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ABSTRAK 

Irsyad. Muhammad. 2017.  Pandangan Ulama‟ Nu Tentang Konsep Kafā‟ah 

Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Fakultas 

Syari‟ah, Jurusan Akhwal as-Sakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Dosen Pembimbing: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. 

 

Kata Kunci:Ulama‟ NU, Konsep Kafa‟ah 

Kafā‟ahberarti sederajat, setara, atau semisal. Para ulama‟ berbeda pendapat 

dalam hal kafā‟ah. Jumhur ulama‟ mengatakan bahwa kafā‟ah dalam nikah adalah 

suatu syarat di antara syarat–syarat yang lainnya tetapi kafā‟ah adalah syarat 

luzūm dalam perkawinan, apabila tidak dipenuhi maka tidak membatalkan 

perkawinan. Sebagian besar ulama‟ berpendapat  kafā‟ah hanya dalam hal agama 

dan akhlaknya saja. Dari sekian banyak norma kebisaaan dalam suatu daerah 

sebagai ukuran kesetaraan maka ulama‟fiqih sepakat bahwa kesetaraan dari sudut 

agama merupakan perkawinan yang ideal. Menurut Ulama‟ NU yang berada di 

wilayah Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan konsep kafā‟ah lebih cenderung 

mengutamakan kesamaan dalam hal agama dan akhlak. Hal ini menjadi rujukan 

bagi masyarakat Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dalam menentukan 

kriteria pasangan yang ideal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik 

melakukan penelitian lebih terkait pandangan ulama‟ NU terhadap konsep kafā‟ah 

dan aplikasinya di wilayah kecamatan Poncol kabupaten Magetan. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

pandanganulama‟ NU tentang konsep kafa‟ah di Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan ?. 2) Bagaimana penerapan konsep kafā‟ah menurut ulama‟ NU di 

kalangan para santri di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ?. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Dalam mengumpulkan data umum peneliti menggunakan teknik dokumentasi, 

wawancara dan tekhnik observasi. Adapun dalam menganalisis data peneliti 

menggunakan analisis data model Milles Huberman yang terdiri dari tiga langkah, 

yaitu: reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, 1) Pandangan 

Ulama‟ NU Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan tentang konsep kafa‟ah 

dengan pandangan bahwa konsep kafa‟ah memang akan berdampak baik. Akan 

tetapi dalam pandangan tentang konsep kafa‟ah para kyai/ulama lebih cebderung 

mengutamakan perihal agama dSan akhlak, ada juga yang bervariasi atau 

pertimbangan tentang pandangan kafa‟ah, seperti mengutamakan kecantikan , 

harta, keturunan, agamanya, dalam istilah Jawa di katakan bibit, bebet, bobot,, 

yang terpenting tidak bertentangan dengan nash maupun dalam Al-Qur‟an dan Al-

hadist. 2) Penerapan konsep kafa‟ah di kalangan putra-putri ulama NU 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, lebih mengedepankan agama dan akhlak 

yang baik, serta tidak bertolak belakang dengan adat istiadat masyarakat 

umumnya di wilayah desa masing-masing tokoh agama, di mana penerapan 

tersebut selain mengedepankan agama dan akhlak, tidak bertolak belakang dengan 

Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat 

berhubungan satu sama lainnya, saling mencintai, menghasilkan keturunan, 

dan hidup dan selanjutnya sesuai perintah Allah.
1
 Agama Islam sangat 

menganjurkan pada umatnya untuk melakukan perkawinan demi menjaga 

dirinya.
2
 Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang 

didasarkan wahyuAllahSWT dan sunah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat hati semua pemeluk agama Islam.Hukum Islam 

menurut Zainuddin Ali, adalah hukum yang diinterpretasikan dan 

dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan itjihad dari para 

mujtahid dan hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode 

qiyas dan metode ijtihad lainnya.
4
 

Syariat Islam sangat menganjurkan perkawinan karena demikian 

banyaknya keutamaan dan faedah yang terkandung didalam perkawinan 

                                                           
1
A Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah (Syari‟ah)(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002),150. 
2
 Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000),259. 

3
 Pasal 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974. 

4
 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008) , 9. 
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tersebut. Perkawinan adalah cara yang sebaik-baiknya untuk berkembang 

biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan 

rumah tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal usul yang amat 

dipentingkan oleh agama Islam.
5
 Dalam proses menuju perkawinan ada 

beberapa pendahuluan perkawinan yakni hal-hal yang perlu dilakukan 

sebelum akad perkawinan, sebagai proses menuju akad perkawinan yaitu 

salah satunya adalah keserasian suami istri. Keserasian atau keharmonisan 

dan keseimbangan calan suami dan calon istri diperlukan kelancaran 

pelaksanaan akad perkawinan serta jalannya bahtera keluarga yang mereka 

bina. Islam mengatur masalah keserasian ini dengan istilah kafā‟ah.
6
  

Kafā‟ahatau sekufū‟ yang berarti sederajat, setara, atau semisal. 

Suami istri sekufū‟ berarti mereka sederajat setara atau semisal atau 

musyawah.
7
 Dasar mengenai naskafā‟ahini terdapat dalam al-Qur‟an Surat al-

Ḥujurāt ayat 13 yang berbunyi : 

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ 
(۱۳)َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبرٌي   

Artinya: “Wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari jenis laki-laki 

dan perempuan, kami jadikan kamu saling bersuku suku dan 

berbangsa bangsa agar kamu agar kamu saling mengenal 

sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah 

yang takwa.(Q.S. Al-Hujarat:13)”
8
 

 

                                                           
5
Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam, 258. 

6
Zahri Hamid, Pokok Hukum Perkawinan dan Undang–Undang di Indonesia (t.tp: Bina 

Cipta:1978), 17-19. 
7
 Yasfiwirman, Hukum Keluarga:Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat 

dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau(Jakarta: Rajawali Pers, 2013),199. 
8
Kementrian Agama RI, AL-Qur‟andan Terjemah, Surabaya: CV FAJAR MULIA. 
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Ayat ini mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu sama 

pada semua orang.
9
 Allah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa dan 

berwarna kulit agar tujuan manusia saling tertarik dan saling berkenalan.
10

 

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia 

satu dengan yang lainnya, kecuali dalam ketaqwaannya mereka kepada Allah. 

Oleh karena itu, manusia tidaklah pantas apabila memaksakan kehendaknya 

untuk mendampingi mencari pendamping hidup dengan melakukan sisi 

kesamaan setatus dalam hal apapun selain agamanya.Nas diatas juga di 

perkuat dengan hadits Nabi , yakni : 

 

: قَاَا تُ ْنَكُ  ااملَة ِ َْرَب ِ : َعْن َاِبْ ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُو َعْن النَِّب َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّم
ُمتَ َفُق َعَلْيِو َمَ  )ِلَماهلَا، َوِلََِسِبَها، َوِلََِماهِلَا، َوِلَدِِنَا، فَاْضَفْر ِبَذاِت الّدْيِن َترَِبْت َيداك 

َع ٍ   (رَاٍو َسب ْ
Artinya:“Dari Abu Hurairah ra. dan Nabi SAW. Beliau berkata wanita 

dinikahi karena empat perkara : karena hartannya, garis 

keturunannya, kecantikannya , dan agamanya. Pilihlah yang 

memiliki agama, niscaya engaku akan beruntung”.
11

 

 

Hadits diatas menjelaskan bahwa perempuan yang mulia dan memiliki 

nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan wanita 

yang baik nasabnya namun minim agamanya, dan perempuan yang tidak 

                                                           
9
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. Muhammad Thalib (Bandung:  PT Al Ma‟arif ,t.th), 

38. 
10

 Teungku MuhammadHasbi As–Shiddieqy, Tafsir al Qur‟annul Masjidan-Nur 

(Semarang :  Pustaka RizkiPutra, 2002), 45. 
11

Imam Abu Abdullah Muhamad bin Ismail al Bukhari, Terjemah Shoheh Al Bukhori Jilid 

VII, Terjemahan Ahmad Sunarto Dkk(Semarang: CV. Asyifa‟, 1999), 25. 
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memiliki nasab baik namun komitmen agamanya bagus, maka hendaklah 

diutamakan yang bagus agamanya. Demikian pula dalam sifat tersebut.
12

 

Para ulama‟ berbeda pendapat dalam hal kafā‟ah, apakah kafā‟ah 

termasuk sebuah syarat perkawinan. Jumhur ulama‟ mengatakan, bahwa 

kafā‟ah dalam nikah adalah suatu syarat diantara syarat–syarat yang lainnya 

tetapi kafā‟ah adalah syarat luzūm dalam perkawinan, apabila tidak dipenuhi 

maka tidak membatalkan perkawinan.Kufū‟ dalam perkawinan adalah 

keseimbangan antara pihak laki- laki dan perempuan sebagai calon suami 

istri. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa tekanan keseimbangan dalam kafā‟ah 

adalah kufū‟ dalam hal agama, yaitu akhlak, ketaqwaan, serta ibadahnya.
13

 

Karena Islam tidak memandang suatu kelebihan dan ketinggian 

derajat seseorang selain dari sisi agamanya. Semua manusia tercipta dari satu 

asal, ayah dan ibu mereka adalah Adam dan Hawa. Sebagian dari mereka 

tidak lebih bermartabat di atas sebagian yang lainnya melainkan nilai 

ketaqwaan.
14

 

Secara logika Wahbah Az-Zuhailī mengatakan bahwa kebahagiaan 

rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan oleh orang-orang yang 

sekufū‟. Dengan kata lain, bahwa lajunya bahtera sangat ditentukan oleh 

orang–orang yang sekufū‟.
15

 

                                                           
12

Imam Hafizh Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bahri Buku 25(Penjelasan Kitab Bukhari) 

(Jakarta : Pustaka Azzam,2008), 113. 
13

 M. Shaleh Al- Utsaimin dan A-Azis Ibn Muhammad Dawud. Perkawinan Islam(Dasar 

Hukum Hidup Berumah Tangga)(T. Tp.: Bina Cipta 2001), 84. 
14

Ibid. 
15

 Wahbah Al- Suhaili,Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatu, cet ke- 3 (Damaskus:Dār al-Fikr, 

1986), 233.  



7 

 

 

Selain hukum Islam diatas, ulama‟ juga berbeda pendapat mengenai 

hal apa saja yang menjadi ukuran kafā‟ah itu sendiri.
16

Sesuai dengan dalil 

hukum Islam diatas sebagian besar ulama‟ berpendapat  kafā‟ah hanya dalam 

hal agama dan akhlaknya saja, tetapi sebagian yang lain berpendapat kafā‟ah 

dipandang dari segi kebangsawanan, kekayaan, dan keilmuan. Bagi kelompok 

bangsawan, suami istri yang ideal adalah sama–sama keturunan bangsawan, 

rakyat setara dengan rakyat. Orang kaya tidak setara dengan orang miskin. 

Bagi ilmuan atau cendekiawan, perkawinan yang ideal adalah sesama berilmu 

pula. Dari sekian banyak norma kebisaaan dalam suatu daerah sebagai ukuran 

kesetaraan maka ulama‟ fiqih sepakat bahwa kesetaraan dari sudut agama 

merupakan perkawinan yang ideal. Oleh karena itu, perempuan yang 

muslimah tidak dibenarkan kawin dengan laki- laki yang non muslim.
17

 

Menurut Jumhur ulama‟ berpendapat keserasian itu ada hanya dalam 

dua hal, yaitu keserasian dalam hal agama dan budi pekerti, maka itu tidak 

perlu adanya keserasian dalam hal nasab, pekerjaan, kekayaan dan lainnya.
18

 

Maka dalam menentukan pilihan pasangan hidup juga di atur dalam 

Al-Qur‟ān, sebagaimana manusia di ciptakan adanya laki-laki dan 

perempuan, dan berjenis-jenis bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, akan 

tetapi manusia juga mempunyai sifat dan prinsip prinsip yang berbeda dalam 

tatanan kehidupan di dunia. Islam adalah agama fitrah, yang condong kepada 

kebenaran. Islam tidak membuat aturan akan tetapi tentang pandangan 

                                                           
16

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011),81. 
17

 Yasmirman, Hukum Keluarga, 199. 
18

Zahri Hamid, Pokok Hukum, 18. 
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kafā‟ah manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka yang berbeda 

pendapat tentang hukum kafā‟ah dan pelaksanaannya, hal-hal demikian yang 

berkaitan dengan kesetara‟an (kafā‟ah) untuk menjaga keturunan dalam 

menentukan masa depan seorang anak ketika menentukan calon pilihan 

hidupnya demi masa depan dan keluargannya. Akan tetapi,kafā‟ah lebih 

condong kepada kaum wanita dan walinya, dalam menentukan pasangan 

seorang wali boleh mengintervensi dari seorang lelaki yang mau menikahi si 

mempelai wanita yang ingin di nikahinya. Banyak hadist yang menerangkan 

akan tetapi masih banyak yang simpang siur akan ketetapan hukum kafā‟ah.  

