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

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.1 

  
 

 

  

                                                             
 1 Departemen Agama RI, AL-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, (Bandung : Sygma 

Exagrafika, 2014), 515. 
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ABSTRAK 

TAMAMAH, WITRI. 2018. “Konsep Kafa>’ah Terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhailī Dan Ibn Ḥazm. Skripsi. 
Jurusan  Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Keharmonisan Rumah Tangga, Kafa>’ah, Istinba>t}. 
 

Kafa>’ah  merupakan  persamaan antara calon suami dengan calon istri dan 

kafa>’ah merupakan faktor yang penting guna mewujudkan pernikahan yang 

sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian ini berangkat dari latar belakang 

perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili> dan  Ibn Ḥazm mengenai konsep  

kafa>’ah terhadap keharmonisan rumah tangga. Letak perbedaan pendapat yang 

memicu permasalahan terletak pada hukum mengambil konsep kafa>’ah terhadap 

keharmonisan rumah tangga dan metode yang digunakan.   
Berangkat dari masalah di atas, maka penulis tertarik menjadikannya 

sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). 

Bagaimana konsep kafa>’ah menurut Wahbah az-Zuhaili> dan Ibn Hazm, 

2)Bagaimana istinba>t} hukum Wahbah az-Zuhaili> dan  Ibn Ḥazm dalam 

menetapkan kriteria kafa>’ah dalam pernikahan, 3.) Bagaimana relevansi konsep 

kafa>’ah menurut Wahbah az-Zuhaili> dan  Ibn Ḥazm terhadap keharmonisan rumah 

tangga. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

pustaka (library research) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai 

sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode komparatif 

untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama. 

Dari penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili> dan  Ibn Ḥazm terkait konsep  kafa>’ah terhadap 

keharmonisan rumah tangga berbeda. Wahbah az-Zuhaili> ia mengakui pentingnya 

kafa>’ah dalam pernikahan dalam hal segi agamanya dan segi sosialnya saja. 

kafa>’ah merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. 

Tetapi, dalam kondisi tertentu kafa>’ah sebagai syarat sahnya perkawinan. 

Sedangkan menurut Ibn Ḥazm ia tidak mengakui adanya kafa>’ah sebagai syarat 

dalam pernikahan, menurutnya kafa>’ah hanya berkisar pada keimanan seseorang 
saja. Menurutnya orang miskin tidak dilarang menikah dengan orang kaya, orang 

yang berderajat tinggi boleh menikah dengan orang yang derajatnya rendah, asal 

mereka beriman dan tidak berzina. Mengenai metode istinba>t} keduanya juga 

berbeda. Wahbah az-Zuhaili> menggunakan hadi>th sedangkan Ibn Ḥazm 

mengunakan zhahi>r Nash. Munculnya ikhtila>f kedua ulama tersebut disebabkan 
karena perbedaan nash (as-Sunnah) yang sampai pada mereka. Selain itu juga 

karena pengetahuan mereka dalam masalah hadi>th tidak sama. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

̀  ء  k ك }d ض d د

 l ل {t ط dh  ذ b ب

 m م }z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ S س j ج

 w و f ف sh ش }h ح

 y ي q ق }s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan 

coretan horisontal di atas huruf a>, i> dan a>. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung 

dua huruf “ay” dan “aw” 

Contoh : 

Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>‘ah 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi  bahasa baku Indonesiaa harus dicetak miring 
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5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh  ; 

Ibn Taymi>yah bukanIbnu Taymi>yah. Inna al-di>n `inda Alla>h al-Isla>m bukan 

Inna al-di>na‘inda Alla>hi al-Isla>mu.  …. Fahuwa wa>jib bukan Fahuwa 

wa>jibu dan bukan pula Fahuwa wa>jibun 

6. Kata yang berakhir dengan t a>’marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at)  dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh  ; 

1. Na’at dan Mud}a>filayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}riyah. 

2. Mud}a>f  : mat}ba’at al-‘a>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i>diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah maka 

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’ bertashdid berada ditengah kata 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh  ; 

1. al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi> 

2. Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah. 

3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam merupakan agama yang berasal dari tuhan. Tuhan 

memanifestikan wujudnya dalam agama ini dan menunjukan eksistensinya. 

Agama yang bergantung hanya pada kisah-kisah dan dongeng-dongeng tidak 

memiliki ruh kebenaran yang menunjukan eksistensi tuhan dalam ajaranya. 

Dari semua agama di dunia ini, Islam merupakan agama yang 

memberikan perhatian penuh terhadap perihal perkawinan.1 Perkawinan 

merupakan hubungan yang bermuara pada rasa cinta antara seorang laki-laki 

dan perempuan yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. 

Institusi perkawinan diatur dengan rapi dalam agama Islam.2 Hal ini 

menunjukan kesempurnaan agama Islam dalam mengatur setiap kehidupan 

para penganutnya. 

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Pernikahan atau biasa disebut juga perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.3 Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa 

tujuan dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga 

                                                             
1  Zainudin, Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),1.  
2 Mirza Tahrir Ahmad, Islam’s Response To Contemporary Issues, cet. 4(United 

Kigdom:Islam International Publication Ltd, 2007) 97. 
3  Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.t),5. 
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yang saki>nah, mawwadah, dan Waraḥmah.4 Dengan demikian diharapkan 

sebuah pernikahan mampu membentuk keluarga yang harmonis penuh dengan 

ketentraman, kebahagian, cinta, dan kasih sayang. 

Untuk  mencapai tujuan tersebut, maka hendaknya dalam pernikahan 

ada unsur kafa>’ah antara suami dan istri, yaitu persesuaian keadaan antara 

calon suami dan istri atau keduanya itu sederajat.5 Hal itu dikarenakan jika 

kedudukan antara laki-laki dan perempuaan sebanding maka akan menjadi 

faktor kebahagian hidup suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan 

perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga.6 

Dalam masalah kafa>’ah ini yang ditekankan adalah adanya 

keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian. Dalam masalah agama, yaitu 

akhlak dan ibadah. Dari sini bisa dipahami bahwa ukuran kafa>’ah bukan 

melihat harta ataupun bangsawan yang menjadi ukuran maka akan 

terbentuklah kasta karena hakikatnya manusia disisi Allah adalah sama, hanya 

ketawkaanlah yang membedakanya. Hal ini merupakan suatu gambaran yang 

digambarkan oleh ahli fiqh dalam masalah kafa>’ah. Dalam hak kafa>’ah, 

jumhur ulama berpendapat kafa>’ah  itu hak bagi perempuan dan walinya, 

keduanya boleh meniadakan kafa>’ah dengan keridlaan bersama, dan apabila 

tidak ada keridlaan masing-masing maka mereka berhak mengajukan fasakh 

dengan alasan tidak kafa>’ah.7 Dalam menentukan kriteria  kafa>’ah  terdapat 

                                                             
4 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT  Midnes Surya Grafindo, 1988), 

167. 
5 Ibid., 180.  
6  Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut:Dār al-Fikr, t.t), 126. 
7 Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Press,2010), 57.   
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perbedaan dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh situasi 

dan kondisi dimana ulama tersebut hidup, juga di sebabkan karena adanya 

perbedaan menggunakan dalil-dalil dan cara berijtihad, sehingga perbedaan 

tersebut mengakibatkan berbeda dalam fiqh sebagai hasil ijtihad. 

