapa yang ngelarang 

siapa. Yang penting kan sudah sama-sama cocok terus mampu saling 

nerima. Kalau sudah diatas umur 20 kan anak berhak milih calon nya 

sendiri mas. Iya to (iya kan) mas? Soale kalau kata pak yai pas 

ceramah gitu mas hehe".
160

 

Setelah peneliti memaparkan hasil wawancara informan terkait 

pendapat mereka terhadap pelarangan menikah karena tidak sekufu di atas, 

peneliti mengkelompokkan menjadi dua. Pertama kelompok yang setuju 

terhadap pelarangan menikah karena tidak sekufu dan kedua kelompok yang 

tidak setuju terhadap larangan tersebut.  

Kelompok pertama yaitu terdiri dari pendapat Sarifuddin dan 

Muhammad Abadi yang menyatakan bahwa tidak dapat disalahkan jika 

adanya larangan menikah karena tidak sekufu. Sebab selain aturan Agama, 

pendudukan Desa Dadapan pun masih menganut hukum adat. Yang mana 

pada adat mereka dalam pernikahan harus mempertimbangkan nilai bibit, 

bebet, dan bobot nya seseorang agar tercapainya kebahagiaan dalam 

kehidupan rumah tangga. Pendapat pada kelompok ini jika disandingkan 

dengan teori pada Bab II tentang kriteria kafa'ah maka sesuai dengan pendapat 

Ulama' mazhab Hanafi dalam buku "Hukum Perkawinan” karangan Anshori, 

yang menyebutkan bahwa norma sekufu dalam mazhab ini kisaran dari segi : 
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a. Nasab (keturunan), 

b. Ke-Islaman, 

c. Hirfah (profesi dalam kehidupan), 

d. Kemerdekaan dirinya, 

e. Dinayah (kualitas agamanya), 

f. Kekayaannya.
161

 

Sehingga menurut peneliti kelompok ini memperhitungkan pula point-

point di atas dengan memperhatikan kualitas bibit, bebet, dan bobot calon 

mempelai. Yang menjadikan agama saja tidak cukup dalam hal sekufu dalam 

perkawinan.  

Adapun kelompok kedua yang terdiri dari pendapat Khusen, Ahmad, 

H. Darsimin, Reni, dan Siti Sundari. Yang mana menurut analisa peneliti, 

kelompok ini menyatakan bahwa mereka tidak setuju terhadap pelarangan 

tersebut. Ketidak setujuan mereka jika peneliti sesuaikan dengan teori yang 

ada di bab II, senada dengan pendapat Mazhab Maliki dalam Buku "Risalah 

Nikah : Hukum Perkawinan Islam ” karangan Said bin Abdullah bin Thalib 

Hamdani yang menerangkan bahwa Kafa‟ah bukan karena nasab, atau 

keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang laki-laki shaleh yang 

pekerjaannya kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, laki-laki sholeh yang 

miskin boleh saja menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan 

muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak 

memintakan cerai meskipun laki-lakinya tidak sama kedudukannya dengan 
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kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinan dilaksanakan atas 

persetujuan si perempuan.
162

 Jadi, menurut analisa peneliti, faktor agama 

adalah satu-satunya syarat sekufu dalam perkawinan. Kelompok ini 

menganggap pula bahwa faktor lain seperti kekayaan dan keturunan bukanlah 

kriteria kufu' dalam pernikahan. Sehingga pernikahan yang dilarang karena 

faktor tidak sederajat dalam hal nasab dan keturunan menjadi tidak logis dan 

tidak bisa dijadikan penghalang pernikahan tersebut.  

Selanjutnya, setelah peneliti mengetahui pendapat informan terhadap 

larangan pernikahan karena tidak sekufu, peneliti akan membahas tentang 

persepsi mereka terkait dampak yang ditimbulkan atas larangan nikah karena 

tidak sekufu. Adapun hasil penelitian peneliti adalah sebagai berikut:  

Penjelasan Sarifuddin terhadap dampak adanya larangan menikah 

karena tidak sekufu adalah sebagai berikut :  