Berdasarkan pengamatan awal, pernikahan yang terjadi dikalangan 

para tokoh agama yang terjadi di masyakarat Kecamatan Poncol dalam 

menentukan kriteria kafā‟ah sangatlah dipertimbangkan, agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan. Fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan 

sering kali menjadi sebuah problem dalam menentukan pasangan hidup, 

berdasarkan uraian di atas telah menarik penulis untuk meneliti sebagai mana 

pandangan tokoh agama atau ulama‟ (kyai) yang seringkali bersingungan 

dengan masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai pandangan ualam NU teradap konsep kafaa‟ah yang ada di 

wilayah Kecamatan Poncol. Penulis bermaksud meneliti masalah tersebut ke 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama’ NU Tentang 

Konsep Kafā’ah  Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi dan merumuskan beberapa 

pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsepkafā‟ah menurut ulama‟ NU di Kecamatan Poncol 

Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana penerapan konsep kafā‟ah menurut ulama‟ NU di Kecamatan 

Poncol Kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Untukmenjelaskan konsep kafā‟ahmenurut ulama‟ NU di Kecamatan 

Poncol Kabupaten Magetan. 

2. Untuk menjelaskanpenerapan konsep kafā‟ah menurut ulama‟ NU di 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 

 

D. Manfaatpenelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuwan 

tentang konsep kafā‟ah.  

 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menjalankan syariat Islam 

menurut ulama‟ NU di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 
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b. Sebagai tambahan pengetahuan untuk masyarakat dalam memperkaya 

pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang perkawinan. 

c. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang 

membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya hasanah ilmu 

pengetahuan hukum Islam. 

 

E. MetodologiPenelitian 

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah 

diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai 

cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk diskripsi 

menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif maka penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu 

pengumpulan data-data langsung dari lapangan (field research) dengan 

cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. 

Dimana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Poncol merupakan yang terletak di bagian barat daya 

Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 612 sampai dengan 

1.104  meter diatas permukiman laut. Batas wilayah Kecamatan 
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Poncoladalah timur berbatasan dengan Kecamatan Plaosan dan sebelah 

timur berbatasan dengan Kecamatn Parang dan Ngariboyo. Selain dengan 

kedua kecamatan tersebut, Kecamatan Parang dan Ngariboyo. Selain 

dengan kedua kecamatan tersebut, Kecamatan Poncol berbatasan langsung 

dengan kabupaten lain, yaitu di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa tengah. 

Kecamatan Poncol terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa yang 

merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil se 

Kabupaten Magetan, dengan luas seluruh Kecamatan Poncol 31,31 Km. 

Desa Gonggang merupakan desa terluas  10,87 Km, sedang Desa Sombo 

dengan luas 2,74 Km merupakan desa dengan luas terkecil(Tabel 1.1). 

Dengan 8 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Poncol, berarti rata-rata 

luas tiap desa/kelurahan sebesar 6,41 Km, dan luas tanah pertanian di 

kecamatan Poncol sebesar 3.004,96 Ha dan tanah lainnya seluas 2.125,68 

Ha. 

Jumlah desa/kelurahan yang sedikit dan jarak antara desa/kelurahan 

tidak terlalu jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk 

melaksanakan pembangunan. Jarak terpendek antara desa/kelurahan 

kurang dari 2 km dan jarank terjauh adalah desa janggan dengan desa 

Sombo sekitar 12 km. sedang jarak dari ibukota Kecamatan Poncol ke 

ibukota Kabupaten Magetan sejauh 14 km. 
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3. Data 

a. Data pandangan tentang kafā‟ahprespektif ulama‟ NU di Kecamatan 

Poncol Kabupaten Magetan. 

b. Data tentang penerapan konsep  kafā‟ah menurut ulama‟ NU di 

kalangan masyarakat di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 

4. Sumber Data 

Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data 

dari lapangan yang berkaitan dengan konsep kafā‟ah dan penerapannya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh atau Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, baik yang 

berada di struktural organisasi NU atau yang berada di luar struktur 

organisasi.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data di dalam penelitian iniadalah : 

a. TeknikObservasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan catatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 

Dengan mengamati secara langsung kehidupan 

permasalahanmasyarakat di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan 

dapat memberikan gambaran jelas terkait permasalahan pandangan 

konsep kafā‟ah di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan umumnya.  
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b. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara (Interview) digunakan untuk memperoleh 

informasi dan data dari informan. Wawancara ini digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih 

mendalam. Dalam interview ini perlu dipersiapkan beberapa 

pertanyaan.
19

 

c. Teknik Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk menguatkan dan meyakinkan 

peneliti yang dilakukan bahwa peneliti ini benar adanya bukan hanya 

merekayasa. Dalam peneliti sosial, fugsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam. 
20

 

6. Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing 

Suatu proses memeriksa kembalisemua data yang telah 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasaan 

artinya  kesesuaian dan keselarasan serta keragaman suatu kelompok 

data. Sesuai  dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam 

                                                           
19

Sugiyono,Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D) (Bandung:CV. Alfabeta, 2013),310-320. 
20

Anton Bahktiar dan Ahmad Zubaker, Metodologi Penelitian Filsafat(Yogyakarta: 

Kansius, 1997),62. 
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perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data hasil 

wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan 

struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan 

penulis ketika berada pada fase cross check dan penggabungan dari 

berbagai perbedaan-perbedaan dan pergeseran data yang diperoleh. 

b. Organizing 

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. 

Setelah data dispasi penulis mengumpulkan data mengenai perspektif 

tokoh masyarakat masing-masing 

c. Penemuan Hasil 

Suatu proses melakukan analisis lanjutan terhadap 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori 

sehingga dapat memperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan dalam rumusan masalah. 

7. Metode Analisa Data 

Metode teknik analisis data ini menggunakan konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman adalah 

analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh 
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data yang dianggap kredibel.
21

 Setelah proses-proses tersebut berlangsung 

maka tahap selanjutnya adalah: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti 

akan memperoleh gambaran yang jelas. 

b. Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan informasi 

tersusunyang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) adalah analisi data terus 

menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk 

menarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Ibid., 337. 
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F. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian serta 

sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian 

tersebut. 

BAB II : KONSEP KAFĀ‟AH DALAM FIQH 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang diambil dari berbagai 

literatur tinjauan hukum Islam, dalam bab ini diuraikan secara 

teoritis tentang pengertian dan dasar hukum kafā‟ah, urgensi 

kafā‟ah, kriteria-kriteria, waktu menentukan kufu dan pengaruh 

kafā‟ah terhadap tercapainya tujuan perkawinan. 

BAB III : PANDANGAN ULAMA‟ NU TENTANG  KONSEP KAFĀ‟AH 

DAN PENERAPANNYA DI KECAMATAN PONCOL 

KABUPATEN MAGETAN  

Pada bab ini akan membahas secara khusus tentang gambaran 

umum wilayah Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, konsep 

kafā‟ah menurut ulama NU di Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan dan pandangan konsep kafā‟ah menurut ulama‟ NU.  

BAB IV : ANALISIS PADANGAN ULAMA NU TENTANG KONSEP 

KAFĀ‟AH DAN PENERAPANNYA DI KECMATAN PONCOL 

KABUPATEN MAGETAN. 
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Menjelaskan tentang hasil penelitiian dan pembahasan, yang 

merupakan analisis terhadap pandangan ulama NU Poncol  tentang 

konsep kafā‟ah dan pandangannya di masyarakat di kabupaten 

Magetan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan pembahasan yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap 

penulis penelitian ini. 
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BAB II 

KONSEP KAFĀ’AHDALAM FIQH 

A. Pengertian Kafā’ah 

Kafā‟ah berasal dari bahasa Arab dari kata كفىء, berarti sama atau 

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

terpakai dalam al-Qur‟an dengan arti “sama” atau setara. Contoh dalam al-

Qur‟an adalah dalam surat al-Ikhlas ayat 4: 

 وَ َْ َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَ دٌ 
Artinya :“Tidak satu pun yang sama dengan-Nya”. 

Kata kufū‟ atau kafā‟ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa 

perempuan harus sama dengan laki-laki.Sifat kafā‟ah mengandung arti sifat 

yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut 

diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.
22

 Diantara 

kalimat yang mengandung kata ini adalah sabda Rasulullah, “Darah kaum 

muslimin adalah sama antara satu dengan darah orang yang berstatus sosial 

tinggi.
23

 

Kafā‟ah atau sekufū‟yang juga berarti sederajat, serta, atau semisal. 

Suami istri sekufū‟ berarti mereka sederajat,setara, atau semisal (mumathalah 

atau musāwāt).24
Berkenaan dengan kufū‟ (keseimbangan) ini, terdapat banyak 

pendapat. Berikut ini beberapa pendapat menyangkut masalah kufū‟: 

Dalam mendefinisikan kafā‟ah,banyak para ulama‟ dan ilmuan yang 

berperan serta dalam memberikan definisi dari kata tersebut, antara lain: 

                                                           
22

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Putra Grafika, 2006),140. 
23

 Syaikh Mahfud al-Mashri, Bekal Perkawinan (Jakarta: Qisthi Press,2012), 267. 
24

 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Akad 

Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 199. 
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1. Pengertian kafā‟ah secara umum menurut H. „Abd. Al-Rahman Al 

Ghazali, kafā‟ah atau kufū‟ menurut bahasa artinya setara, seimbang, atau 

keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.
25

 

2. Menurut „Abd Al-WaHab Al-Sayyid Hawwas kafā‟ah adalah kecocokan 

dan persamaan antara dua mempelai dalam urusan-urusan tertentu yang 

mendasari kebaikan suami istri dan kebahagiaan rumah tangga.
26

 

3. Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fikih Sunahnya bahwa yang 

dimaksud dengan kufū‟ 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.
27

 

4. Sedangkan Drs. H. Zahri Hamid mengatakah bahwa kafā‟ah merupakan 

kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan 

calon suami dan istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, 

bentuk dan rupa jasmaniyahnya, kemampuan ilmunya, standing sosialnya, 

akhlaknya, umurnya, kedewasaan fisik dan phisiologinya, harta 

kekayaannya dan lain sebagainya, sedemikian rupa sehingga antara calon 

suami dan istri itu terdapat keserasian yang diperlukan.
28

 

                                                           
25

 Tihami, Fikih Munakahat: Kaian Fikih Lengkap (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), 56. 
26

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

Setia, 2001), 148. 
27

  Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah jilid VII, Terj. Moh Tholib (Bandung : PT Al-Ma‟arif, 

tt), 36. 
28

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

di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 19. 
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5. Al-Qadli Abuth Thayyib dan ulama‟ lain menceritakan bahwa di dalam 

masalah tersebut (kufū‟) ada pendapat yang menyatakan bahwa dua tingkat 

disitu adalah seimbang.
29

 

6. Kafā‟ah dalam kitabSharah  Bulugh al-Mahrām, Al-kafā‟ah secara bahasa 

artinya al-musāwat (persamaan), seperti yang diriwayatkan dari Ibnu 

Umar RA, ringkas sabda Nabi. 