Dalam memandang kriteria kafa>’ah, ulama’ banyak yang mengatakan 

bahwa pekerjaan, kekayaan, dan akhlak merupakan kriteria kafa>’ah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan yaitu pekerjaan yang terhormat 

dengan pekerjaan yang kasar. Untuk menentukan pekerjaan tersebut pekerjaan 

terhormat atau bukan dikembalikan pada adat kebiasan mayarakat setempat, 

sedangkan kekayaan yaitu kemampuan laki-laki dalam membelanjai istrinya, 

karena orang fakir akan memebelanjai istrinya dibawah ukuran laki-laki kaya.8 

Maka orang kaya tidak kafa>’ah dengan orang miskin. Adapun akhlak yaitu 

kemuliaan akhlak orang tersebut. Dari sebagian kriteria kafa>’ah yang telah 

disebutkan ini tidak akan terwujud kecuali adanya dukungan dari ilmu 

pengetahuan yang dia miliki. Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan 

merupakan bagian dari kafa>’ah yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

jodoh.   

Ulama Ḥanȃfiyah berpendapat bahwa kafa>’ah meliputi enam hal, 

yaitu: keturunan, Islam, merdeka, Kekayaan, Keberagamaan, dan mata 

pencaharian.9 Sementara madhhab Malikiyah dam Imȃmiyah tidak 

                                                             
8  Ibid.m 46. 

  9  Muhammad Abū Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Kairo: Dȃr al-Fikr, 1957), 156. 



4 
 

 

 

memandang adanya kesepadanan, kecuali dalam hal Agama dan akhlak saja.10 

Ulama’ Syafi’iyah menentapkan kriteria kafa>’ah mencakup lima hal: 

keturunan, keberagamaan, merdeka, mata pencaharian, dan bebas dari cacat. 

Adapun dalam madhhab Hanbali terdapat dua pendapat. Pendapat pertama 

menetapkan seperti madhhab syafi’i, kecuali bebas dari cacat, sedangkan 

menurut pendapat lain menetapkan bahwa kriteria kafa>’ah hanya dalam hal 

Keberagaman dan keturunan. 

Dalam tradisi orang jawa dalam memilih pasangan biasanya 

menggunakan standar bobot, bibit, bebet. Bobot yaitu: suatu tinjauan untuk 

memilih jodoh dari segi harta (kekayaan) dan status sosialnya. Bibit adalah 

suatu tinjauan untuk memilih jodoh dari segi nasab (keturunan) dan bebet 

merupakan tinjauan dari segi akhlaknya.11 

Dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan kafa>’ah adalah keserasian antara suami istri 

dalam hal kekayaan supaya keberlangsungan hidup berumah tangga dapat 

terjaga. Dalam kitab ini Wahbah Az-Zuhaili menguraikan permasalahan 

kafa>’ah secara terperinci, terutama ketika menjelaskan perbedaan dikalangan 

fuqoha' dalam masalah kafa>’ah sebagai syarat pernikahan. Beliau  

menjelaskan bahwa ada dua pendapat dalam menentukan kafa>’ah sebagai 

syarat pernikahan tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa kafa>’ah 

                                                             
10 Muhammad Jawwad Mughniah, Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Ḥanȃfi, Mȃlikĭ, Syȃfi’ĭ, 

Hanbalĭ, terj. Maskur AB.dkk., vol. 7 (Jakarta: Lentera, 2000), 235. 
11  Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 42. 
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bukan merupakan syarat pernikahan baik syarat sah nikah ataupun luzum/ 

lazim (syarat yang memungkinkan adanya fasakh). 12 

Menurut pendapat pertama ini, perkawinan seorang laki-laki dengan 

perempuan tetap sah walaupun keduanya tidak kufu. Pendapat kedua adalah 

pendapat jumhur fuqoha yang mengatakan bahwa kafa>’ah adalah syarat lazim 

bukan syarat sah nikah. Menurut pendapat ini apabila seorang perempuan 

dinikahi laki-laki yang tidak kufu denganya, maka akad perkawinan tetap sah, 

tetapi untuk walinya berhak menolak akad itu untuk mencegah aib diantara 

mereka. 

Sedangkan konsep kafa>’ah menurut Ibn Hazm beliau berpendapat  

bahwa kafa>’ah hanya berlaku dalam masalah keimanan, karena pada 

hakekatnya orang Islam sama kedudukanya, bersaudara satu dengan yang 

lainya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat al-Ḥujurāt ayat  

10 : 

        .... 

Artinya: ‘’sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara”.13 

 

Dari ayat di atas menunjukan tidak adanya pembedaan antara mukmin 

satu dengan lainya.14 Walaupun secara tidak langsung unsur kafa>’ah juga ada 

dalam madhhab ini tetapi hanya segi agama saja. Dengan kata lain, hanya 

                                                             
12  Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), 

240. 
13  al-Qur’an, 49: 10. 
14 Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa’id bin Hazm, al-Muḥallā, vol. 10 (Beirut: Dār al-

Fikr, t.t.), 24.   
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ketakwaan kepada Allah sajalah  yang membedakan manusia dihadapan Allah, 

bukan masalah kebangsawaan, harta, ataupun kecantikan.15 

Dalam memandang kafa>’ah, Ibn Hazm mengatakan bahwa tidak ada 

keharaman pernikahan antara orang negro yang penganguran dengan Bani 

Hasyim dan orang yang sangat fasik tetap kufu dengan wanita yang taat. 

Begitu juga orang laki-laki yang mulia juga kufu dengan wanita yang sangat 

fasik sekalipun. Kesemua dari mereka itu asal tidak berzina, karena 

menurutnya perempuan  zina hanya boleh nikah dengan laki-laki zina, namun 

apabila ia bertaubat maka dihalalkan baginya untuk dinikahi.16 

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji  

secara ilmiah bagaimana pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm tentang 

konsep kafa>’ah terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kafa>’ah 

dalam pernikahan dianggap penting, karena menyangkut kelangsungan hidup 

antara pasangan suami istri, yaitu terwujudnya persamaan dalam perkara 

sosial demi memenuhi kestabialan dalam kehidupan suami istri sehingga 

dalam kaca mata urf pihak perempuan dan walinnya tidak di permalukan 

dengan pernikahan tersebut. 

B. Rumusan  Masalah 

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti hendak menggali dan 

menganalisa mengenai konsep kafa>’ah  terhadap keharmonisan rumah tangga 

menurut Wahbah Az-Zuhaili> dan Ibn Hazm. Penggalian ini diajukan dengan 

beberapa pokok permasalahan yang meliputi; 

                                                             
15 Djama’ah Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993),77. 
16  Ibn Hazm, al-Muhallā, 474. 
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1. Bagaimana konsep kafa>’ah  menurut Wahbah Az-Zuhaili> dan Ibn Hazm? 

2. Bagaimana istinbāt} hukum Wahbah Az-Zuhaili> dan Ibn Hazm dalam 

menetapkan kriteria kafa>’ah dalam pernikahan? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang hendak peneliti bahas di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan  konsep kafa>’ah  menurut  Wahbah Az-Zuhaili> dan 

Ibn Hazm. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana istinbāht hukum yang digunkan oleh 

Wahbah Az-Zuhaili> dan Ibn Hazm dalam menetapkan kriteria kafa>’ah. 

D. Manfaat  Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfa’at dalam 

memperkaya khazanah pengetahuan mengenai ragam pemikiran para 

ulama dan muffasirin muslim tentang konsep kafa>’ah  yang selama ini 

mengisi istinbāt} dan wacana keilmuan hukum islam. 