"Kalau di Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang sendiri ada beberapa yang ketika dilarang menikah malah 

melakukan hal yang tidak baik, kaya hamil duluan gitu mas. Jadi 

mereka semacam memaksa orang tua untuk menikahkan. Bahkan ada 

juga yang orang tuanya masih ada , tetap nikah tapi yang nikahkan 

pamannya. Orang tuanya nggak mau datang. Padahal sudah hamil 

duluan mas. Nah hal yang kaya gitu mas yang akhirnya bikin nama 

keluarga nya juga jelek mas. Orang sudah sama sama suka, Cuma 

gara gara gak sederajat menurut orang tuanya, malah kejadian hal 

yang nggak nggak".
163

 

 

Adapun Muhammad Abadi menjelaskan dampaknya sebagai berikut :   

"Masih ada mas , namun ada satu dua lah mas, yang nikahnya 

cuma berapa bulan setelah itu cerai mas, ada juga yang sampe main 
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kasar sama istrinya mas. Soalnya dia ngerasa emang nikahnya 

dipaksa".
164

 

 

Selanjutnya Khusen menguraikan persepsinya tentang dampak adanya 

larangan menikah karena tidak sekufu adalah sebagai berikut : 

" Banyak mas kalau menurut saya, bisa dilihat salah satu warga 

sini ada yang sampai akhirnya cerai mas, kdrt, dan lain-lain. Soalnya 

dari awal kan udah dipaksa nikahnya mas".
165

 

 

Informan selanjutnya Ahmad, beliau pun menjelaskan pendapatnya 

sebagai berikut:  

"Ada lah mas pastinya, namanya juga sudah saling sayang terus 

dilarang buat nikah cuma karena hal-hal yang diluar konteks 

larangan menikah menurut Islam. Orang ada yang sampai saat ini 

aja gak akur gara-gara dia sama suaminya itu menikah bukan karena 

pilihannya, pilihan mereka nggak boleh dinikahi karena sudah beda 

derajat keluarga mas".
166

 

 

Dan selanjutnya H. Darsimin yang merupakan pelaku memaparkan 

dampak dari larangan nikah karena tidak sekufu adalah sebagai berikut : 

"Ya ada aja mas, kaya rumah tangganya berantem (bertengkar) 

terus. Soalnya ya gimana ya mas, salah satunya kan mungkin ada 

yang masih terpaksa dan belum legowo (ikhlas)".
167

 

 

Informan selanjutnya adalah Reni, penjelasannya terkait dampak atas 

larangan menikah karena tidak sekufu adalah sebagai berikut : 
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"Akibatnya ya yang saya ceritakan tadi mas. bisa dijadikan 

contoh dan pembelajaran dari keluarga kakak saya mas. yang 

akhirnya cerai karena hal tersebut".
168

 

 

Selanjutnya, Siti Sundari  yang merupakan warga masyarakat Desa 

Dadapan ikut mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :  

" Ada mas, ada yang cerai, ada yang baru nrimo (ikhlas 

menerima) setelah berapa tahun menikah".
169

 

 

Dari seluruh pendapat yang dikemukakan oleh informan di atas, 

peneliti menarik benang merah bahwa banyak dampak yang ditimbulkan 

akibat adanya pelarangan menikah karena tidak sekufu tersebut. Sebut saja 

dampak yang dijelaskan Sarifuddin tentang adanya pernikahan yang 

disebabkan mempelai wanita hamil terlebih dahulu, ataupun contoh lain 

seperti cerai dan keluarga yang dibangun menjadi tidak akur. Sehingga 

dampak-dampak tersebut menimbulkan akibat negatif bagi rumah tangga yang 

dibangun mereka. Sehingga untuk mewujudkan tujuan utama dari pernikahan 

yang berupa sakinah, mawaddah, wa rohmah sangatlah tidak mudah. Dampak 

itulah yang dikhawatirkan para pelaku jika tetap saja dipaksakan untuk tidak 

boleh menikah karena alasan mereka bukanlah pasangan yang sekufu  

menurut masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.  

Dari beberapa penjelasan informan di atas, maka peneliti menggaris 

bawahi bahwa adanya pelarangan menikah karena tidak sekufu yang 

diakibatkan tidak sederajatnya status sosial antara calon mempelai wanita dan 
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pria di Desa Dadapan sehingga menimbulkan keterpaksaannya menikah 

menjadi tidaklah logis. Sebab menikah haruslah dengan keridhoan antara 

calon mempelai agar terwujudnya hakikat pernikahan. Apa jadinya jika 

pernikahan tersebut dipaksa, maka dampak perceraian dan ketidak harmonisan 

keluarga menjadi momok dalam menjalani hubungan pernikahan kelak. 