 ، َرُسْوُا اهللُ َصَلي اهللُ َعَلْيِو َوَسَلْم اَْلَعَرُ  بَ ْع َ :َوَعْن اْبِن ُعَمْر َرِضَي اهللُ َعْنُو قَااَ 
َرَواُه اِلَا ِكُم َوِف ِإْسَناِدَه رَاوٍ َْ ) إ َ َ اِئٌ  َأْو َ  َّ أٌ ،وااواِا بَ ْعُ ُهْم َأْكَفاُء بَ ْع ِ 
 (ُيَسمَّ َواْستَ ْنَكَرُه أَبُو َ ا  ٍِ 

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:” Bangsa 

Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas 

hamba yang telah dimerdekakan).sama derajatnya satu sama 

lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam”
30

 

 

Yang dimaksud seorang kufū‟ adalah bahwa seorang laki-laki harus 

kufū‟ (seimbang) dengan wanita, dimana wanita itu tidak dinikahi seorang 

laki-laki yang akan menyebabkan dirinya (wanita itu atau keluarga menjadi 

terhina menurut kebisaaan atau tradisi masyarakat.)
31

 

Adapun yang dimaksud dengan kafā‟ah ataukufū‟ dalam perkawinan 

secara istilah dalam 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 derajat dalam 

                                                           
29

.M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, Fiqih Populer Terjemahan Fathul Mu‟in 

(Kediri: Lirboyo Press, 2014), 63. 
30

Al- Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani,  Terjemah Bulughul Mahram, A. HASSAN 

(Jogakarta: Hikam Pustaka, 2013), 226. 
31

Staikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),61. 
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akhlak serta kekayaan, jadi  tekanan dalam hal hal agama, yaitu akhlak dan 

ibadah.
32

 

Dari sisi lain jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan 

maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, derajat(nasab), 

kecantikan, kekayaan, dan agamanya, namun Nabi Muhammad SAW, sangat 

menekankan faktor agama untuk di jadikan pertimbangan utama dalam 

memilih pasangan. Dalam kompilasi hukum Islam bab X pasal 61 dijelaskan 

secara tegas, bahwa tidak sekufū‟ tidak dapat dijadikan alasan untuk 

mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufū‟ dalam perbedaan agama atau 

iktilaful din.
33

 

 

B. Dasar Hukum Kafā’ah (Qur’an dan Hadist) 

Dalil –dalil yang menjadi dasar kafā‟ah adalah sebagai berikut : 

1. Firman Allah dalam al-Qur‟an. 

a. Surat Al-Hujarat ayat 13 : 

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا 
 ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم  ِإنَّ اللََّو َعِليٌم 
(۱۳ )َخِبريٌ   

Artinya: “Wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari jenis laki-

laki dan perempuan, kami jadikan kamu saling bersuku suku 

dan berbangsa bangsa agar kamu agar kamu saling 

mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 

kamu adalah yang takwa.(Q.S. Al-Hujarat:13)”
34

 

 

                                                           
32

Tihammi, Fiqih Munakahah, 56. 
33

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. 
34

  Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemah(Surabaya: CV Fajar Mulia, tt) ,517. 
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Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Allah telah 

menciptakan manusia menjadi berbagai-bagai bangsa dan suku-suku 

bangsa supaya saling mengenal dan tolong menolong dalam 

kehidupannya, dan tidak ada kelebihan seseorang di atas yang lain 

dalam hal keduniaan. Diriwayatkan dari Abu Dawud mengenai 

turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang 

bernama Abu Hindin yakin 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 

menurunkan ayat ini, agar kita tidak mencemooh seseorang karena 

memandang rendah kedudukannya.
35

 

Dalam Kutbahnya pada hari Fath al Makkah Nabi Muhammad 

SAW. Memuji kepada Allah SWT karena Allah SWT telah 

menghilangkan adat jahiliyah yang suka bersombong sombong dan 

menonjolkan kebesaran nenek moyangnya. Rasulullah mengatakan 

bahwa manusia itu ada dua macam, yakni seorang yang berbuat 

kebajikan dan bertaqwa, dialah yang mulia pada sisi Allah SWT. Dan 

seorang lagi yang durhaka dialah yang celaka, yang sangat hina 

menurut pandangan Allah SWT kemudian beliau membaca ayat ini.
36

 

Ayat diatas mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan 

itu adalah sama pada semua orang. Tak ada seorangpun yang lebih 

                                                           
35

 Badan wakaf UII, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya jilid IX (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf, 1995), 441-442. 
36
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mulia dari yang lain kecuali karena ketaqwaannya kepada Allah SWT, 

yaitu menunaikan hak Allah SWT dan manusia.
37

 Jadi hendaklah  

menerima maksud dari ayat tersebut dan  sebagai manusia tidak 

membedakan satu dengan yang lainnya dari sisi harta, keturunan, dan 

kedudukan dalam memandang kafā‟ah perkawinan. Janganlah  

menganggap  lebih baik dari orang lain, karena semua orang sama di 

mata Allah SWT kecuali tingkat ketaqwaanya. 

b. Surat Al – Baqarah ayat 221  

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍ  َوَلْو  َوََل تَ ْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َ َّتَّٰ يُ ْؤِمنَّ  َوَ ََمٌ  ُمْؤِمَنٌ  َخي ْ
ٌر ِمْن ُمْشرٍِك  أَْعَ َبْتُكْم  َوََل تُ ْنِكُحوا اْلُمْشرِِكنَي َ َّتَّٰ يُ ْؤِمُنوا  َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخي ْ
َوَلْو أَْعَ َبُكْم  أُولَِٰئَ  َيْدُعوَن ِإََل النَّاِر  َواللَُّو َيْدُعو ِإََل اِْلَنَِّ  َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِو 

ُ  يَاتِِو لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ   َويُ بَ نيُنِّي
Artinya: “ Dan  janganlah kamu nikahi 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 kesurga 

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya (perintah-perintahn-Nya) kepada manusia 

supaya mereka mengambil pelajaran”.
38

 

 

Ayat ini turun terkait permohonan izin Mursyad al Ghonawi 

kepada Rosulullah untuk menikahi seorang wanita musyrik yang 

cantik rupawan bernama „Anak. Yaitu teman lama Mursyad sejak 
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Sabiq, Fiqih Sunnah, 38. 
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zaman jahiliyah dulu, akan tetapi Mursyad hijrahke Madinah dan 

masuk Islam mereka belum pernah bertemu. Dalam ayat ini di 

tegaskan oleh Allah SWT larangan bagi seorang muslim mengawini 

perempuan-perempuan musyrik dan larangan mengawinkan 

perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik kecuali kalau mereka 

telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, 

dan sebagainya. Budak perempuan yang mukmin atau budak laki-laki 

yang mukmin, lebih baik untuk dikawini dari pada mengawini orang 

musyrik itu.
39

 

 Allah memerintahkan mengawini seorang perempuan 

bukan saja karena cantik rupawan, banyak harta dan kekayaan dan 

tinggi kedudukannya akan tetapi lebih dinilai dari segi iman dan 

taqwanya seorang wanita.  

 

 73...ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكمْ 

Artinya : “Yang paling mulia di antaramu disisi Allah ialah yang 

paling bertaqwa di antaramu. 

 

Dengan iman seseorang wanita akan mencapai 

kesempurnaannya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan 

memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih 

baik daripada memelihara urusan duniawi, namun bila tidak bisa 
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memelihara keduanya kesamaan dalam beragama lebih menjamin 

akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.
40

 

 

2. HaditsNabi Muhammad Saw. 

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

dasar hukum kafā‟ahyang bersumber dari kitab hadits, diantaranya 

sebagai berikut: 

دَّ ثَ َناُُمَمَُّداْبُن ُعْمرٍوَأْ بَ َرنَا َ اِ ُ ْبُن ِاْْسَِعْيَل َعْن  َعْبِداهلِل ْبِن ُمْسِلِم بن ُىْر حَ 

ُمَل ُنِّي قَااَ ,َعْن ُُمَمَُّد َوَسِعْيِدابْ َ ْ ُعبَ ْيدٍ ,ُمملَ 
قَاَا َرُسْوُا اهلِل َعَلْيِو :َعْن َاِ ْ َ ا ٍِ اَا

َنٌ  ِف :َوَسلََّم  ِإَذَجاُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديْ َنُو َوُخُلَقُو فَاْنِكُحْوُه ِاَلََّ تَ ْفَعُلْوا َتُكْن ِفت ْ

ِإَذ َجاءَُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ,:َوِإْن َكاَن ِفْيِو؟قَاَا !قَاُلْوا يَاَرُسْوَا اهللِ .,,اَ ْرِ  َوَفَسادٌ 

َواَبُ ْو .َىَذا َ ِد ْيٌ  َ َسٌن َ رْي ٌ .., )َثَ َث َمرَّاتٍ ,, ِديْ َنُو َوُخُلَقُو فَاْنِكُحْوُه 

َوَلَنَ ْعِرُف َلُو َعْن الّنِّب صّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسّلَم َ ري ىذ . َ ا ٍِ اَْلُممَل ُّ َلُو َصْحَب ٌ 

 (اِلدي 
Artinya : “Muhammad bin amr telah menceritakan kepada kami, hatim 

bin Ismail memberitahukan kepada kami dari abdullah bin 

muslim bin hurmus dari muhammad dan said keduanya anak 

ubaid dari abu hatim al murzani berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: “ apabila datang kepada kamu orang yang baik 

agama dan budi perkertinya, maka nikahkanlah (anak – anak 

perempuan) mu kepadanya. Jika kalian tidak 

melaksanakannya niscahya akan terjadi fitnah dan kerusakan 
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dimuka bumi”. Mereka (para sahabat) bertanya:” meskipun 

mereka tidak kaya?” Rasulullah SAW bersabda:” apabila 

datang (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya 

maka nikahkanlah ia kepadanya”. Nabi mengatakan sampai 

tiga kali. )Hadits ini hasan ghorib. Abu Hatim Al murzani ia 

punya persahabatan. Dan saya tidak mengetahui untuknya 

dari Nabi SAW kecuali hadits ini.(41
 

 

Hadist diatas mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki 

komitmen agama yang bagus dan budi pakertinya yang 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 nasib mulia ataupun tidak, 

memiliki pangkat ataupun tidak berpangkat. Seperti yang terdapat dalam 

hadit hasan gharyb tersebut Nabi Muhammad Saw mengatakan dengan 

sangat tegas, jika kita harus menikahkan prempuan kita dengan laki-laki 

beragama dan berakhlak tersebut hingga tiga kali ucapan. Dengan jelas 

bahwa pemilihan laki –laki sebagai calon suami bukan dilihat dari segi 

harta, nasab, kedudukan, ataupun kelebihan lainnya, melainkan dari sisi 

ketaqwaan dan budi pakertinya yang kuat. 

Dalam sebuah hadits lain Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori dan Muslim, Rasulullah SAW memberi pedoman dalam 

memilih pasangan yaitu: 

قَاَا تُنَكُ  اارُة :َعْن َاِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنوُ َعن النَِّب صلَّي اهللُ َعليِو َوسلَّمَ 
يِن َترِ ,َوِلِدِنِاَ ,هلِاَ اأَ ِل َ وَ ,َوِلََِسِبَها,َِلَْرَب ِ اِا هلَا  َيداك َبتْ فَاْضَفْر ِبَذاِت الدُنِّي
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Artinya :” Dari Abu Hurairah Ra, dan Nabi Saw, beliau berkata, “ 

Wanita dinikahi karena empat perkara :karena hartanya, garis 

keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang 

memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung(muttafa  

alaihi bersama yang ketinggalan dari” tujuh”(.”42
 

 

Kata Al-hasb  Artinya  kemuliaan, maka dasarnya adalah 

kemulian karena leluhur dan kerabat. Dari hadist di atas dapat diambil 

faedah bahwa perempuan yang mulia dan memiliki nasab yang baik 

disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan perempuan yang 

memiliki nasab yang baik dan namun minim agamanya dan perempuan 

yang tidak memiliki nasab baik namun memiliki komitmen agamanya 

bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya.
43

 

C. Kriteria-Kriteria Kafā’ah dan Waktu Penentuannya 

Imam Malik berpendapat bahwa perimbangan kafā‟ah itu dalam 

agama saja, maksudnya apabila laki-laki berjiwa agama baik, dipandang 

kufū‟. Alasannya adalah QS. Al-Hujurat:13 yang menentukan bahwa orang 

yang paling mulia dihadirat Allah adalah yang paling takwa. Kecuali itu, ada 

lagi alasan hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang Arab tidak lebih utama 

dari orang yang bukan Arab, kecuali dengan ukuran takwa. 

Hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat 

dikalangan ulama. Jumhur ulama‟ termasuk Mālikiyah, Shāfi‟iyah dan Ahlu 

al- Ra‟yi (Hanāfiyah) dan satu riwayat dari Imām Ahmad berpendapat bahwa 
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kafā‟ah tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafā‟ah itu hanya 

keutamaan pernikahan; dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. 
44

 

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafā‟ah, ulama‟ 

berbeda pendapat mengenai kufū‟: 

1. Pendapat Mazhab Hanafi. 

Melihat pendapat Mazhab Maliki yang telah sesuai dengan ajaran 

Islam, namun kenyataannya, ahli fiqih dari kalangan Hanafi, Shafi‟I dan 

Hambali memasukan ukuran lain dalam kafā‟ah tidak seperti yang 

digariskan oleh Malikiyah. Menurut Hanafi, kufū‟ dalam perkawinan 

adalah hak wali, bukan hak wanita. Kalau seorang wanita dikawinkan 

dengan seorang laki-laki, kemudian ternyata laki-laki itu tidak sekufū‟ 

dengannya, maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya ,kalau seorang 

wanita kawin dengan yang tidak sekufū‟, walinya berhak khiyar.
45

 Yang 

dipandang sebagai norma sekufū‟ dalam mazhab ini ialah dari kisaran segi 

nasab, keturunan atau kebangsaan; 

a) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam; 

b) Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan; 

c) Kemerdekaan dirinya; 

d) Diyanah atau tingkat kualitas keberagamannya dalam Islam; dan 

e) Kekayaan. 