2. Secara Praktis 

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

menciptakan konsep kafa>’ah terhadap keluarga sakinah. 

b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai 

konsep kafa>’ah, selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 
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wacana pengetahuan para akademisi khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk  lebih memahami perbedaan penelitian ini, maka perlu kiranya 

diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyak terkait dengan topik 

penelitian ini, karena penelitian terdahulu sudah pernah dibahas diantaranya 

adalah: 

Dalam bentuk skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Lathifatun 

Ni’mah, dengan judul “Konsep kafa>’ah  dalam Hukum Islam (Studi pemikiran 

As-Sayyid Sabiq, dalam kitab Fikih Sunnah), skripsi ini mengkaji mengenai 

pemikiran As-Sayyid Sabiq mengenai konsep kafa>’ah  dalam hukum Islam. 

Yang dimaksud kafa>’ah oleh As-Sayyid Sabiq di sini adalah laki-laki yang 

sebanding dengan calon isterinya dalam tingkat sosial dan sederajat dalam ak  

hlak serta ketaqwaannya kepada Allah Swt.17Dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 1). Bagaimana pendapat Sayyid Sa>biq dalam kitab Fiqh as-

Sunnah tentang konsep kafa>’ah dalam hukum Islam, 2). Bagaimana signifikan 

dari makna kafa>’ah dalam kehidupan sosial umat Islam. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini 

bersifat deskriptif analitik , pendekatan yang digunakan adalah mengkaji dan 

menelaah dari berbagai buku dari sumber tertulis, adapun hasil dari penelitian 

ini adalah: menurut pendapat Sayyid Sa>biq kafa>’ah adalah kesebandingan 

                                                             
17 Lathifatun Ni’mah, “Konsep kafa>’ah  dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunah),’’ Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 32. 
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antara calon suami dan calon istri dalam kedudukan, sepadan dalam tingkat 

sosial dan sederajat dalam akhlak serta agama. 

Skripsi oleh Moch Choirul yang berjudul “Kafa>’ah  dalam pernikahan 

prespektif masyarakat desa Truneng Kecamatan Slahung (studi kasus di Desa 

Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Dalam skripsi ini 

penyusun memaparkan kriteria-kriteria kafa>’ah prespektif masyarakat desa 

Truneng Kecamatan Slahung yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah 

agama karena inilah modal utama dalam membina rumah tangga yang 

sakīnah. Sedangkan kriteria-kriteria lain, hanya unsur pelengkap 

saja.18Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana prespektif 

masyarakat desa Truneng Kecamatan Slahung terhadap kriteria kafa>’ah dalam 

pernikahan, 2). Bagaimana presepsi masyarakat Desa Truneng terhadap 

kedudukan kafa>’ah sebagai pertimbangan dalam pernikahan. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan 

data, wawancara, observasi, dan dokumetasi, dari penelitian ini dapat 

disimpulkan prespektif masyarakat Desa Truneng terhadap kriteria kafa>’ah 

dalam pernikahan, dalam meilih pasangan atau jodoh dapat dilihat dari 

beberapa kriteria diantaranya agama, keturunan dan pendidikan, istilah yang 

sering mereka gunakan dalam hal kriteria tersebut bobot, bibit dan bebet. 

Dalam bentuk skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Badi’atut Durroh 

dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Single Parent di 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Perspektif M. Quraish Shihab”. Ia 

                                                             
18 Moch choirul, “Kafa>’ah dalam Pernikahan Prespektif Masyarakat Desa Truneng 

Kecamatan Slahung” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2007), 17. 
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membahas tentang pengertian keluarga sakinah menurut single parent sudah 

sesuai yakni keluarga sakinah merupakan keluarga yang utuh hidup bahagia, 

tentram, nyaman dan tenang yang disertai kasih sayang keluarga. Dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana prespektif M. Quraish 

Shihab tentang pengertian keluarga sakinah menurut single parent di 

kecamatan geger, 2). Bagaimana persepektif M. Quraish Shihab tentang ciri-

ciri keluarga sakinah menurut single parent di kecamatan geger, 3). 

Bagaimana persepektif M. Quraish Shihab tentang faktor-faktor penyebab 

terbentuknya keluarga sakinah menurut single parent di kecamatan geger.19 

Jenis penelitian ini adalah penelitan kualitatif , pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif yang didasarkan pada subjek 

penelitian sebagai data primer, sumber data yang diambil berdasarkan 

wawancara dengan beberapa informan, adapun lokasi penelitian berada di 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

adalah 1). Menurut M Quraish Shihab keluarga sakinah menurut single parent 

sudah sesuai yakni keluarga sakinah merupakan  keluarga yang utuh hidup 

bahagia, tentram, nyaman, dan tenang yang disertai kasih sayang antara 

anggota keluarga, 2). Menurut single parent di Kecamatan Geger yaitu sesuai 

dengan pendapat tokoh yaitu: menjaga keimanan yang kokoh, melakukan 

ibadah dalam kehidupan, serta memberikan yang terbaik terhadap pasangan, 

memenuhi janji dan saling pengertian. 

                                                             
19 Badi’atut Durruh, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Single Parent di Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun Perspektif M. Quraish Shihab” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2017), 69. 
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Dalam bentuk Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Mas Hari 

Kaswadi dengan judul “Pemikiran Abdurrahman Ba’alawi Tentang kafa>’ah 

Syarifah dalam Kitab Bughiyah Mustarsyidin”. Ia membahas tentang kafa>’ah 

syarifah dalam Kitab Bughiyah Mustarsyidin dijelaskan secara eksplisit, 

bahwa kafa>’ah berarti keseteraan, kesepadanan, atau kesamaan kedudukan 

antara calon suami dan istri dalam dimensi psikologi, spiritual dan materi. 

Meskipun demikian Al- Ba’alawi tidak begitu kaku dalam menerapkan watak 

kafa>’ah  dan berbagai dimensinya, karena adat kebiasaan suatu masyarakat 

dapat mengugurkan pendapat-pendapat para fuqoha.20Dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana konsep kafa>’ah syarifah menurut 

Abdurrahman Ba’lawi dalam kitab Bughiyah Mustarsyidin, 2). Bagaimana 

dasar hukum tentang kafa>’ah syarifah menurut Abdurrahman Ba’lawi dalam 

kitab Bughiyah Mustarsyidin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dimana kajiannya diarahkan untuk mendeskripsikan fakta secara 

faktual dan cermat, adapun jenis penilitian ini adalah penelitian pustaka 

(library research), kesimpulan dari penelitian ini beliau mengatakan 

bahwasanya kafa>’ah berarti kesetaraan kedudukan antara calon suami dan 

calon istri dalam dimensi psikhologi, spiritual, dan materi. Meskipun demikian 

beliau tidak begitu kaku dalam menetapkan watak kafa>’ah dan berbagai 

dimensinya, karena adat dan kebiasaan masyarakat dapat mengugurkan 

pendapat fuqqoha. Dalam pemikiranya beliau menyandarkan pada hadith nabi 

dan pendapat imam madhhab dan yang lebih penting adalah hukum adat. 

                                                             
20 Mas Heri Kasadi, “Pemikiran Abdurahman Ba’alawi Tentang kafa>’ah  Syarifah,” 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,  2008),75. 
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Dalam bentuk skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Noto 

Diharjo dengan judul “Pandangan H>aba>ib Kota Malang Terhadap kafa>’ah  

Sharifah”. Ia membahas tentang implikasi kafā’ah sharifah terbagi dalam dua 

pandangan. Pertama, keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara 

sharifah dengan non sayyid, nasabnya tidak tersambung kepada nabi 

Muhammad SAW. Sebab nasab anak digariskan pada ayahnya. Kedua, 

dikarenakan kafā’ah sharifah diposisikan sebagai syarat luzum atau syarat 

mustahsinah, maka tidak menjadi suatu kewajiban untuk mengikutinya. 