Seperti hal nya yang dijelaskan para informan diatas.   

 

B. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Karena 

Tidak Sekufu Yang Terjadi di Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang (Studi Pasal 61 KHI)  

Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon 

suami istri adalah kesepadanan dalam agama. Karena agama merupakan 

penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika 

kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan 

pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna.  

Karena kesepadanan diutamakan agamanya, orang Islam diharamkan 

menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musyrik, 

apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal, misalnya menjadi 

homoseksual atau lesbian. Semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang 

dari prinsip kesepadanan. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan 

untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah.  
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Namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa kesepadanan tidak 

hanya tentang agama seperti yang ada di Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang. Beberapa informan yang peneliti wawancarai 

menyebutkan bahwa sepadan perspektif mayoritas masyarakat Desa Dadapan 

adalah yang sepadan dalam hal harta, tahta dan keturunan, seperti yang 

dijelaskan oleh para informan yaitu Sarifuddin, Muhammad Abadi, Khusen 

dan Ahmad, yang mana merupakan Tokoh Agama di Desa Dadapan.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas tentang pendapat para 

informan terhadap persepsi mereka terhadap tinjauan Hukum Islam tentang 

larangan menikah karena tidak sekufu yang disandingkan dengan pasal 61 

Kompilasi Hukum Islam (KHI).  

Pertama, menurut pendapat Sarifuddin dan Muhammad Abadi, faktor 

adat yang menjadikan alasan mereka mengapa tidak dibolehkannya menikah 

karena tidak sekufu, seperti faktor bibit, bobot dan bebet menjadi penentu 

kesepadanan dalam pernikahan di Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang. Akan tetapi adat yang mereka anut menjadi tidak 

relevan jika disandingkan dengan peraturan yang ada dalam pasal 61 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab dalam pasal tersebut menyebutkan 

bahwa "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 

perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaful al-

dien".  

Kedua, menurut pendapat Khusen dan Ahmad, yang mana 

menjelaskan ketidak setujuan mereka tentang adanya pelarangan menikah 
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karena tidak sekufu menurut masyarakat Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, 

Kabupaten Rembang. Mereka meyakini bahwa adanya larangan tersebut tidak 

sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab larangan 

tersebut berlaku apabila calon mempelai berbeda agama atau disebut pula 

dengan ikhtilaaful al-dien. Sehingga hal-hal seperti tidak sesuai dengan weton, 

bibit, bebet, bahkan bobot bukahlan menjadi penghalang calon mempelai 

dalam melangsungkan pernikahan.  

Dari uraian informan yang tersaji dalam bab III terkait perspektif 

mereka terhadap pelarangan menikah karena tidak sekufu, maka menurut 

analisa peneliti bahwa tidak seluruh informan menyatakan ketidak setujuannya 

terhadap pelarangan menikah karena tidak sekufu. Ada kelompok yang 

menyatakan setuju terhadap pelarangan tersebut dengan mempertimbangkan 

adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sebab tidak dapat dipungkiri, di 

negara Indonesia, kita tidak hanya menggunakan hukum positif namun juga 

menggunakan hukum adat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. 

Apalagi jika hidup dilingkungan yang masih mengagungkan nilai adat istiadat. 

Akan tetapi dengan begitu tidak selanjutnya peneliti sepaham dengan 

kelompok ini. Sebab jika disandingkan dengan peraturan dalam hukum Islam 

yang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab 10 pasal 61 dijelaskan secara 

tegas, bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 

perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam hal perbedaan agama atau ikhtilafi al 

dien. 
170

 seperti yang dijelaskan Khusen dan Ahmad.  
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 Pasal 61, Kompilasi Hukum Islam. 
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Menurut analisa peneliti, ketidak relevanan larangan tersebut yang 

kemudian disandingkan dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah 

diterangkan dalam ayat Al-Qur‟an Surat Al-Hujarat ayat 13:
171

 

                          
 

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". 