2. Pendapat Mazhab Maliki. 
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Ulama‟ Malikiyah mengakui adannya kafā‟ah, tetapi menurut 

mereka kafā‟ah hanya pandangan dari sifat istiqamah dan budi pakertinya 

saja.Kafā‟ahbukan karena nasab, bukan karena pekerjaan atau kekayaan. 

Seseorang laki-laki yang pekerjaannya kecil boleh kawin dengan 

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

perempuan yang kaya raya, asalkan muslimah. Seseorang wali tidak boleh 

menolaknya dan tidak berhak meminta cerai meskipun laki-lakinya tidak 

sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikah, apabila 

perkawinan dilaksanakan atas persetujuan si perempuan. Apabila si laki-

laki jelek akhlaknya barulah ia tidak sekufū‟ sengan perempuan yang 

shaleh, maka si perempuan berhak menuntut fasakh apabila ia masih gadis 

dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik. Jadi ulama‟ Malikiyah juga 

berpedoman pada firman Allah yakni Q.S. Al-Hujarat ayat 13. 

Kesimpulannya mazhab Maliki mengakui kafā‟ah hanya pada persamaan 

akhlak dan agamannya saja,dan yang lebih tepat dengan ajaran Islam.
46

 

3. Menurut Mazhab Shafi‟i 

Menurut Mazhab ini, kufū‟ itu dilihat dari empat segi, ialah: 

a) Sifat Merdeka  

b) Nasab (keturunan) 

c) Keberagamaan  

d) Pekerjaan (profesi dirinya), 
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e) Selamat dari cacat.
47

 

4. Menurut Mazhab Hambali. 

             Adapun kufū‟ menurut mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal sama 

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

tidak sekufū‟ dengan perempuan kaya.
48

 

Adapun penjelasan mengenai ukuran kafā‟ah dari empat mazhab 

tersebut, akan penulis uraikan secara rinci:  

a. Agama (Al-Dien), tidak diragukan lagi bahwa kesalehan dan ketaqwaan 

merupakan suatu faktor yang dapat menjadikan seorang mulia. Faktor 

agama adalah faktor yang sangat dominan dan paling utama, karena dari 

faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaiann rumah 

tangga. Oleh sebab itu faktor agama ini bagi calon suami harus dijadikan 

faktor utama dan faktor nomor satu.
49

Sepakat ulama‟ menempatkan dien 

atau diyanah yang berarti ketaatan beragama sebagai kriteria kafā‟ah 

bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat 

dijadikan kriteria kafā‟ah. Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman 

Allah dalam surat sajadah (32): 18, yang artinya sebagai berikut: 

 ) ١٧: الّس دة)أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا َلَ َيْستَ ُوونَ 
Artinya: “Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang 

fasik, mereka tidaklah sama”(QS As-Sajadah: 17).
50
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Dalam hubungan ini Ibnul Qayyim mengatakan bahwa 

pertimbangan kafā‟ah hanya terletak dalam hal agama dan 

penghayatannya saja. Oleh karena itu, perempuan-perempuan muslimah 

dipandang tidak kufu kawin dengan laki-laki nonmuslim; perempuan 

yang pandai menjaga kesucian dirinya tidak kufu kawin dengan laki-laki 

nakal. 

Imam Ahmad bin Hambal sependapat dengan Imam Malik, 

bahwa pertimbangan kafā‟ah  hanya terletak dalam hal agama dan 

penghayatannya saja. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa perimbangan 

kafā‟ah adalah dalam lima hal: agama, nasab (keturunan), merdeka 

(bukan budak), mata pencaharian, dan bebas dari cacat.Para ulama 

madzhab Syafi‟i menambahkan satu hal lagi, yaitu berdekatan selisih 

umur antara calon suami dan istri. Hal yang terakhir ini berakibat bahwa 

perkawinan di antara laki-laki tua dengan perempuan muda dapat 

dipandang tidak kufu. 

Rasanya pada tempatnya apabila masalah kafā‟ah ini, kecuali 

yang menyangkut agama dan penghayatannya, diserahkan saja pada 

pertimbangan subjektif masing-masing yang berkepentingan sesuai 

dengan situasi dan kondisinya, dikaitkan dengan maksud dan tujuan 

perkawinan, yaitu untuk 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 
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ikhwatun”, unsur persamaan iman merupakan perekat hubungan 

persaudaraan.
51

 

b. Keturunan (Nasab), pada dasarnya masalah keturunan bukan lagi hal 

yang perlu diperdebatkan lagi karena hal demikian itu tidak lagi menjadi 

halangan pada zaman sekarang ini, namun perlu diketahui sekufū‟ dalam 

keturunan sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama‟ mengatakan 

bahwa faktor keturunan patut dipertimbangkan dalam perkawinan antara 

sesama orang arab dan antar sesama non-Arab (Ajam). Oleh karena itu, 

orang non-Arab tidak sekufū‟ dengan suku Arab lainnya pula. Orang 

yang bukan Quraisy tidak sekufū‟ dengan Arab Quraisy lainnya.
52

 Hal ini 

sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW: 

َوِا ،اَلَعَرُ  اَْكَفاُء بَ ْعَ ُهْم بَ ْع ٍ : قَاَا َرُسْوَا اهلِل ص:َعْن اْبِن ُعَمَر قَااَ 
َ
َواا

َرَواُه اللَحاِكْم َوِِف ِاْسَناِدِه رَاٍو  َْ )اَّلَ اِئًكا اَْو َ َ اًما ، بَ ْعُ ُهْماَْكَفاءُبَ ْع ٍ 
 ) ُيَسمَّ َواتَ ْنَكَرُه اَبُ ْو َ ا ٍِ 

Aritnya : Dari ibnu umar. Ia berkata :telah bersabda Rasulullah 

bersabda saw.: (Bangsa) Arab ,sebahagianya kufū‟ bagi 

sebahagian ; dan mawali sebahagiannya kufū‟ bagi 

sebahagian kecuali tukang tenun dan tukang bekam”  

(Diriwayatkan-dia oleh Hakim, dan dalam isnadnya ada 

seorang rawi yang tidak disebutkan namanya; )
53

 

 

Dalam ringkasan cerita juga disebutkan, Abu Ishaq Al-Hamdani 

meriwayatkan, ia bepergian bersama sulaiman dan jarir dalam satu 

perjalanan. Tatkala datang waktu shalat, Jarir berkata pada Sulaiman,; 
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Silahkan maju menjadi imam”.sulaiman menjawab ,” Tidak, Anda saja 

yang maju. Kalian orang Arab, tidak layak orang lain menjadi imam 

shalat kalian. Begitu juga dalam menikahkan anak-anak perempuan 

kalian. Sesungguhnya Allah telah mengunggulkan kalian atas kami 

karena Nabi Muhammad SAW diturunkan Allah di tengah-tengah 

kalian.
54

 

Nash menjadi dalil bahwa ketentuan kafā‟ah berupa nasabnya 

hanya berlaku bagi orang Arab Quraisy, bukan bagi orang non-Arab 

(Ajam). Jika mazhab syafi‟iyah memandang kafā‟ah berupa nasab juga 

berlaku bagi orang-orang non Arab, hal ini tentu ditetapkan berdasarkan 

qiyas. Dengan catatan bahwa garis nasab bersambung kepada ayah 

(patrilinear), bukan kepada ibu (matrilinear).
55

 

c. Merdeka seorang budak tidak dipandang sekufū‟ dengan orang merdeka, 

demikian pula orang yang pernah menjadi budak tidak sekufū‟ dengan 

perempuan yang ayahnya belum pernah menjadi budak, karena orang 

yang merdeka akan merasa terhina apabila hidup bersama seorang budak 

atau orang yang pernah menjadi budak atau bekas anak budak.
56

 

d. Pekerjaan. Apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-

orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat tidak dianggap 

sekufū‟ dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila 

penghasilannya hampir sama dianggap tidak berbeda. Ukuran tinggi 
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rendahnya usaha adalah menurut adat. Adakalanya pekerjaan disuatu 

daerah dan pada saat itu dipandang terhormat tetapi pada masa yang lain 

mungkin dipandang hina, profesi tukang sapu, tukang semir, satpam, 

penggembala, dan sebagainya tidak sekufū‟ dengan dengan hakim, 

dokter, dosen, pedagang dan lainnya.
57

 Hal ini berdasarkan firman Allah 

dalam surat An-Nahl ayat 71: 

 

 53.َواهللُ َف ََّل بَ ْعَ ُكْم َعَلي بَ ْعٍ  ِف الرُنِّيْز ِ 

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang 

lain dalam hal rizki.
58

(QS An-Nahl:71) 
 

e. Kekayaan. Ulama‟ Syafi‟iyah berbeda beda dalam menetapkankafā‟ah 

menurut kekayaan ini. Sebagian menganggapnya menjadi ukuran kufū‟. 

Adapula ulama Shāfi‟iyah yang tidak menganggap kekayaan tidak 

dianggap sebagai ukuran kafā‟ah, karena hakikatnya kekayaan itu yang 

pokok adalah makan dan perbekalan, dan orang yang mempunyai 

muru‟ah tidak akan berbangga dengan kekayaannya. Ulama Hanāfiyah 

menguatkan pendapat tentang kekayaan sebagai ukuran kafā‟ah. Mereka 

mengatakan seorang laki-laki yang dianggap sekufū‟ adalah yang sangup 

membayar maskawin dan uang nafkah sehingga apabila tidak sanggup 

membayar tidak sekufu. Menurut Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah-

ukurannya adalah kesanggupan membayar atau memberi nafkah, bukan 

soal membayar mas kawin, karena ukuran yang mudah dilakukan dan 
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kemampuan seseorang tidak dapat dilihat dari keadaan 

ayahnya.Termasuk ulama yang menganggap kekayaan sebagai ukuran 

kafā‟ah ialah Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata: Orang miskin 

akan menyusahkan istrinya dalam memberikan nafkah dan 

membahagiakan anak-anaknya. Karena orang disebut fakir menurut 

sedikit banyaknnya kekayaan yang ia miliki seperti terhormatnya 

seseorang itu karena lebih terpandang dan terhormat nenek moyangnya. 

f. Tidak cacat.Al-Shāfi‟i menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai 

ukuran kafā‟ah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut 

fasakh dianggap  tidak sekufū‟ dengan orang yang tidak cacat, meskipun 

cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi sekirannya seseorang tidak 

senang mendekatnya, seperti buta, terpotong atau rusak anggota 

tubuhnya. Cacat itu menyebabkan seorang tidak sekufu. Beda pendapat 

ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mereka tidak dianggap bersih dari cacat 

sebagai ukuran kafā‟ah dalam perkawinan. 

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al- Mughni berkata: syarat cacat 

itu bukan ukuran kafā‟ah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa 

perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya kafā‟ah tetapi si 

prempuan serta walinya berhak meminta khiyār (pilihan) kerugiannya 

akan menimpa si prempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit 

kusta, supak atau gila. Selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai 

ukuran kafā‟ah.
59
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Uraian di atas mengenai pendapat-pendapat berbagai ulama 

mazhab Ahli fikih tentang  penjelasan kufū‟ sesuai dengan alasan dan 

dasar yang di kemukakan. Agama Islam mengajarkan bahwa orang-orang 

mukmin laki-laki dan wanita sebagian mereka adalah wali bagi sebagian 

Ajam,  tidak pula orang Ajam lebih dari orang Arab. Ini adalah 

pernyataan yang tegas dari Al-Qur‟an dan hadist tentang persamaan 

derajat sesama kaum muslimin. Tidak ada perbedaan karena keturunan, 

atau pekerjaan, kekayaan dan sebagainya kecuali karena akhlak dan 

ibadah mereka.
60

 Hal ini juga sesuai dengan firman Allah kepada orang-

orang yang beriman dan berilmu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11: 

يَ ْرَفِ  اللَُّو الَِّذيَن َ َمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّو ِبَا تَ ْعَمُلوَن 
 61(اَْلُمَ َداَلوْ :ُسورَاة).َخِبريٌ 

Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

Ibn Hazm pemuka mazhab Zhahiriyah, yang dikenal sebagai 

mujtahid tidak mengakui adanya kafā‟ahdalam perkawinan. Ia berkata : 

Setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan 

perempuan muslimah, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezinah. 