Artinya jika antara sharifah dan wali sudah rela untuk dilakukan perkawinan, 

maka perkawinan tersebut sah dan tidak batal.21Dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 1). Untuk menggambarkan pandangan H>aba>ib Kota Malang 

Terhadap landasan kafa>’ah  Sharifah, 2). Untuk menggambarkan pandangan 

H>aba>ib Kota Malang Terhadap implikasi yang ditimbulkan kafa>’ah  sharifah. 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

kajianya untuk mendeskripsikan fakta dan ciri-ciri secara aktual, jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka 

(library research), kesimpulan dari penelitian ini dalam pandangan mayoritas 

haba>ib  kota Malang keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara 

sharifah dengan sayyid , nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad 

SAW, sebab nasab anak digariskan kepada ayahnya. 

Dari kajian yang telah dilakukan di atas peneliti tidak menemukan 

kajian-kajian, baik dari kitab maupun literatur-literatur lain yang membahas 

                                                             
21 Nugroho Noto Diharjo, “Pandangan Habaib Kota Malang Terhadap kafa>’ah 

Sharifah,’’ Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008), 67. 
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kafa>’ah menurut Wahbah Az-Zuhaili> dan Ibn Hazm, maka penulis 

memandang penelitian ini layak dilakukan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, jenis penelitian dalam skripsi 

ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis.22 Dalam penelitian jenis ini, analisis 

data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama 

penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. 

penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.23 

Sedangkan jika ditinjau dari lokasi perolehan data, jenis penelitian 

ini merupakan penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang 

berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber 

kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data 

variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh 

dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.24 Artinya, 

peneliti akan meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang sedang dibahas, yakni mengenai konsep kafa>’ah dalam 

keharmonisan rumah tangga. 

                                                             
22  Aji Damanhuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 

2010), 23. 
23  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R&D, Cet. 22 (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 9. 
24  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004), 1-2. 
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Dalam meneliti permasalahan yang dibahas, apabila ditinjau dari 

segi sifat penelitianya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif 

analisis komparatif, dalam hal ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan  

dasar hukum, persamaan dan perbedaan kafa>’ah menurut Wahbah az-

Zuhaili> dan Ibn Hazm dengan proses sebagai berikut: memaparkan data, 

mengkomparasikan secara tuntas, dan mengambil kesimpulan dari data-

data dan analisis yang telah dipaparkan.25  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam skripsi ini 

merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang bisa 

dikategorikan menjadi dua sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer, yakni data pokok yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari obyek penelitian.26 Sumber primer dalam 

penelitian ini adalah kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9  dan Al-

Muhalla jilid 13. 

2. Sumber Data Sekunder, merupakan data pelengkap yang akan di 

korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, 

skripsi, majalah. Dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi bahan-

bahan bacaan yang ada hubunganya dengan masalah konsep kafa>’ah 

terhadap keharmonisan rumah tangga. Mengenai objek yang diteliti 

yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti. 

                                                             
25 M. Nur Hakim, Metode Studi Islam, Cet. 2 (Malang: UMM Press, 2005), 16.  
26  Saifudi Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber dengan teknik 

selected index reading (pemilihan pedoman bacaan), yaitu mengumpulkan 

data-data mengenai apa saja dalil-dalil hukum Syara’ yang digunakan dan 

bagaimana cara istinbāht  Wahbah Az-Zuhaili> dalam kitab Al-fiqh al-

Islam Wa adillatuhu dan Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla dalam 

menyusun pemikiranya tentang konsep  kafa>’ah  dan bacaan-bacaan lain 

yang relevan dengan pokok masalah yang ingin dijawab melalui penelitian 

ini. 

Data penelitian yang sudah dikumpulkan diolah dengan teknik: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapanya, kejelasan makna, keselarasan antara 

data yang ada relevansinya dengan penelitian.27 Dalam hal ini penulis 

akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah 

saja. 

b. Organizing, yakni mengatur dan menyusun data untuk menghasilkann 

bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik dan sistematis. 

4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik pembahasan yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik 

penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk 

                                                             
27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.  
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mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), 

dan dilakukan secara objektif, valid, realiabel, dan dapat direplikasi.28 

Selain metode analisis isi, peneliti juga menggunakan metode 

analisis wacana yang merupakan salah satu cara mempelajari makna 

pesan sebagai alternatif lain akibat keterbatasan dari analisis isi. Secara 

teoritis analisis wacana ini memiliki prinsip yang hampir sama dengan 

beberapa pendekatan metodologis, seperti analisis struktural, pendekatan 

dekonstruksionisme, interaksi simbolis dan hermenutika, yang semuanya 

lebih menekankan pada pengungkapan makna yang tersembunyi.29 

Dalam penulisan ini kajian difokuskan pada bahan-bahan 

kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur yang bersandar 

akademik, kemudian cari makna baik yang tersurat maupun tersirat. 

Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan 

gagasan yang ada dalam data. 

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema 

yang berasal dari kata. 

c. Menuliskan model yang ditemukan. 

d. Koding yang telah ditemukan.30 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                             
28 Eriyanto, Analisis Isi:Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan 

Ilmu-Ilmu Sosial Lainya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 15. 
29 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan 

Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012),163-164. 
30 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Manshur, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 249.  
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Agar skripsi terarah dan teratur,  dan mudah dipahami, maka penulis 

membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dimana setiap bab terdiri 

dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan.  Yang terdiri dari latar belakang masalah yang 

menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti sekaligus 

memberi  batasan dalam penelitian. Dalam perumusan masalah disebutkan 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian ditulis pada sub bab ketiga untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan 

penelitian, landasan teori menjelaskan teori yang akan digunakan dalam 

penelitian, metode penelitian menjabarkan tentang metode apa yang akan 

digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan berisi penjelasan dari 

perbabnya. 

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Konsep kafa>’ah. Dalam bab ini di 

jelaskan seputar pengertian dan unsur-unsur konsep kafa>’ah  secara umum, 

pada sub-sub selanjutnya menjelaskan tentang landasan hukum yang digunkan 

dalam konsep kafa>’ah. Pada sub bab selanjutnya membahas tentang 

kedudukan kafa>’ah terhadap keharmonisan rumah tangga, pada sub bab 

selanjutnya dijelaskan tentang hak dari kafa>’ah, pada sub bab terakhir 

menjelaskan tentang istinbat}  hukum.  

Bab III  : Konsep kafa>’ah  menurut Wahbah az-Zuhailī  dan Ibn Hazm. 

Dalam bab ini terdapat dua sub bab pokok, yaitu konsep kafa>’ah menurut 

Wahbah az-Zuhailī  dan Ibn Hazm. Sub bab pertama  meliputi biografi  

Wahbah az-Zuhailī  dan karya-karya dan istinba>t}  hukum yang digunakan. 
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Dan sub bab yang kedua meliputi biografi, karya-karya beliau kemudian di 

susul dengan metode istinba>t} hukum yang digunakan, sub bab tersebut di 

masukan karena nantinya untuk mengetahui historisitas konsep kafa>’ah 

menurut Wahbah az-Zuhailī  dan Ibn Hazm dan Ibn Hazm dan metode 

pengambilan hukum, apakah kesemuanya mempengaruhi dalam penetapan 

sebuah hukum.  

Bab IV :  Analisis Konsep kafa>’ah Menurut Wahbah az-Zuhailī  dan 

Ibn Hazm. Pada bab ini peneliti mencoba menganalisis sejarah penetapan 

konsep kafa>’ah  Wahbah az-Zuhailī  dan Ibn Hazm pada awal ditetapkanya 

konsep  kafa>’ah yang kemudian diketahui penyebab utama penetapan kafa>’ah, 

pada sub bab selanjutnya menganalisis istinbat} hukum yang digunakan 

Wahbah az-Zuhailī  dan Ibn Hazm dalam penetapan konsep kafa>’ah.   