 

 

Ayat di atas menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah 

menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tak 

ada seseorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena 

ketaqwaannya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak manusia.
172

 

Serta dalam hadist dijelaskan pula bahwa ketika seseorang yang 

memiliki komitmen agama yang bagus dan budi pekertinya bagus pula datang 

melamar anak perempuan kita, maka kita sebagai wali hendaklah segera 

menikahkan mereka, entah laki-laki tersebut kaya atau miskin, berpendidikan 

tinggi atau rendah, dari nasab mulia ataupun tidak, memiliki pangkat atau 
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tidak berpangkat. Seperti yang terdapat dalam hadis Hasan Gharib Nabi 

Muhammad saw, yang berbunyi : 

َاِعْيَل َعْن َعْبِد  ِه ْبِن ُمْ ِ ِ  ْبِن  ْْ َُُ ُد  ْبُن َعْ ٍر َوَأْجبَََرنَا َحاٌِِ ْبُن ِإ َحدثَََا 
َِْ ُعبََْيدٍ ,ُْرَم َ  َُُ ٍد َو َ ِ ْيٍد  بَْ ٍِِ  َْاُ َ ِِ قَااَ ,َعْن  قَاَا َرُ ْ ُا  ِه : َعْن َ ِ ْ َحا

ِ َوَ  َ   ُ فَاْنِكُحْ ُ ِإا  ََْفَ ُ ْ   : َصَ ى  هُ َعَ ْي ُ َوُخُ َق ِإَد َخاءَُكْ  َمْن  ََْرَضْ َ  ِدبََْ
َْرِ  َوَفَ ادٌ  ٌَةِ   َِْ ِ  قَااَ ! قَاُاْ   يَاَرُ ْ َا  ِه .,,,َ ُكْن ِف َْ ِإَد جاَءَُكْ  : َوِإْ  َكاَ  ِفْي

ُ فَاْنِكُحْ ُ  ُ َوُخُ َق َد  َحِدْيٌث َحَ ٌن .,,َثَ َث َمر تٍ ,, َمْن  ََْرَضْ َ  ِديََْ َ
ُ ُصْحَبةٌ ..َ رِْي ٌ  ٍِِ  َْاُ َ ِ  َا ِ َوَ  َ  . َو َبَُْ  َحا ِ َص ى  هُ َعَ ْي ِِ ُ َعِن  ا َوَانََْ ِرُف َا

َِِْدْيِث  َذ  َ  َ َر  َ يَْ
 

Artinya:"Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami, Hatim bin 

Ismail membritahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin 

Hurmus dari Muhammad dan Said keduanya anak Ubaid dari Abu 

Hatim Al-Muzani berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Apabila 
datang kepada kamu orang yang baik agama dan budi pekertinya, 

maka nikahkanlah (anak-anak perempuan)mu kepadanya. Jika 

kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan 

kerusakan dimuka bumi”. Mereka (para sahabat) bertanya: 
“Meskipun mereka tidak kaya?” Rasulullah saw 

bersabda:”Apabila datang (melamar) orang yang baik agama dan 
budi pekertinya kepada kamu maka nikahkanlah ia kepadanya”. 
Nabi mengatakannya sampai tiga kali. Hadist ini Hasan Gharib. 

Abu Hatim Al-Muzani ia punya persahabatan. Dan saya tidak 

mengetahui untuknya dari Nabi saw kecuali hadist ini.”173
 

 

Hadis di atas mengatakan dengan sangat tegas jika kita harus 

menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki beragama dan berakhlak 

tersebut hingga tiga kali ucapan. Dengan jelas bahwa pemilihan laki-laki 

sebagai calon suami bukan di lihat dari segi harta, nasab, kedudukan ataupun 
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kelebihan lainnya, melainkan dari sisi agama, ketaqwaan dan budi pekertinya 

yang kuat. 

 Meskipun beberapa informan di atas menyatakan ketidak setujuannya, 

lantas tidak menjadikan seluruh masyarakat Desa Dadapan pun senada dengan 

ketidak setujuan tersebut. Terbukti dengan masih adanya pemberlakuan 

larangan menikah karena tidak sekufu di desa tersebut. Meskipun dilihat dari 

segi pendidikan yang ada di Desa Dadapan, notabene penduduknya telah 

banyak yang mengenyam bangku pendidikan dan tidak sedikit yang paham 

hukum Islam. Namun larangan menikah karena tidak sekufu masih saja 

berlaku, yang akhirnya menelisik peneliti untuk menganalisa faktor yang ada. 