Semua orang Islam adalah saudara. Tidaklah haram perkawinan seorang 

budak hitam dari Ethopia dengan perempuan keturunan Khalifah 

Hasyimi. Seorang muslim yang telah fasik, asalkan prempuan itu tidak 
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berzina, beralasan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat : 10, 

sebagai berikut: 

 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ   ِإ َّ
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah 

bersaudara.
62

 

 

Rasulullah SAW. pernah mengawinkan Zainab- Ummul 

mukminin-dengan Zaid bin Haritsah pelayan Rasulullah. Beliau juga 

pernah mengawinkan Al-Miqdad dengan Dhiba‟ah binti Zubair bin 

Abdul Muthalib.
63

 

Kufū‟ diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad 

nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal ini tidaklah terganggu 

dan tidak pula membatalkan apa yang sudah terjadi sedikitpun, serta 

tidak mempengaruhi akad nikahnya, karena syarat akad hanya diukur 

pada waktu akad. Apabila sesorang pada waktu akad mempunyai 

pencaharian yang terhormat, mampu memberikan nafkah dan ayahnya 

orang saleh,kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberikan 

nafkah atau fasik terhadap Allah, dan semuannya itu terjadi setelah 

nikah, maka akadnya tetap berlaku. Karena masa selalu berubah dan 

orang tidak selamanya tetap keadannya. Di pihak perempuan supaya 
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menerima keadaan itu agar sabar dan takwa, karena sikap yang demikian 

adalah sebaik-baiknya perkara.
64

 

 

 

D. Hak Atas Kafā’ah 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kafā‟ah adalah hak perempuan 

dan walinya. Wali tidak mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak 

sekufu kecuali apabila yang bersangkutan itu 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 wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha, maka 

perkawinannya boleh dilaksanakan, sebab mencegah perkawinan adalah hak 

wali, apabila mereka telah setuju maka hilanglah halangan untuk kawin.
65

 

Pemilihan pasangan oleh seorang wanita muslim tergantung pada 

kuasa “Ijbar”yang diberikan kepada ayahnya atau walinya, menurut mazhab 

Maliki.Ini merupakan suatu penilaian yang aman dalam menentukan minat si 

wanita itu sendiri. Bila ayah atau wali wanita itu mendapatkan  izin bahwa 

dalam usianya yang belum matang  si wanita sudah sangat ingin untuk kawin 

dengan seorang laki-laki yang memiliki sifat buruk, atau memiliki harta yang 

memadai untuk menikah dengan lelaki dan dapat mencarikan orang yang 

cocok untuk menjadi suaminya lalu menikahkannya dengan lelaki tersebut. 
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Perkawinan yang diatur oleh ayah atau wali itu tampak lebih baik daripada 

pernikahan yang didahului oleh pertunangan.
66

 

Asy-Syafi‟i berpendapat bahwa mencegah perkawinan adalah hak 

para wali di saat perkawinan. Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya 

mengatakan bahwa pencegahan itu ialah hak para wali, aqrab maupun ab‟ad. 

Apabila mereka tidak suka, maka wali berhak mengajukan fasakh.
67
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BAB III 

PANDANGAN ULAMA’ NU TENTANG  KAFĀ’AHDI KECAMATAN 

PONCOL KABUPATEN MAGETAN 

A. Deskripsi Wilayah 

KecamatanPoncolmerupakan yang terletak di 

bagianbaratdayaKabupatenMagetandanberadapadaketinggianantara 612 

sampaidengan1.104  meterdiataspermukaanlaut. Batas 

wilayahKecamatanPoncoladalahutaraberbatasandenganKecamatanPlaosandan

sebelahtimurberbatasandenganKecamatnParangdanNgariboyo. 

Selaindengankeduakecamatantersebut, 

KecamatanPoncolberbatasanlangsungdengankabupatenlain, yaitu di 

sebelahbaratberbatasandenganKabupatenKaranganyarPropinsiJawa Tengah. 

KecamatanPoncolterdiridari 1 kelurahandan 7 desa yang 

merupakankecamatandenganjumlahdesa/kelurahanterkecil se 

KabupatenMagetan, denganluasseluruhKecamatanPoncol 31,31 Km. 

DesaGonggangmerupakandesaterluas  10,87 Km, 

sedangDesaSombodenganluas 2,74 Km 

merupakandesadenganluasterkecil(Tabel 1.1). Dengan 8 desa/kelurahan yang 

ada di KecamatanPoncol, berarti rata-rata luastiapdesa/kelurahansebesar 6,41 

Km, danluastanahpertanian di kecamatanPoncolsebesar 3.004,96 Ha 

dantanahlainnyaseluas 2.125,68 Ha.
68
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Jumlahdesa/kelurahan yang 

sedikitdanjarakantaradesa/kelurahantidakterlalujauhmerupakansalahsatu 

factor yang menguntungkanuntukmelaksanakanpembangunan. 

Jarakterpendekantaradesa/kelurahankurangdari 2 km 

danjarankterjauhadalahdesajanggandengandesaSombosekitar 12 km. 

sedangjarakdariibukotaKecamatanPoncolkeibukotaKabupatenMagetansejauh 

14 km. 

Selama tahun 2015, curah hujan tidak terjadi sepanjang tahun dimana 

pada bulan juni, juli, Agustus dan September Kecamatan Poncol tidak 

diguyur hujan. Jumlah hujan paling tinggi adalah pada tinggi adalah pada 

bulan Desember yaitu sebesar 336  mm. 

Kecamatan poncol terbagi kedalam 8 desa/kelurahan, 44 RW, 231 RT 

dan 34 lingkungan/dusun. Desa/kelurahan berklasifikasi dalam dua kategori 

yaitu swakarya dan swadaya dengan kategori II dan III. 

Sebagai sarana untuk pengembangan desa/kelurahan yang merupakan 

satuan terendah dari pemerintahan diperlukan dukungan dana dengan 

anggaran penerimaan sebesar Rp. 5.877.804.000,00 yang dialokasikan 

sebagai pengeluaran Belanja Desa 30% bidang penyelenggaraan pemerintah 

desa sebesar Rp. 1.743.374.000,00.
69

 

Kecamatan Poncol memiliki jumlah pendudukan sebesar 30.501 jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 15.363 jiwa dan perempuaan 

sebesar 15.138 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 590 jiwa per km 
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berarti setiap Km ada sebanyak 594 jiwa. Desa Janggan adalah kelurahan 

yang daerahnya memiliki penduduk paling padat yaitu 935 jiwa per Km, 

sedangkan desa yang paling jarang penduduknya adalah desa Genilanggit 

dengan kepadatan 331 jiwa per Km. 

Populasi penduduk akhir tahun menurut kelompok umur, menunjukan 

bahwa interval 30-34 tahun memiliki jumlah paling besar dibandingkan 

kelompok umur yang lain, yaitu sebesar 2.507 jiwa atau 8,22 persen dari total 

penduduk. Penyediaan lapangan kerja saat sekarang ini bagi kelompok umur 

tersebut sangat diperlukan, karena pada usia ini merupakan usia produktif 

dalam memenuhi lapangan pekerjaan. 

Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terlepas 

dari ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. 

Jumlah fasilitas kesehatan tahun 2015 sebanyak 73 fasilitas kesehatan. 

Jumlah tenaga kesehatan sebanyak 28 orang. 

Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2015 sebanyak 7,604 PUS, dengan 

jumlah peserta KB aktif sebanyak 6.107 peserta atau sebesar 80,31 persen 

terhadap PUS. 

Partisipasi sekolah penduduk hendaknya diimbangi dengan 

penyediaansarana fisik pendidik maupun tenaga guru yang memadai, 

memberikan gambar mengenai jumlah sekolah, murid dan guru tahun ajaran 

2015/2016.
70
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Luas wilayah kecamatan Poncol 5.130,64 hektar, terbagi atas 667,26 

hektar tanah sawah dan 4.463,38 hektar tanah kering. Pertanian merupakan 

sektor yang dominan di Kecamatan Poncol, karena sebagai besar penduduk 

Kecamatan Poncol hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan 

makanan, ubi kayu dan jagung merupakan produk yang besar perannya bagi 

masyarakat Poncol.  

Luas panen, produksi, dan rata-rata produksi tanaman pangan di 

Kecamatan Poncol pada tahun 2015 sebesar 84. 338 Kw, produksi ubi kayu 

dengn luas panen 1.135 Ha, produksi jagung dengan luas panen 723 Ha 

sebesar 288.442 Kw yang berarti rata-rata produksi produksi ubi jalar sebesar 

12.947 Kw dengan rata-rata produksi per hektar mencapai 235,40 Kw/Ha. 

Tiga jenis buah-buahan yang banyak dihasilkan adalah mangga (6.623 

Kw), alpukat (2.798 Kw). Sementara itu sayuran-sayuran yang banyak 

diproduksi adalah wortel (41.922 Kw), Bawang Daun (21.226 Kw), dan labu 

siam (1.3091 Kw).  

Gambaran mengenai populasi ternak besar, kecil, unggas dan kelinci, 

tidak semua jenis ternak besar dan kecil mengalami peningkatan jumlah 

populasi pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi merupakan 

ternak paling popular bagi masyarakat di Kecamatan Poncol. Desa Poncol 

merupakan desa yang mempunyai populasi ternak sapi terbesar yaitu sebesar 

1.813 ekor sapi dan Desa Sombo adalah desa dengan ternak sapi paling 

sedikit yaitu sebesar 538 ekor.
71
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B. KriteriaKafā’ahMenurutPandanganUlama’ NU 

KecamatanPoncolKabupatenMagetan 

1. PengertianKafā‟ahMenurutPandanganUlama‟ NU Kecamatan 

PoncolKabupatenMagetan 

Manusiadiciptakan di duniaberpasang-

pasanguntuksalingmelengkapi. Allah pun 

telahmenentukandenganketentuan –Nya tentangjodoh, rezeki, danmaut. 

Akan tetapi, manusiadiwajibkanuntukberikhtiyar (berusaha) 

dalamtigahaltersebut. Dalammemilihjodoh, Allah danutusan-Nya 

tidakmemandangderajatataukemuliaanseseorangdarifisikdanhartanya, 

tetapi Allah memandangderajatataukemuliaanhamba-Nya 

darisegiketaqwaannya. Dalamhalrezeki, 

manusiadiwajibkanberusahauntukmemenuhikebutuhanhidup di dunia. 

Mautadalahketetapan Allah yang tidakbisaditawar. Dalamhaljodoh, agama 

islammensyari‟atkanpadaumatnyauntukmemilihpasanganhidup yang 

tepatdansesuaidenganajaran yang 

adapadahukumislamdenganberbagaipertimbangan yang 

sudahmatangsesuaidengananjuransyari‟atsehingganantiakantercapaitujuan

perkawinan yang diinginkan.  

Dalammenentukandanmemilihpasanganhidupnyasebagianbesar 

orang pastiakanterpengaruholehadatistiadatmaupunlingkungan yang 
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telahturuntemurundikalangan para ulama‟ NU 

KecamatanPoncolKabupatenMagetan. Ulama‟ NU 

KecamatanPoncolberpandanganbahwamemilihpasangansebelummenikahh

arusmemperhatikanbibit, bebet,danbobot. Hal 

inimenjadisebuahpertimbangan proses 

menyaringbagaimanaasalusulketurunancalonmempelaibaikdariseginasab, 

kecantikan, kekayaan, maupunagamanya. Dalamhalsekufuterjadi para 

ulama‟ ataukyai di 

KecamatanPoncolKabupatenMagetansangatmempertimbangkandanmempe

rtahankan agar generasi-generasi yang sesuaidenganharapanseorang ayah 

(Kyai) danibu (Nyai) kepadaanak-anaknya (Gus) agar 

dapatmeneruskanperjuangan-perjuangan yang 

telahdirintissecaraturuntemurun.  

Para ulama‟ atauKyai di 

KecamatanPoncolKabupatenMagetanmengartikanKafā‟ahdalamperkawina

nlebih mengutamakan kriteria yang sesuai dengan hadist Nabi: 

َْراَُة ِ َْرَبِ  ِلَماهِلَا، َوِلَِِسِبَها، َوِلَِِمِلَها، َوِلِدْيِنَها، فَااَِفرُ 
ْينِ  تُ ْنَكُ  اا ِبَذاِت الدُنِّي  

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, garis 

keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang 

memiliki agama.” 

 

Pandangan bapak Marhaban Ulama‟ NU Kecamatan Poncol 

Kabupaten Magetan, tentang konsepkafā‟ah lebih memegang teguh 
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(ngugemi) dalam penerapankafā‟ah adalah persolan keseimbagangan 

antara kedua calon pasangana.  

“Pandangan tentang konsep kafā‟ah secara umum adalah 

keseimbangan antara kedua calon pasangan kufu dari segi agama dan 

akhlaknya”.
72

 

 

Pandangan dari Bapak Munirul Ikhwan selaku ketua MWC NU  

Kecamatan Poncol  Kabupaten Magetan tentang kafā‟ah adalah sebagai 

berikut : 

“Menangapi konsep kafā‟ah sangat setuju dan sepakat sekali dengan 

penerapan konsep kafā‟ah, akan tetapi diera modern ini jarang sekali 

masyarakat yang masih menerapkan konsep kafā‟ah, yang masih erat 

dengan konsep kafā‟ah adalah strata-setrata tertentu dan prihal kafā‟ah 

masih erat dipertimbangkan oleh para kalangan Ulama‟ NU 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”.
73

 

 

Kemudian disampaikan oleh Bapak Turmudzi selaku Sekertaris 

MWCNU Kecamatan poncol menegaskanbahwa : 

“Pandangan tentang kufu‟ menjadi sebuah pertimbanggan untuk 

menjaga kesetraan dan menjaga sebuah marwah (ketokohan) di 

kalangan Ulama NU, Akan tetapi dengan seiringnya zaman hal kufu‟ 

yang seharusnya menjadi sebuah landasan (pondasi) dalam 

menentukan para calon penerus terkadang tidak sesuai dengan 

harapan”.
74

 

 

Kemudian disampaikan oleh  Bapak KH. 