Bab V: Penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang berisi jawaban 

dari rumusan masalah dengan ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya dilengkapi 

dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAFA>’AH  DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Kafa>’ah 

Kafa>’ah  berasal dari bahasa arab  yang artinya setara, sebanding, 

sesuai. Maksudnya adalah kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami 

dan istri guna memperoleh keserasian hubungan suami isteri dan dapat 

menghindarkan dari masalah-masalah tertentu.1 

1. Sayyid Sabiq memberikan definisi kafa>’ah   berarti sama, sederajat, atau 

sebanding. Yang dimaksud dengan sekufu’ dalam pernikahan adalah laki-

laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding 

dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jika 

kedudukanantara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan 

faktor kebahagiaan hidup suami isteri  dan lebih menjamin keselamatan 

perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.2 

2. Ibnu Mansūr mendefinisikan kafa>’ah sebagai suatu keadaan 

keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan 

nikah, kafa>’ah  diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon 

suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan 

sebagainya.3  

                                                             
1 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 33. 
2As-Sayyid Sabiq Muhammad, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dār Al-Fath, 1971), 126. 
3Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Anşārī al-Manzur, Lisan al-‘Arabi, (Mesir: 

Dār al-Mişriy, t.t), hlm 134. Dikutip Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Vol 1, 

(Yogyakarta: ACAdeMIA  TAZZAFA, 2013), 225. 
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3. Abu Zahrah memberikan definisi kafa>’ah  adalah suatu kondisi di  mana 

dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan 

antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat 

mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.4 

4. Dalam fiqh Islam Sulaiman Rasjid mendefinisikan kafa>’ah  dengan 

setingkatnya antara laki-laki dengan perempuan pada lima sifat, yaitu: 

agama, merdeka, perusahaan, kekayaan, kesejahteraan.5 

5. Dalam buku fiqh terbitan departemen Agama mendefinisikan kafa>’ah 

dengan keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami 

sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk 

melangsungkan perkawinan.6 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa pengertian kafa>’ah  secara terminologi adalah 

persamaan atau keserasian antara calon suami atau isteri untuk 

melangsungkan suatu pernikahan guna menghindari cela dalam suatu 

masalah tertentu sehingga antara calon suami dan istri tidak merasa 

keberatan untuk melangsungkan pernikahan. 

B. Dasar Hukum Kafā’ah 

Kafa>’ah  merupakan suatu yang dishariatkan oleh Islam hanya saja 

al-Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak 

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

                                                             
4Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwāl al-Shakhşîyah, (Mesir: Dār al-Fikr wa al-‘Arabi, 

1369/1950), hlm 156. Dikutip Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Vol 1, (Yogyakarta: 

ACAdeMIA   TAZZAFA, 2013), 226. 
5 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), 390. 
6  Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih (Jakarta:t.p,:1982/1983), 95. 
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kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang 

lainya. Islam tidak mengajarkan yang demikian.7 

Islam merupakan agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. 

Dalam hal kafa>’ah ini islam tidak membuat aturan, tetapi manusialah yang 

menetapkanya. Oleh karena itulah, terjadi perbedaan pendapat di antara 

mereka, terutama tentang hukum dan pelaksanaanya. 

kafa>’ah  bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun demikian 

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

mencapai tujuan pernikahan. Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin 

menikah guna memilih jodoh yang baik sebagaimana firman Allah surat Al-

Ḥujurat ayat 13.8 

                               

                    

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 di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’’.(al-

Hujurat: 13). 

 

Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Allah Swt. 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 

                                                             
7  Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15. 
8 Al-qur’an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Meenara Kudus, t.t), 517. 
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peristiwa seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yakni tukang bekam, 

Rasulullah SAW menyuruh kabilah Bani Bayadah menikahkan Abu Hindin 

dengan seorang wanita dikalangan mereka, mereka menjawab: “Apakah 

patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak?”. Maka 

Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena 

memandang rendah kedudukannya.9 

Dalam khutbahnya dalam 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 SAW mengatakan bahwa manusia itu hanya 

ada dua macam, yakni seorang yang berbuat kebajikan dan bertaqwa, dialah 

yang mulia pada sisi Allah Swt. Dan seorang lelaki yang durhaka dialah 

yang celaka, yang sangat hina menurut pandangan Allah Swt. kemudian 

Beliau membaca ayat ini.10 

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia satu dengan yang 

lainya, kecuali ketakwaan mereka kepada Allah adalah sama, asal mereka 

bertakwa pada_Nya. Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi 

manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan 

mereka. Walaupun demikian, bukan berarti kafa>’ah yang lain ditinggalkan, 

terutama juga terdapat pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221 yang 

berbunyi:11 

                                                             
9 Badan Wakaf UII, Al Qur’an Dan Tafsirnya JIlid IX (Yogyakarta : PT. Dana Bakti 

Wakaf, 1995), 441-442 
10 Ibid,. 
11  Ibid., 35. 
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  12.   

Artinya: “Dan janganganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 

surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 

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

mereka mengambil pelajaran’’.(Al-Baqarah:221). 

 

Ayat ini turun berkaitan dengan permohonan izin Ibn Abi Mursyid 

al-Ghanawi kepada Rasulullah untuk menikah dengan wanita musyrik yang 

cantik dan terpandang. Dan dalam riwayat lain ayat ini turun berkaitan 

dengan Abdullah bin Ruwāhah yang mempunyai hamba sahaya yang hitam. 

Pada waktu itu ia marah dan menamparnya, namun setelah itu ia menyesal 

dan akhirnya ia memerdekakan budak itu lalu menikahinya. Dengan 

demikian, telah jelas bahwa mengawini hamba sahaya yang muslimah lebih 

baik dari pada menikah dengan wanita musyrik.13 

Dengan iman seorang wanita akan mencapai kesempurnaan 

agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia akan memperoleh 

kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik dari pada 

memelihara urusan dunia, namun apabila ia tidak bisa memelihara keduanya, 

                                                             
12  al-Qur’an, 2: 221. 
13  K. H. Q. Shaleh, dkk., Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunya Ayat Al-

qur’an (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 72-73. 
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kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan 

pernikahan yang harmonis dan bahagia.14 Lebih lanjut Muhammad Nasib 

Ar-Rifa’i mengatakan bahwa larangan menikah dengan musyrik karena 

bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta pada 

dunia serta memprioritaskan dunia dari pada akhirat yang pada akhirnya 

akan mengakibatkan kebinasaan. Sedangkan Allah mengajak ke surga 

dengan izin dan ridho-Nya.15 

Setelah membahas larangan pernikahan antara orang mukmin dengan 

orang musyrik, dilanjutkan dengan larangan nikah orang mukmin dengan 

orang zina. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat An-Nūr ayat 3 

yang berbunyi: 

                               

       

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan  yang musyrik; dan perempuan yang 

berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina 

atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 

orang-orang yang mukmin”.16 

   

Dengan tegas ayat ini melarang pernikahan antara orang pezina (yang 

kotor dan biasa berzina) dengan orang mukmin. Dalam ayat ini pezina hanya 

diperbilehkan menikah dengan pezina atau orang musyrik. 

Ulama Ḥambalī dan Zhāhiri menetapkan bahwa pernikahan dengan 

pezina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum mereka 

                                                             
14 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Maraghi, terj. Ansor Umar Sitonggal, dkk., vol. 2 

(Semarang: Toha Putra, 1993), 263. 
15 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, 

Terj. Syihabuddin, vol.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 359. 
16 al-Qur’an,  24: 3; 13:00. 
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bertaubat.17 Selain itu, sebagian ulama berpendapat bahwa kebiasaan orang 

yang suka berzina itu enggan untuk menikah. Sedangkan anatara keshalihan 

dengan perzinahan bertolak belakang, maka tidak mungkin rumah tangga 

akan tentram bila antara suami dan isteri tidak sejalan dengan hidupnya. 