Faktor hukum adat lah yang menjadi alasan mereka terhadap adanya 

pelarangan tersebut. Sebab tidak dapat dipungkiri hukum yang dianut dalam 

masyarakat bukan hanya dari hukum positif saja, namun hukum adat dapat 

dijadikan masyarakat indonesia sebagai landasan dalam menerapkan peraturan 

yang ada dilingkungan mereka. Sehingga tidak berarti dikatakan salah 

sepenuhnya persepsi masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang terhadap pelaranagan menikah karena tidak sekufu berdasarkan 

weton, bibit, bebet, dan bobot. Namun dewasa ini masyarakat Desa Dadapan 

pun harus mengetahui bahwa ada hukum positif yang bisa dijadikan landasan 

mereka dalam hidup, yang mana menjadi pertimbangan lain jika hukum adat 

menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan mereka.  

Penyuluhan terhadap pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi 

perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan dampak yang terjadi akibat 
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adanya pelarangan menikah karena tidak sekufu. Tokoh masyarakat pun 

hendaknya segera mengambil langkah dengan memberikan pengertian ke 

beberapa warga masyarakat Desa Dadapan yang masih memegang teguh 

keyakinan mereka tentang larangan menikah karena tidak sekufu.  

Adapun harapan peneliti, semua warga Desa Dadapan mulai terbuka 

wawasannya terhadap hal-hal apa saja yang dapat menjadikan pernikahan 

tersebut di larang. Sehingga tidak lagi ada dampak negatif yang timbul dari 

adanya larangan pernikahan karena tidak sekufu tersebut. Waktunya mereka 

membuka pengetahuan bahwa agama Islam tidak mudah melarang seseorang 

menikah karena hal-hal diluar perbedaan agama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan 

mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengertian kafa'ah menurut masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang adalah keserasian atau kesepadanan. Yang sesuai 

dengan pengertian kafa‟ah secara lingusitik dalam buku Ensiklopedi 

Islam Jilid ke-4. Dalam masyarakat Desa Dadapan terdapat pelarangan 

menikah karena tidak sekufu yang disebabkan pemahaman mereka 

tentang  kufu‟ ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding dalam 

tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan. Meskipun 

begitu , mayoritas informan yang peneliti wawancarai nampaknya tidak 

sepaham, sebab mereka bersandar pada pemahaman Madzhab Maliki 

bahwa Kafa‟ah bukan karena nasab, atau keturunan, bukan pekerjaan 

atau kekayaan.  Adapun salah satu dampak yang muncul atas pelarangan 

menikah tersebut adalah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Adapun kesimpulan peneliti terhadap tinjauan hukum Islam tentang 

pelarangan menikah karena tidak sekufu yang terjadi di Desa Dadapan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang (Studi Pasal 61 KHI) adalah 

pengertian kesepadanan. Sepadan calon suami-istri harus dititik beratkan 
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pada kesepadanan dalam agama. Karena agama merupakan penentu 

stabilitas rumah tangga. Sebab pelarangan menikah karena tidak sekufu 

jika disandingkan dengan peraturan dalam hukum Islam yang pada 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab 10 pasal 61 dijelaskan secara tegas, 

bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 

perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam hal perbedaan agama atau 

ikhtilafi al dien. 

 

B. Saran 

1. Kepada masyarakat yang masih menganggap bahwa derajat dan status 

sosial merupakan syarat menikah, hendaknya dibenahi pemahaman 

tersebut. Sebab syarat menikah didalamnya tidak menyebutkan derajat 

ataupun status sosial seseorang yang ingin menikah. Sehingga esensi 

sakinah mawaddah wa rohmah dapat di wujudkan oleh calon mempelai 

dengan keputusan yang mereka buat atas mempertimbangkan hal-hal 

yang menurut mempelai penting dalam membina rumah tangganya kelak.  

2. Kepada tokoh masyarakat ataupun pejabat berwenang, hendaknya segera 

memberikan penyuluhan terkait syarat sah dan rukun nikah yang sesuai 

dengan peraturan yang ada. Sehingga apa-apa yang dikhawatirkan diluar 

konteks syarat sah dan rukun nikah tidak terjadi.  
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