AhmadFatoniselakuMustasyar MWC NU Kecamatan Poncol, bahwa : 

“Bahwa agar mendapatkanketurunan yang 

baikmakabeliaujugaberpegangtegguhpada Al-Qur‟an  danhadist agar 

mendapatkanpenerusdariketutunanbaikmendapatkanketurunan yang 

baikjuga”.
75
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Selanjutnya disampaikan oleh Bapak IrjamselakuMustasyar MWC 

NU KecamatanPoncolkabupatenMagetan menyampaikan bahwa : 

Dari konsep kafā‟ah yang di anjurkan oleh Rasulullah beliau 

berpegang teguh pada Al-Qur‟an dan Al-hadist, akan tetapi yang lebih 

diutamakan persoalan Agama. Menengapi pandangan dari hadist nabi 

empat perkara ketika menerapkan konsep kafā‟ah beliau beliau sangat 

erat dan mempertimbangakan dari sisi Agamanya.
76

 

 

Kemudian disampaikan oleh bapak Bapak SyukurTokohulama 

(kyai) KecamatanPoncolKabupatenMagetanmeyatakan bahwa : 

“Menaggapi tentang persoalan pandangan konsep kafā‟ah yang sesuai 

dengan Al-Qur‟an dan Al-hadist tidaklah muda seperti sebuah harapan 

pada umumnya, dulu diera tahun sebelum 1995 seorang anak ketika 

sudah mendekati masa dimna usia anak tersebut dipandang oleh orang 

tua, maka si anak tersebut bisa di katakana menurut kepada orang 

tuanya dalam istilah jawanya sendiko dawuh dateng tiang sepoh 

(orang tua) . akan tetapi melihat perkembanggan pada zaman sekarang 

justru orang tua yang seakan-akan justru ikut alur anak yang mau 

menikah”.
77

 

 

Pandangan dari Bapak Imam Rofi‟i selaku kyai di Kecamatan 

Poncol kabupaten Magetan menyampaikan bahwa: 

“Tentang konsep kafā‟ah lebih menekankan dalam prihal Agama, alas 

an beliau adalah karna Agama adalah sebuah ajaran yang menuntun 

umatnya dalam menentukan kebahagiaan terlebih dalam prihal 

pernikahan.”
78

 

 

Selanjutnya disampaikan oleh BapakSunarnoselakukyai (Ulama 

non struktural) menyatakan bahwa : 
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“Tentang konsep kafā‟ah yaitu sebuah prihal kesamaan, akan tetapi 

dalam menanggapikafā‟ah menurut saya kesamaan dalam Agama dan 

pengalaman ”.
79

 

 

Pandangan bapak Kyai Zainal Arifin selaku mantan ketua MWC 

NU tahun 1995-2005. 

Secaraumummanusiatidaksamadanmempunyaiukuranhidupmasing-

masing, Akan tetapimanusiasejatinyamanusiadiciptakansamasemua. 

Dalammenangapipandangankafā‟ahbeliauberpeggangteguhpadasunnahnab

imempertimbangkanprihalempatpilar yang disebutsebagaikonsepatau 

penentuanketikamaumemilihcalonpasanganhidup. Menyampaikan bahwa  

“Secaraumummanusiatidaksamadanmempunyaiukuranhidupmasing-

masing, Akan tetapimanusiasejatinyamanusiadiciptakansamasemua. 

Dalammenangapipandangankafā‟ahbeliauberpeggangteguhpadasunnah

nabimempertimbangkanprihalempatpilar yang 

disebutsebagaikonsepatau 

penentuanketikamaumemilihcalonpasanganhidup”.
80

 

 

2. Penerapan Kosep Kafā‟ah Prespektif Ulama di Kecamatan Pocol 

Kabupaten Magetan 

Ulama adalah seseorang tokoh masyarakat yang selalu di pandang 

dilingkungan masyarakat, oleh sebab itu ulama juga berpegang teguh pada 

Al-Qur‟an dan Al-hadist, dan bagaimana peninggalan ulama tersebut dapat 

dijaga dan dapat diteruskan oleh calon-calon penerusnya yang sesuai 

dengan harapanya.  
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Menurutpandangan para ulama NU 

KecamatanPoncolKabupatenMagetandalammemilihpasanganhiduptetapbe

peganagpadahadistnabi. Makamerekaberanggapanbahwa  yang di 

sabdakan (ucapan) Nabiadalahsesuatuhal yang 

bermanfaatdalamkehidupanumatnyauntukbekaldiduniamaupunakhirat, 

dalampandangankonsepkafā‟ah para 

ulamaberpandanganbahwaketikaseseoranginginmewujudkanimpian yang 

baikdalammembanggunrumahtanggahendaklahmemperhatikankriteria 

yang di sabdakannabiyaitunasab, cantik, kaya, agamanya. 

Dalam hal ini ulama di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan 

berpendapat sebagai berikut. Disampaikan oleh Bapak Marhaban 

penerapan kafā‟ah yaitu : 

“Dalam penerapan saya tentang konsep kafā‟ah lebih menilai yang 

utama adalah agama dan akhlak, baik dan buruknya seseorang 

tergantung pada sebuah perbuatan yang telah di lakukan”
81

 

 

Kemudian disampaikan oleh Bapak Munirul Ikhwan selaku ketua 

MWC NU  Kecamatan Poncol  Kabupaten 

MagetanMenanggapitentangadatmasyarakatjawatentangpersoalanbibit, 

bebet, bobot.Perkawinan pada 

umumnyajugamempertimbangkanprihaltersebut:  

“Bibit (asal-usul) bagaimananasabnya, danberpegangteguhpada agama 

atautidak.Bebet (keadaan kedua mempelai) dalam mengartikan bebet 

lebih dimaknai sesuatu hal yang relatif, tergantung siapa yang 

memandang akan tetapi yang lebih utama bukan persoalan 

cantik/ganteng akan tetapi sebuah akhlak yang baik.Bobot (ilmu) 

                                                           
81

Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-06-2017. 



50 

 

 

bagaimanapengetahuantentangagamadanpendidikan yang 

menjadisebuahpertimbangan”.
82

 

 

Kemudian disampaikan oleh Bapak Turmudzi selaku Sekertaris 

MWC NU Kecamatan Poncol menyampaikan bahwa: 

“Dan prihal ukuran bibit, bebet, bobot,  menurut adat jawa. Akan 

tetapi, perihal dan nasab kriteria kafā‟ah akan berpengaruh besar yang 

akan menjadi sebuah bekal kebahagian sepanjang masa dalam 

membanggun keluarga untuk menuju sebuah kabahagiaan, selanjutnya 

penekanan dalam kriteria kafā‟ah lebih condong kepada agama”.
83

 

Kemudian disampaikan oleh  Bapak KH. Ahmad Fatoni selaku 

Mustasyar MWC NU Kecamatan Poncol, bahwa : 

“Pertama baik diartikan oleh beliau yaitu nasab yang suci, dalam arti 

bukan hasil dari perzinaan. Keduaagama 

menjadisebuahtalakukurutamadalampenerapankonsepkafā‟ah. Ketiga 

kekayaan tetap diutamakan agar dalam berjuang.  Agama karena 

berjuang di dalam agama juga membutuhkan finansial yang cukup 

untuk selalu berhati ikhlas (tidak thoma‟) ketika menjalankan sebuah 

ibadah yang bersifat kepada masyarakat umum. Keempat cantik  juga 

dipertimbangkan karna tidak menafikan sebuah hasrat manusia juga 

ingin mendapatkan sebuah idaman yang baik dan cantik untuk 

mendapatkan kebahagiaan”.
84

 

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak IrjamselakuMustasyar MWC 

NU KecamatanPoncolKabupatenMagetan menyampaikan bahwa: 

“Yaitu mempertimbangkan, Pertama bibit adalah sebuah gen yang 

berpengaruh pada keturunan. Ketika bibit itu baik tidak dapat 

dipungkiri maka baik itu akan menjadikan sebuah kebaikan dan 

ukurannya dipandang dari segi agama. Kedua bebet (bondo) beliau 

menegaskan bahwa ukuran kekayaan tidak menjadi sebuah ukuran 

kebahagian dalam pernikahan. Ketiga bobot (derajat) beliau 

mengartikan sebuah derajat bukanlah sebuah ukuran yang tepat. 
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Karena kesombongan akan menimbulkan sebuah kesombongan pada 

diri manusia”.
85

 

Kemudian disampaikan olehBapak Syukur tokoh ulama (kyai) 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetanmenyatakan penerapan  dari 

pribadi dalam mempertimbangkan sebuah calon yang akan meminang 

anaknya beliau masih mempertimbangkan dari segi empat perkara: 

“Dalam hal agama, beliau menegaskan bahwa agama menjadi sebuah 

pedoman dalam setiap Muslim.Kecantikan sebagai penyalur hasrat 

manusia, karena kecantikan tidak bisa di lihat sesat. Pada realita yang 

terjadi baik mencari seorang calon istri ataupun suami yang tampan 

dalam istilah Jawanya patut digawe mbecek.Kekayaan  bukan sebuah 

penentu utama ketika ingin menjalin sebuah rumah tangga, akan tetapi 

dalam membutuhkan finansial agar tercukupi sebuah kebutuhan 

rumah 

tangga.Nasab,dalammenentukannasabpandanganbeliaumemangsebuah

garisketurunan yang nantinyajugaberimbaspadaketurunannyajuga. 

Dalamistilahjawabisadikatakankacangmanutlanjarane”
86

 

 

Kemudian  dari Bapak Imam Rofi‟i selaku kyai di Kecamatan 

Poncol Kabupaten Magetan menyampaikan bahwa: 

“Dalam menanggapi prihal tersebut konsep kafā‟ah yang berkaitan 

dengan empat  hal dalam penerapannya 

mempertimbangkan:nasab,kecantikan,kekayaan,agama”.
87

 

 

Selanjutnya disampaikan oleh BapakSunarnoselakukyai (ulama 

non struktural) menyatakan bahwa: 

 “Menanggapi penerapan konsep kafā‟ah saya tidak terlalu keras. 

Akan tetapi yang saya tekankan lebih kepada agama dan bekal 

pengalaman atau pengetahuan, karena yang dihadapi dalam sebuah 
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rumah tangga itu yang dibutuhkan pengalaman dan tanggung 

jawab”.
88

 

KemudianBapak Kyai Zainal Arifin selaku mantan Ketua MWC 

NU tahun 1995-2005: 

“Akan tetapi Bapak Zainal  juga menambahkan/menegaskan ada 4, 

dan menambahkan 1  hal menurut beliau yang harus di perhatikan 

ketika memilih seorang calon, suami yang sholeh  اَْن يَُكوَن َزْوٌج َصالًِح. 