Adapun yang menyangkut dengan perbedaan antara orang beriman dengan 

orang fasik terdapat dalam al-Qur’an surat As-Sajdah ayat 18 yang berbunyi: 

                 

 

Artinya: “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir) 

mereka tidak sama”.18 

  

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau 

sepadan dengan orang beriman. Yang membedakan adalah kualitas 

keagamaan mereka. Disamping tidak sederajat, bahkan cenderung 

berlawanan arah yang dapat membawa dampak yang buruk terhadap 

kelangsungan hidup berumah tangga. 

Kemudian dasar-daasar hukum kafa>’ah  yang berasal dari ha>dith 

seperti: 

اءخ، وخأخْنِكُحوا إِلخْيِهمْ  ُروا لُِنطخِفُكْم، وخاْنِكُحوا اْْلخْكفخ  َتخخي َّ
 

Artinya: “Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: pilihkanlah bagi 

anak-anak kalian (jodoh yang baik) dan nikahkanlah mereka 

dengan suami yang sepadan dan pinangkanlah anak gadis kalian 

dengan mereka”.19 

 

                                                             
17 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 9 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 286. 
18 al-Qur’an,  32: 18; 13:02 

19 Ibn Majjah, Sunan Ibn Majjah (Beiru: Dar al-Fikr, 1995), 618. 
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Ha>dith ini memberi pemahaman sekaligus perintah kepada wali 

untuk menikahkan anak-anaknya dan lebih selektif dalam memilihkan jodoh 

untuk anaknya. Lebih jauh lagi hadith ini memerintahkan wali untuk 

menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan (sekufu’). Semakna dengan 

ha>dith di atas yaitu ha>dith yang mengindikasikan harus adanya kafa>’ah  

yaitu: 

اثخلخ  عخِليُّ  قخالخ لخُه يخا أخنَّ رخُسولخ اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم  ْراخ ّْر ُة ِإذخا   ٌثل  اخ ؤُ خخ لخ  الصَّ
رخْت  أخؤخْت  ضخ ْدتخ لخخ  وخاْْلخِّيْرُ  وخاْلْخنخازخُة ِإذخا حخ ُكْفًئا. ا ِإذخا وخجخ  

 

Artinya: “Abdullah Ibn Wahab dari Sa’id Ibn Abdillah al-Juhany dari 

Muhammad bin Umar dari Ali bin Abi Tholib dari ayahnya dari 

Ali bin Abi Tholib Nabi SAW bersabda padanya: “Hai Ali, tiga 

hal jangan kamu mengakhirkannya (menunda-nunda), yaitu: 

sholat apabila sudah masuk waktu, jenazah apabila hadir, janda 

apabila kamu mendapatkan laki-laki yang sepadan untuknya”.20 

 

Hadi>th di atas walaupun ditujukan bagi janda, namun hadi>th itu juga 

mengisyaratkan harus adanya kafa>’ah  dalam pernikahan. Jika dilhat lebih 

jauh, ha>dith di atas dapat dipahami dengan tidak tergesa-gesa menikah 

apabila belum menemukan orang yang sepadan (kufu’). 21 

Ha>dith  tentang kafa>’ah  mengenai hal keagamaan diantaranya: 

عن أيب حامت املزين قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : إذا جائكم من 
لقه فانكحوه إ ا ؤفعلوا يف ا ارض وفساد  ؤرضون دينه ّو

 

Artinya:  Dari Abi hatim al-Muzzani berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Apabila seseorang yang kalian telah relai perihal akhlaknya dan 

agamanya datang (meminang anak gadis) kalian maka 

                                                             
20 Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, Sunan at-Tirmi>dzi, vol. 1 (Libanon: Da>r al-

Fikr,t.t), 217. 
21 Muwafiq al-Din Abi Muhammad ‘Abdilah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni 

(Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 26. 
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kawinkanlah (anak kalian) dengannya. Jika kalian tidak kerjakan, 

niscaya akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang sangat 

luas (besar).22” 

 

Ha>dith di atas juga memerintahkan seseorang untuk menikahkan 

anaknya bila sudah menemukan orang yang se-kufu’ atau sepadan. Dalam 

ha>dith ini lebih menggambarkan kriteria kafa>’ah dari segi akhlak dan agama, 

yang mana dengan akhlak dan agama akan lebih menjamin seseorang dalam 

berkeluarga menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, 

karena seandainya seseorang tidak memperhatikan hal di atas dan lebih 

memilih mengawinkan anaknya dari segi kedudukan, harta, keturunan, maka 

akan timbul kekacauan dan kerusakan yang tiada akhir.23 

Dari keterangan di atas telah jelas bahwa dasar untuk memilih 

pasangan hidup sebagaimana yang diharapkan dalam agama Islam adalah 

agama dan akhlak. Sedangkan kedudukan, harta, keturunan, serta yang 

lainnya tidak dikenal oleh Islam, karena sesungguhnya Islam memandang 

seluruh manusia sama dan yang membedakan hanyalah ketaqwaan mereka 

pada Allah.24 Dalam hal ini penulis lebih setuju apabila kriteria yang 

menyangkut duniawi seperti kekayaan, pekerjaan, dan lainnya juga 

dimasukkan dalam unsur kafa>’ah  karena pada dasarnya manusia akan 

cenderung terhadap hal keduniawian. 

 

 

                                                             
22 John Wensinc dkk, Al-Mu’jam al-Mufahras li alfaz a-Hadith al-Nabawi. 
23 Ibrahim Muhammad al-Jamil, Fiqh Musimah: Ibadat, Mu’amalat (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1999), 269. 
24 Ibid. 
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C. Macam-Macam Kriteria Kafa>’ah 

Dalam menentukan kriteria kafa>’ah para ulama’ berbeda pendapat 

dalam masalah tersebut, walaupun dari mereka juga banyak terjadi 

persamaan dalam memandang kriteria kafa>’ah sebagai model untuk menuju 

kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram sesuai dengan tujuan 

pernikahan. 

Ulama hana>fi memandang kafa>’ah  hanya berkisar dalam enam hal 

yaitu: keturunan, Islam, merdeka, kekayaan, keberagaman, dan pekerjaan. 

Ulama Malikiyah menetapkan bahwa kafa>’ah  hanya terdapat pada dua 

masalah saja yaitu: Masalah agama dan masalah bebas dari cacat. 

Sedangkan dari golongan Syafi’iyah, kafa>’ah berkisar pada lima hal 

saja yaitu: merdeka, keturunan, keberagamaan, pekerjaan, selamat dari cacat. 

Sementara dalam madhab Hanba>li dalam menentukan kafa>’ah  hanya 

berkisar dalam dua hal saja yaitu Keturunan dan agama. Dan sebagian yang 

lain berpendapat bahwa kafa>’ah  mencakup lima hal, yang dua sudah 

disebutkan diatas dan ditambah sifat merdeka, pekerjaan, dan kekayaan.25 

Sementara ulama yang paling menonjol diantara ulama yang lain 

adalah Ibn Hazm, yang mana beliau mengatakan tidak ada kafa>’ah dalam 

Islam, karena semua orang mu’min satu sama lain bersaudara, dan 

seandainya ada, kafa>’ah hanya berlaku dalam hal keagamaan saja.26 

                                                             
25  Abl ‘Al-Mu’thi Muhammad Ibn Umar Ibn’Ali Nawāwi, Nihāyah al-Zāyn (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1995) 285. 
26 Ibn Hazm, Al-Muhalla’, 24. 
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Demikian perincian kriteria kafa>’ah  dari masing-masing ulama’, 

kemudian untuk memmperjelas kriteria tersebut akan penulis uraikan satu 

persatu. 