beliau menuturkan digambarkan di dalam adat pernikahan yaitu 

kembar mayang menandakan ada dua burung yang melambangkan 

bahwa manusia diumpamakan sebuah burung yang ketika pergi 

kemanapun selalu berdampingan antara suami-istri agar mendapat 

sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Lain halnya dengan ayam, 

ketika seekor ayam jantan akan mengelabuhi cintanya, sang jantan 

sangat baik kepada sang betina, akan tetapi ketika si betina sudah 

balik jatuh cinta kepada jantan, sehabis itu ditinggal saja si betina tadi 

oleh si jantan. Menaggapi hal itu manusia lebih tepatnya manganut 

dengan perlambangan yang sudah di tuturkan oleh para 

pendahu/nenek moyang kita yaitu memaknai sebuah pernikahan harus 

berkiblat pada perlambangan dari sebuah burung yang bisa di jadikan 

sebuah perlambangan pada saat acara hajatan agar penikahannya 

mencapai sebuah kabahagiaan. Istri soholihah َصالِةً اَْن تَُكوَن َزوَجة suatu 

hal ketika istri tidak boleh melanggar, apabila di tinggal suami 

seorang istri dapat menjaga dirinya sendiri, dalam istilah jawa seorang 

istri (garwo) dapat di artikan  sigarane nyowo ketika istri itu baik, 

akan tetapi bilamana istri itu buruk (tidak baik) justru beliau 

mengatakan istri itu malah membelah jiwa dalam istilah jawanya 

nyigar nyowo.Anak yang bagus/sholeh  ًاَْن يَُكوَن اَْو لَُ   اَْ َ اا dalam 

pengertian anak sholeh menurut bahasa jawa yaitu mikul duwur 

mendem jeru ketika bibit kita dari seorang yang sholeh maka suatu 

hari hal ini akan menjadi sebuah kebanggaan sendri, akan tetapi jika 

anak kita bukan dari keturunan yang tidak baik akan berakibat buruk, 

dalam istilah jawa mendem urip-uripan (mengubur hidup-hidup), 

yang lebih ditekankan dalam mendidik anak agar lebih baik. Teman 

yang bagus/baik اَْن يَُكوَن َصِحبُهُ َصا لًِحا juga harus diperhatikan, karena 

akan berpengaruh pada pergaulan anak kita nantinya.Rezeki di Negara 

sendiri   ِ َِاَْن يَُكوَن ِاْزقُهُ فِي  َل dalam hal ini diartikan rezeki yang 

bagus/baik yaitu dari negara kita sendiri, dan hal ini juga bisa menjadi 

acuan bahwa ketika mencari rezeki bersama dengan suami-istri maka 

terciptalah sebuah kebersamaan yang akhirnya menjadi sebuah 

kebahagiaan, berbeda halnya ketika suami-istri berjauhan dalam 

mencari rezeki maka akan berakibat kerentanan dalam hubungan 
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rumah tangga, kasus-kasus seperti itu banyak terjadi pada orang 

Indonesia, lalu pada akhirnya terjadi perpecahan dalam rumah 

tangga”.
89
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BABIV   

ANALISIS PANDANGAN ULAMA NU KECAMATAN PONCOL 

TENTANG KONSEP KAFĀ’AH DAN PENERAPANNYA DI 

KECAMATAN  PONCOL KABUPATEN MAGETAN 

A. Analisis Tentang Kafā’ah Menurut Ulama NU Di Kecamatan Poncol 

Kabupaten Magetan 

Kafā‟ah dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah persesuaian 

antara calon suami dan istrinya agar dapat memperoleh kesetaraan atau 

kecocokan dalam kedudukannya dari segi agama  dan akhlaknya yang baik, 

keturunannya yang baik, serta dari segi kekayaannya. 

Ukuran keseimbangan dalam sebuah perkawinan ini tidak di tentukan 

dalam al-Qur‟an atau sunnah Rasulullah. Dengan demikian, 

tentangkeseimbangan ini termasuk masalah ijtihadiyah yang dimungkinkan 

terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama‟. 

Jadi, tekanan dalam hal kafā‟ah adalah kesimbangan keharmonisan 

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

kalaukafā‟ah diartikan sebagai persamaan dalam hal harta, atau 

kebangsawanan, ini berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak 

dibenarkan adanya kasta. Manusia di sisi Allah adalah sama. Hanya 

ketakwaanlah yang membedakannya.
90

 

Islam merupakan agama yang suci sangat dominan pada kebenaran 

dan keadilan. Islam merupakan agama yang fleksibel, yang lunak dalam 
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menghukumi sesuatu hal pada tempatnya. Dalam islam tidak pernah 

menentukan aturan mengenai kafā‟ah secara jelas, akan tetapi ukuran dalam 

kafā‟ah yang bisa mengukur hanyalah manusia itu sendiri, hal ini 

menimbulkan beberapa pandangan menurut para Fuqoha‟ dan dari perbedaan 

pendapat para Fuqoha‟ tentang kriteria kafā‟ah tersebut terdapat di simpulkan 

menjadi 3 versi kriteria kafā‟ah yakni sebagai berikut:  

1. Bersifat saklek (keras) yakni meurut Ibnu Hazm pemuka madzhab 

Zhahiriyah, yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui 

adanya kafā‟ah dalam perkawinan, ia berkata: setiap muslim selama 

tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah, 

siapapun orangnya asal bukan orang pezina. 

2. Bersifat (tengah)  Ulama malikiyah mengakui adanya kafā‟ah, tetapi 

menurut mereka kafā‟ah hanya di pandang dari sifat istiqomah dan budi 

pakertinya saja. Karena persoalan kafā‟ah bukanlah sesuatu keharusan 

yang tetap hukumnya, tergantung pada adat kebiasaan masyarakat 

masing-masing di dunia.  

3. Bersifat fleksibel (longgar) ulama‟ ahli fiqih dari kalangan Hanafi, syafi‟i 

serta Hambali memasukkan ukuran lain dalam kafā‟ah tidak seperti yang 

digariskan oleh Malikiyah. Perinciannya menimbang beberapa hal seperti 

pertama nasab, kedua merdeka, ketiga Islam, keempat pekerjaan, kelima 

kekayaan, keenam tidak cacat, serta berakhlak mulia.
91
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Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 

beberapa responden di beberapa Ulama‟ NU kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan sebagai berikut : 

1. Menurut pandangan ulama‟ NU Kecamatan Poncol kebanyakan 

mempertimbangkan persoalan agama, akhlaknya, dan dalam istilah 

Jawanya juga masih memegang soal bibit, bebet, bobot. 

2. Sebagaian ulama menyatakan kafā‟ah sangat penting dalam perkawinan. 

Karena untuk menentukan pilihan pasangan pada putra-putri beliau 

dalam melangsungkan perkawinannya dan menentukan kehidupan 

kedepannya agar dapat meneruskan warisan sesosok tokoh agama. 

3. Sebagian ulama‟ menyatakan kafā‟ah itu sangatlah penting dan perlu 

sekali, karena dengan adanya sabda Nabi dan ada istilah Jawa ditegaskan 

tentang bibit, bebet, bobot, dapat memberikan keturunan yang lebih baik 

dan dapat meneruskan perjuagan ulama kedepannya.  

Dari keterangan di atas bahwa kafā‟ah itu menurut pandangan ulama‟ 

NU sebagai metode atau cara untuk mengukur sebuah keseimbangan, dengan 

ukuran sebagian banyak ulama‟ memprioritaskan keseimbangan tersebut 

lebih mengedepankan persoalan  ilmu pengetahuan tentang agama dan akhlak 

dalam memilih calon pasangan atau menantu, dan juga mempertimbangkan 

dari segi bibit, bebet, bobotnya. 

Penulis juga telah memperoleh data macam-macam kriteria dalam 

perkawinan menurut pandangan ulama‟ Nu kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan dalam istilah Jawa nontoni (melihat), di jadikan sebagai media 
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untuk mengukur kesimbangan atau kesetaraan oleh para walinya dalam 

menilai calon menantu, antara lain sebagai berikut: 

1. Keturunan atau nasab yang disebut sebagai bibit. 

2. Kemampuan dalam hal ini menurut pandangan Ulama‟ menyebutkan 

sebuah kekaya‟an dalam menafkahi seorang calon istri, hal ini disebut 

dengan istilah bebet. 

3. Komitmen agamanya, pendidikannya, akhlak, dan sopan santunnya yang 

mana hal ini menjadi sebuah pertimbangan di kalangan Ulama‟ dan pada 

umumnya untuk kalangan masyarakat, hal ini dikenal sebagai istilah 

bobot. 

Dari berbagai kriteria yang dipaparkan di atas, Ulama‟ NU Kecamatan 

Poncol dalam berpandangan kesempurnaan dalam memilih pasangan  tersebut 

dinilai dari segi agama dan akhlaknya, artinya mereka tidak menilai dari segi 

kecantikan dan nasabnya, mereka menyadari di balik semua manusia pasti 

memiliki sebuah kekurangan masing-masing. 

Sesuai dengan hasil wawancara yang di peroleh penulis bahwa: 

“Umumnya kriteria kafā‟ah atau bibit, bebet, bobot yang dipilih 

oleh para Ulama‟ dan hal yang lebih terpenting adalah persoalan 

agama dan akhlaknya, calon menantu adalah sesuai dengan kriteria 

kriteria kafā‟ah yang telah ditetapkan oleh para ulama‟ fiqih”. 

 

Hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-

Hujurat ayat 13:  

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ 
 َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبريٌ 
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Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
92

 

 

Adanya kriteria Ulama‟ NU Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan 

lebih mengedepankan persoalan Agama dan akhlaknya,  karena hal ini lebih 

jelas untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup kedepannya dan dapat 

meneruskan perjuangan para Alim dan Ulama sebagai penerus tokoh agama 

di Kecamatan Poncol. Hal ini di jelaskan di dalam hadist yang diriwayatkan 

oleh Tirmidzi di sebutkan : 

َنٍ  ِف اََلْرِ  َوَفَساٍد َكِبرْيٍ ذَ اِ  ا َجاءَُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديْ َنُو َوَخَلَقُو فَ ْنِكُحْوُه تَ ْفًعُلْوا َتُكْن ِفت ْ
اَء ُكْمَمْن تَ ْرَضْوَنوخلقو َوَخَلَقُو جَ ِاَذا : َوِاْن َكاَن ِفْيِو فَ َقااَ ، قَاُلْوا يَا َرُسْوَا اهللِ 

 (ث ث مرات)فَ ْنِكُحْوهُ 
Artinya: “Apabila datang kepadamu (melamar anakmu) orang yang kamu 

rindhai agama dan budi pakertinya, maka kawinkanlah dia, apabila 

tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di 

dunia. Mereka bertanya “ apakah meskipun .... “Rasulullah s.a.w. 

menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai 

agama dan budi pakertinya, maka nikahkanlah dia” (beliau 

mengucapkan sabdanya sampai tiga kali ).
93

 

 

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ulama‟ NU 

kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sangat erat dalam mempertimbangkan 

konsep kafā‟ah dalam perkawinan. Konsep yang mereka ikuti adalah sesuai 

dengan Imam madzhab yakni, Imam Malik, yang mengakui adanya konsep 

kafā‟ah di pandang dar segi Agamanya dan akhlaknya saja, dan sebagian 

Ulama‟ Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan berpandangan mengikuti 
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madzhab Imam hanaf‟i, syafi‟i dan Hambali, yakni kriteria kafā‟ah yang 

diukur dari segi keturunan, harta, dan ilmu yang dimiliki yang lebih utama 

juga tidak mengesampingkan segi agama.  

 

B. Analisis Penerapan Konsep Kafā’ah Di Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan  

Pembahasan kafā‟ah sangat penting sekali dalam perkawinan dalam 

rangka memperoleh keserasian kehidupan suami istri nanti kedepannya demi 

meningkatkan kualitas penerus dikalangan Ulama‟. 

Untuk memperoleh tujuan perkawinan yang ideal sesuai dengan 

harapan yang didambakan dalam memilih pasangan hidup atau calon menantu 

yang tepat sesuai dengan syaria‟t Islam. Dalam hal ini yang paling berhak 

atas kafā‟ah adalah perempuan dan walinya. Wali tidak mengawinkan 

perempuan dengan orang yang tidak  kecuali apabila sekufū‟ yang 

bersangkutan itu ridha. Demikian pula para wali lainnya, karena perkawinan 

yang tidaksekufū‟akan membuat malu semua walinya, maka si perempuan 

tidak boleh dikawinkan kecuali dengan persetujuan para wali. Apabila 

perempuan dan walinya sudah ridha, maka maka perkawinannya boleh di 

laksanakan, sebab mencegah perkawinan adalah hak wali, apabila mereka 

telah setuju maka hilanglah halangan untuk kawin.  

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

wali di saat perkawinan. Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya 
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mengatakan bahwa mencegah itu adalah hak para wali, aqrab maupun ab‟ad. 

Apabila mereka tidak suka, maka wali berhak mengajuka fasakh.
94

 

Dari pengamatan penulis pengamatan penulis lakukan di Kecamatn 

Poncol, para Ulama masih beperan aktif dalam memilihkan pasangan hidup 

yang tepat dan sesuai dengan kriteria putrinya, berbeda halnya yang di 

paparkan salah satu responden bapak Kyai Zainal Arifin ketika seorang 

putranya dalam memilih calon istri hanya mengedepankan keshalihan dan 

pengetahuan agamannya saja. Restu dari sangatlah penting dan menjadikan 

penentu kabahagiaan dalam rumah tangga seorang putra-maupun putri dari 

kalangan tokoh Ulama‟ di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Para 

Ulama‟pun menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna pasti ada min 

dan plusnya, sebagai generasi para Alim dan Ulama, maka para Ulama yang 

di lakukan ketika memilihkan calon pasangan hidup lebih megedepankan 

agama dan akhlaknya, dan ada sebagiaan pula yang masih 

mempertimbangkan persoalan nasab, kecantikan, dan nasabnya. Apabila 

dalam memilihkan calon lebih mengedepankan agamanya pasti akan sesuai 

dengan tujuan pernikahan yang bahagia demi masa depan dan sebagai 

penerus tokoh agama di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan . 

Seberapapun peran wali yang juga sebagai tokoh agama, namun para 

wali  atau tokoh agama tidaklah selalu memaksakan kehendaknya dalam 

memilih pasangan putra-putrinya, akan tetapi di anjurkan juga untuk 

beristikharah agar jodoh yang dipilihnya dapat membuatnya bahagia di dunia 
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sampai akhirat nanti, dan dapat meneruskan perjuangan para orang tuanya. 

Hal ini juga terbukti secara jelas bahwa para tokoh Ulama NU Kecamatan 

Poncol juga mementingkan konsep saling mencintai tersebut dengan 

seseorang yang seagama, atau satu keyakinan yang dapat dibuktikan secara 

jelas, serta mempunyai akhlak yang luhur dan budi pakerti yang baik. Maka 

para wali sebagai tokoh agama akan ikhlas memberikan restu pada kedua 

calon mempelai, tetapi satu hal diatas yang tetap para wali memegang yakin 

seagama dan berakhlak mulia. 

Kalangan Ulama‟ NU Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ini, 

dalam wawancara bersama peneliti menyatakan dengan tegas bahwa mereka 

akan menolak lamaran seorang laki-laki yang berbeda keyakinan dengannya 

dan akan dengan terbuka menerima laki-laki yang memiliki keyakinan yang 

sam dan berakhlak baik. Mereka tidak akan mentoleransi ketika putra-

putrinnya menikah dengan seorang yang non muslim, sudah jelas karena 

putra-putrinya yang diharapkan mampu meneruska perjuangan para wali/ 

tokoh agama yang ada Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, walaupun 

seseorang yang melamarnya adalah seorang pejabat atau pengusaha yang 

sukses, namun tidak akan menerima lamaran tersebut. Alasan mereka adalah 

para Ulama sebagai tokoh yang dipandang masyarakat tidak elok ketika 

seorang putra-putrinya dinikahi orang yang berbeda agama, dan jelas-jelas hal 

itu melanggar syaria‟t Islam dan Hukum Negara.  

Mengapa para Ulama‟ NU dalam memilih calon menantu yang baik 

itu seagama dan baik akhlaknya?, karena pedoman dasar para Ulama‟ dalam 
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pengetahuan segi agamanya tidak diragukan lagi,karena pada dasarnya 

perkawinan adalah agama dan akhlak. Selain berpedoman hukum-hukum 

agama para Ulama juga masih menggunakan adat-istiadat atau kebiasaan 

lingkungan mereka. Adapun mengenai dasar yang digunakan Ulama dalam 

adat-istiadat masyarakat juga tidak bertentangan dengan syari‟at Islam, 

karena pada umumnya adat-istiadat pada lingkungan Ulama NU Kecamatan 

Poncol sesuai dengan hukum Islam, yakni memilih calon pasangan yang 

terpenting adalah seagama dan baik budi pakertinya, yang akhirnya mampu 

memimpin keluarga dengan baik, sehingga sesuai dengan harapan atau tujuan 

sebuah rumah tangga yang bahagia. Hal ini telah ini telah sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa‟ ayat 19 yang berbunyi : 

َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْىُتُموُىنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُىواَشْيًئا َوََيَْعَل اهللُ ِفْيِو َخي ْرًا 
رًا  (١٩: النساء) َكِثي ْ

Artinya : “Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kabaikan 

yang banyak.”
95

 

 

Ulama berpandagan bahwa ketika seseorang mempunyai bekal agama 

yang cukup, maka akan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga 

kedepannya. Maka mereka menganggap laki-laki yang cukup tentang 

pengetahuan agamanya maka akan dapat memimpin keluarga dan bisa 

meneruskan perjuangan para tokoh agama di Kecamatan Poncol Kabupaten 

Magetan. 
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Demikianlah pentingnya konsepkafā‟ah dalam penerapan di kalangan 

para Ulama NU Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, sehingga tujuan dari 

pernikahan dan tujuan dari adanya konsep kafā‟ah  yang baik dapat tercapai 

maksimal, sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah 

yang sejahtera dan menjadi penerus para Alim Ulama‟. Sebagian jumhur 

ulama‟, termasuk Mālikiyat, Shāfi‟iyah, dan al-Ra‟yi (Hanafiyah) dan satu 

riwayat dari Imam Ahmad menegaskan bahwa kafā‟ah itu tidak termasuk 

syarat dalam perkawinan, akan tetapi kafā‟ah sangat penting dalam 

perkawinan meskipun kafā‟ah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya 

merupakan syarat lazim suatu perkawinan. 

Pandangan dan penerapan kafā‟ah di menurut Ulama‟ NU di 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sangat sesuai dengan hadits Nabi 

berikut ini: 

َ ّد ثَ َناُُمَمَُّداْبُن ُعْمرٍوَأْ بَ َرنَا َ اِ ُ ْبُن ِاْْسَِعْيَل َعْن  َعْبِداهلِل ْبِن ُمْسِلِم بن ُىْر 
ُمَل ُنِّي قَااَ ,َعْن ُُمَمَُّد َوَسِعْيِدابْ َ ْ ُعبَ ْيدٍ ,ُمملَ 

قَاَا َرُسْوُا اهلِل َعَلْيِو :َعْن َاِ ْ َ ا ٍِ اَا
َنٌ  ِف اَ ْرِ  :َوَسلَّمَ  ِإَذَجاُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديْ َنُو َوُخُلَقُو فَاْنِكُحْوُه ِاَلََّ تَ ْفَعُلْوا َتُكْن ِفت ْ
ِإَذ َجاءَُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديْ َنُو َوُخُلَقُو :َوِإْن َكاَن ِفْيِو؟قَااَ !قَاُلْوا يَاَرُسْوَا اهللِ .َوَفَسادٌ 

. َواَبُ ْو َ ا ٍِ اَْلُممَل ُّ َلُو َصْحَب ٌ .َىَذا َ ِد ْيٌ  َ َسٌن َ رْي ٌ .  َثَ َث َمرَّاتٍ ،فَاْنِكُحْوهُ 
 َوَلَنَ ْعِرُف َلُو َعْن الّنِّب صّلى اهللُ َعَلْيِو َوَسّلَم َ ري ىذ اِلدي 

Artinya : “Muhammad ibn Amr telah menceritakan kepada kami. Hatim ibn 

Isma‟il memberitahukan kepada kami dari „Abd al-Allah ibn Muslim 

ibn Hurmuz dari Muhammad dan Said keduanya anak „Ubayd dari 

Abu Hatim al Muzanni 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 di 
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muka bumi”. Mereka (oara sahabat)bertanya:” Apabila datang 

(melamar) orang yang baik agama dan budi pakertinya kepada kamu 

maka nikahkanlah ia kepadanya “. Nabi mengatakannya sampai tiga 

kali. Hadist ini hasan ghorib. Abu Hatim al-Muzani ia punya 

persahabatan. Dan saya tidak mengetahui untuknya dari Nabi saw 

kecuali hadist ini.”
96 

 

Dalam keterangan hadist di atas, merujuknya pada wali agar mereka 

mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki 

peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak 

mengawinkannya dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih lelaki 

yang tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta, berani 

akan mengakibatkan fitnah, dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki 

tersebut.
97

 

Sepakat ulama menempatkan dien atau diyanah yang berarti ketaatan 

beragama sebagai kriteria kafā‟ah bahkan menurut ulama malikiyah hanya 

inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafā‟ah. Kesepakatan 

tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat As-Sajadah (32):18, yang 

artinya sebagai berikut: 

 اََفَمْن كَاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسٌقا َلََيْسَتونَ 
Artinya:”Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang 

fasik; mereka tidaklah sama.”
98

 

Dalam hubungan ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pertimbangan 

kafā‟ah hanya terletak dalam hal agama dan penghayatannya saja. Oleh 
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karena itu, perempuan muslimah;perempuan yang pandai menjaga kesucian 

dirinya tidak sekufu‟ kawin dengan laki-laki nakal.
99

 

Bagi wanita muslimat, memangtidak diperbolehkan kawin dengan 

selain laki-laki muslim, apakah ia seorang musyrik (komunis, hindu, dan lain-

lain) atau seorang Ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Karena laki-laki berhak 

memimpin istrinya, dan istri wajib taat kepadanya, itulah arti perwalian.
100

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa‟ ayat 34 yang 

berbunyi: 

 .الرُنِّيَجاُا قَ وَّاُمْوَن َعَلى النُنِّيَساِء ِبَا َفَ َل اهللُ بَ ْعَ ُهْم َعَلى بَ ْعٍ  َوِبَا أَنْ َفُقْوا ِمْن أَْمَواهلِِمْ 
Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

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

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka.”
101

 

 

 

 

Tidak sepatutnya  orang kafir maupun musyrik memegang perwalian 

terhadap calon pasangan  yang beragama Islam ataupun berkuasa atas orang 

yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. 
102

Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa‟ ayat 34 yang berbunyi: 

 ....َوَلَتُ ْنِكُحْوا ااشرَكاِت َ َّتَّ يُ ْؤِمنَّ 
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Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman.”
103

 

Dengan demikian penerapan konsep kafā‟ah dikalangan putra-putri 

para tokoh Ulama di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan telah sesuai 

dengan Hukum Islam, sehingga mereka secara tidak lagsung dalam 

menjalankan konsep kafā‟ah taat pada sabda Nabi dan perintah Allah SWT. 

Adapun Kategori ulama NU Kecamatan Poncol yang sepakat dengan 

beberapa kriteria kafā‟ah menurut analisis penulis: 

1. Dari keterangan  bapak Marhaban dapat disimpulkan  dalam menyikapi 

kriteria kafā‟ah lebih mengutamakan agama dan akhlak. 

2. Dari keteranagan  bapak Turmudzi dapat disimpulkan dalam memilih 

kriteria kafā‟ah lebih mengutamakan agama dan nasab. 

3. Dari keterangan bapak Rofi‟i dapat disimpulkan bahwa dalam memilih 

kriteria kafā‟ah lebih baik mengutamakan agama dan 

kecantikan(kesalehan). 

4. Dari keterangan bapak Sunarno dapat disimpulkan dalam memilih 

kafā‟ah lebih mengutamakan agama dan pengetahuan (Pendidikan). 

Dan dari beberapa ulama ada pula yang masih mempertimbangkan 

kafā‟ah menurut kriteria sebagaimana yang disabdakan Nabi dan diperjelas 

dalam istilah Jawa bibit, bebet, bobot: 

1. Dari keterangan bapak Irjam dalam memilih kriteria kafā‟ah lebih 

mengutamakan yang sesuai dengan sabda nabi dan beliau juga menjaga 

istilah bibit, bebet, bobot. 
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2. Dari keterangan bapak Munirul dapat disimpulkan bahwa dalam 

menentukan kriteria kafā‟ah lebih mengutamakan dalam prihal dalam 

istilah jawa bibit, bebet, bobot.  

3. Dari keterangan bapak Fatoni dalam menentukan kriteria kafā‟ah lebih 

mengutamakan Agama, nasab, kecantikan dan kekayaan. 

4. Dari keterangan bapak Syukur dapat disimpulaka bahwa dalam 

menentukan kriteria kafā‟ah lebih mengutamakan Agama, nasab, 

kecantikan dan kekayaan. 

5. Dari keterangan bapak zainal dalam menentukan kriteria kafā‟ahlebih 

mengutamakan sabda nabi dan di tambah lebih mengutamakan mencari 

rizki di dalam negara sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pandangan ulama‟ NU di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, tentang 

konsep  kafā‟ah  berpandangan bahwa konsep  kafā‟ah  memang akan 

berdampak baik. kafā‟ah adalah harta, nasab, agama dan keturunan sesuai 

dengan hadist Nabi“Wanita dinikahi karena empat perkara: karena 

hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah 

yang memiliki agama.” Dalam pandangan tentang konsep  kafā‟ah  para 

kyai/ulama lebih cenderung mengutamakan perihal agama dan akhlak, ada 

juga yang bervariasi atau pertimbangan tentang pandangan  kafā‟ah  

seperti mengutamakan kecantikan, harta, keturunan, agamanya, dalam 

istilah Jawa dikatakan bibit, bebet, bobot,  akan tetapi juga ada yang 

menggunakan konsep saling mencintai, hal itu juga diterapkan dalam  

pandangan  kafā‟ah, yang terpenting tidak bertentangan dengan nash 

maupun dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 

2. Konsep kafā‟ah  tersebut telah diterapkan dikalangan putra-putri ulama 

NU di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, diantara mereka lebih 

mengutamakan agama dan akhlak yang baik, serta tidak bertolak-belakang 

dengan adat istiadat masyarakat umumnya di wilayah desa masing-masing 

tokoh agama tersebut. 
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