1. Keturunan  

Mengenai keturunan ini semua ulama’ jumhur kecuali Maliki 

sepakat, bahwa keturunan merupakan unsure dari kafa>’ah Mereka 

mengatakan bahwa keturunan didasarkan pada ras, terutama bangsa arab 

dan bangsa ajam.kemudian Madhaab Hanāfi dan Syāfi’i membedakan 

bangsa arab yaitu Quraisy dan non Quraisy. Madhab Syāfi’i membagi 

lagi bangsa Quraisy antara Bani Hasyim dan non Bani Hasyim. Bani 

Hasyim pun dibagi lagi dari Bani Hasyim keturunan Muhammad dan 

bukan keturunan Muhammad SAW.27 

2. Keagamaan 

Sedangkan yang dimaksud dengan ke agaaman yaitu kesalihan 

dan keistiqomahan wanita dalam beragama. Maka, jika wanita itu telah 

taat dan istiqomah dalam beragama maka ia tidak se-kufu dengan orang 

fasik selagi bapak perempuan tadi juga salih, dan ketika bapaknya fasik 

atau wanita itu fasik dan bapaknya shalih maka seorang fasik tidak se-

kufu dengan wanita itu. 

3. Islam  

Masalah ke Islaman pada dasarnya digunkan bagi selain orang 

arab. Sedaangkan orang arab sendiri tidak memikirkan kufu tergadap 

                                                             
27 M. Hasyim Assegaf, Derita Putri Putri Nabi: Studi Historis kafa>’ah  Syarifah 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 58. 



30 
 

 

keislaman mereka, sebab mereka bangga dengan nasabnya atau 

keturunanya karena keislaman merupakan agama nenek moyang mereka. 

Dalam masalah keislaman ini, ulama Shāfi’i, Ḥanba>li, Māliki 

tidak memeprhitungkan se-kufu tentang keislaman, namun ulama Ḥana>fi 

berpendapat, bahwa laki-laki muslim yang bapaknya kafir tidak kufu  

dengan wanita muslimah yang bapaknya muslim. 

4. Kekayaan 

Kebahagian rumah tangga bukan terletak pada banyaknya harta, 

namun harta merupakan salah satu faktor dalam kafa>’ah karena pada 

hakekatnya manusia senag terhadap harta. Walaupun para ulama’ sepakat 

bahwa kekayaan termasuk unsur kafa>’ah  namun mereka berbeda 

pendapat dalam memandang kafa>’ah  dalam masalah kekayaan ini. 

Imam hanba>li berpendapat bahwa laki-laki miskin tidak sekufu 

dengan perempuan kaya.28 Beliau beralasan kaena orang miskin akan 

memberi belanja kepada istrinya di bawah kemampuan orang kaya dan 

tentunya dalam kehidupanya. Sedangkan Imam Sha>fi’i berpendapat 

bahwa orang faqir atau miskin tidak kufu dengan perempuan kaya. Hal 

ini didasarkan pada ha>dith yang dimaksudnya kebangsawaan adalah pada 

kekayaan dan kemuliaan pada takwanya.29 Beliau beralasan bahwa pada 

hakekatnya uang tidak tetap terkadang menghilang dan juga mucul. Dan 

                                                             
28 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madhhab Syafi>’i, Hana>fi, 

Mali>ki, dan Hanba>li (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1983), 76. 
29 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, vol. 8, 46. 
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kebanyakan perempuan yang berbudi luhur atau yang mempunyai sifat 

muru’ah tidak mementingkan kekayaan. 

5. Tidak cacat 

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat: Pertama, 

golongan Malikiyah dan Shāfi’iyah berpendapat bahwa cacat yang 

mengakibatkan adanya hak khiyar untuk tetap melakukan perkawinan 

atau menolaknya. 

Mengenai persolan cacat yang dapat menyebabkan khiyar, para 

fuqoha berselisih pendapat. Menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi’i cacat 

itu hanya pada empat macam, yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit 

kelamin yang menghalangi jima’, ada kalanya tumbuh daging atau tulang 

bagi perempuan dan impoten atau tepotong penisnya bagi laki-laki. 

Kemudian Imam Ahmad menambahkan dari macam-macam cacat diatas 

yaitu: robeknya lubang farji dengan lubang kencing hingga kedua lubang 

tersebut bersatu.30 

Sedangakan Imam Abū Hanĭfah dan pengikutnya berpendapat 

bahwa cacat yang dapat menolak untuk pernikahan hanya tumbuh tulang 

dan tumbuh daging. 

6. Pekerjaan  

Menurut ulama Hana>fi yang dimaksud pekerjaan di sini yaitu 

pekerjaan terhormat dan pekerjaan yang kasar. Maka, perempuan yang 

keluarganya mempunyai pekerjaan terhormat tidak kufu dengan orang 

                                                             
30Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Madhaab 

Syafi’i,Hanafi,Maliki, dan Hanbali (Jakarta:Hidayah Karya Agung, 1983), 76. 
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yang pekerjaanya kasar.31 Untuk menentukan terhormatnya pekerjaan 

diukur dari adat suatu masyarakat yang berlaku, karena pekerjaan 

didaerah satu terhormat didaerah lain belum tentu terhormat, begitu 

sebaliknya. 

7. Kemerdekaan 

Yang dimaksud  merdeka di sini adalah bukan budak (hamba 

sahaya). Jumhur ulama selain Ma>likiyah memasukkan merdeka dalam 

kafa>’ah  berdasarkan al-Qur’an surat an-Nahl ayat 75 : 

                     

               32 

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya 

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun 

dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia 

menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara 

terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya 

bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. 

 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh 

tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk 

menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah 

tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai 

dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. 

Begitu juga tidak kufu orang yang merdeka yang keturunan 

budak dengan orang merdeka yang asalnya sudah merdeka.33 Hal ini 

                                                             
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 45. 
32 al-Qur’an, 16: 75; 11: 12. 

33 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 175. 
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dikarenakan orang merdeka merasa aib kalau keluarganya dihubungkan 

dengan budak. Mengenai kriteria kafa>’ah yang satu ini jelas sudah 

relevan dengan masa sekarang, sebab sudah tidak ada perbudakan dimasa 

sekarang ini.34 

D. Hak Yang Timbul Karena Adanya Persyaratan Kafa>’Ah 

Dalam menentukan hak terhadap kafa>’ah  ininakan penulis bagi 

menjadi dua yaitu hak Allah dan hak sesama manusia: 

1. Hak Allah 

Maksud hal Allah yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan 

dengan (sejodohnya) calon-calon mempelai. Hukum-hukum ini 

merupakan hak Allah yang mana dengan tidak adanya hukum ini, 

pernikahan menjadi tidak sah (batal) dan apabila perkawinan batal tetap 

dilaksanakan maka semua kaum muslimin dan pemerintah berhak untuk 

merusak perkawinanya. Sedangkan hak Allah dalam sejodoh ini ialah 

hendaknya perkawinan itu dilakukan oleh seseorang yang agamanya 

sama-sama Islam. 35 

2. Hak Sesama Manusia 

Yang dimaksud dengan hak sesama manusia yaitu hak 

perempuan dan walinya. Dalam masalah ini hak fuqoha sepakat bahwa 

hak kafa>’ah  terdapat pada wanita dan walinya. Dan bagi keduanya 

                                                             
34 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 46. 
35 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), 73. 
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mempunyai hak untuk mengugurkan pernikahanya. Dari sini terlihat 

betapa pentinya kafa>’ah  dalam pernikahan. 

Kriteria kafa>’ah yang harus diutarakan adalah dari hal 

keagamaan, yang mana dengan agama semakin hari semakin bertambah 

baik dan akibatnya akan memberikan kebaikan yang berkesinambungan 

dan kebahagian yang tidak terbatas, berbeda dengan harta benda yang 

malah terkadang membuat susah, dan pernikahan dengan orang yang 

berbeda agama lebih besar kegagalanya dibanding kegagalan orang yang 

menikah dengan seagama, karena selain mengorbankan dirinya juga 

agamanya.36 

Dalam menentukan kafa>’ah  yang harus lebih diperhatikan dan 

diutamakan adalah dari segi agama, bahkan dalam undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaanya itu.37 

Penentuan kriteria kafa>’ah  dari segi agama dapat dikaitkan 

dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah:  

1. Melaksanakan sunnnah dan beribadah, memelihara diri dari perbuatan 

haram dan menyalurkan syahwat secara halal. Hubungan seksual yang 

sah melalui perkawinan merupakan bentuk amalan yang bernilai 

pahala. Ia tidak hanya sebagai solusi mengatasi syahwat, namun juga 

                                                             
36 Abdul Qodir Ahmad ‘Atha’, Adabun Nabi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 296. 
37 UU Perkawinan, 6. 



35 
 

 

memelihara kesucian dari suatu bentuk yang mengikuti sunnag 

Rasulullah. 

2. Untuk memperoleh ketenangan jiwa. Bukan hanya ketenangan 

syahwat tapi juga ketenangan ketika ia berdampingan, baik waktu 

susah maupun senang yang merupakan tujuan pokok dan utama dalam 

perkawinan. 

3. Untuk melanjutkan keturunan (reproduksi). Keturunan merupakan hal 

yang penting dalam rangka pembentukan umat Islam.38 Keturunan 

merupakan buah hati dan belahan jiwa, banyak rumah tangga kandas 

karena tidak dikaruniai anak. 

4. Untuk memelihara diri dari kerusakan, karena sesungguhnya manusia 

mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong mengajak pada 

perbuatan yang tidak baik. 

Demikian diantara tujuan-tujuan perkawinan yang harus didasari 

dengan faktor keagamaan. Walaupun sebenarnya tanpa faktor agama 

juga bisa terwujud, namun kurang sempurna, semisal memperoleh 

ketenagan jiwa. Hal ini akan terwujud namun kurang sempurna.39 

Seorang wali boleh menggugurkan pernikahan wanita yang 

dibawah perwalianya apabila perempuan itu menikahkan dirinya dengan 

laki-laki yang tidak kufu denganya. Sedangkan kafa>’ah  diperhitungkan 

sebagai syarat sah nikah manakala pihak perempuan tidak ridha. Maka, 

                                                             
38 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ( Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 29. 
39 Abd Rahman, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003),25. 
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apabila perempuan itu ridha untuk dinikahkan dengan orang yang tidak 

kufu , maka kafa>’ah  bukan syarat sah pernikahan. 

E. Waktu Menentukan Kafā’ah 

Dalam menentukan kufu  ini, yang menjadi pedoman adalah pada 

waktu dilakukanya akad nikah. Maka, jika pernikahan sudah berlangsung 

dan dikemudian hari terdapat tidak adanya kufu antara suami dan istri maka 

pernikahan dalam keadaan seperti ini tidak bisa dibatalkan, karena alasan 

tidak kufu antara kedua mempelai, sementara perkawinanya tetap sah. 

Demikian juga ketika akad nikah keduanya kufu dan dikemudian hari 

antara keduanya tidak kufu,40 mungkin karena adanya perubahan pada 

keduanya, semisal yang awalnya kaya kemudian jatuh miskin atau tadinya 

mempunyai pekerjaan yang terhormat kemudian hilang maka dalam hal ini 

pernikahan tidak boleh dibatalkan, kecuali perubahan ke-kufu-an itu dalam 

hal agama. 

Oleh sebab itu, hendaklah pihak yang mempunyai hak dalam hal 

sejodoh itu mengatakan pendapatnya tentang kedua mempelai. Dan 

sebaiknya persetujuan itu dicacat oleh pihak-pihak yang berhak, sehingga 

dapat dijadikan alat bukti seandainya nantinya ada pihak-pihak yang 

menggugat. 

 

 

 

                                                             
40  Sayyid Sabiq,  Fiqih Sunah, 49. 
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F. Keharmonisan Rumah Tangga 

1. Pengertian keharmonisan rumah tangga 

Dilihat dari segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua 

kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Berikut ini akan diuraikan 

penjelasanya, yaitu: 

a. Keluarga 

Keluarga dalam bahasa arab disebut al-Usrah. Secara bahasa 

kata al-Usrah bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi 

terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata arab itu 

mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan 

khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin 

dicapai oleh anggotanya.41 

Menurut kustini keluarga adalah tim yang sudah semestinya 

saling menguatkan, saling melindungi, dan saling memberi sehingga 

kerja sama laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, ayah ibu, 

maupun sesama anak menjadi keniscayaan.42 

b. Keharmonisan  

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, 

selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau 

serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan 

                                                             
41 Ulfatmi, Keluarga Sakînah Dalam Prespektif Islam (Jakarta: Kementrian Agama RI, 

2001), 25-26. 
42 Kustini, Modul Keluarga Sakinah Prespektif Kesetaraan Bagi Penghulu penyuluh dan 

Konselor BP4 (Jakarta: PuslitBang kehidupan Keagamaan, 2012), 128. 
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keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal 

tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. 

c. Keharmonisan Keluarga  

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan 

suami istri karna dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang 

hangat antara anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang 

menyenangkan serta positif untuk hidup. Adapun pengertian 

keharmonisan keluarga di bawah ini akan di paparkan oleh beberapa 

tokoh.  

Menurut Hasan Basri, ‘’Keluarga yang harmonis dan berkualitas 

yaitu keluarga yang rukun sberbahagia, tertib, disiplin, saling 

menghargai, penuh pema’af, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki 

etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat 

mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu 

pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan 

mampu memenuhi dasar keluarga’’.43 

Menurut Qaimi, Keluarga yang harmonis merupakan keluarga 

yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan 

dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, 

saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan 

bekerja sama.44 

                                                             
43  Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111. 
44  Qaimi Ali, Menggapai Langit Masa Depan Anak (Bogor: Cahaya, 2002), 14. 
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Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta 

kalau salah satu anggota berkaitan dengan kebahagian anggota-anggota 

lainnya.45 Secara psikologi berarti dua hal:  

a. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari 

semua anggota keluarga.  

b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing 

maupun antar pribadi.46 

Hurlock mengatakan suami istri yang bahagia adalah suami istri 

yangmemperoleh kebahagian bersama yang membuahkan keputusan 

yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai 

cinta yang matang dan mantab satu sama lain, dan dapat melakukan 

penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai 

orang tua.47 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis 

diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu 

mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, 

emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubunganya 

dengan lain, sehingga para anggotanya merasa tentram di dalamnya dan 

menjalankan perannya masing-masing dengan penuh kematangan sikap, 

                                                             
 

46 Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia (Jakarta: Badhara Karya Aksara, 

1982), 2. 
47 Elisabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan (Jakarta: Erlangga, 1980), 299 
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serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keaktifan dan kepuasan 

batin.48 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga  

Menurut Gunarsa keluarga harmonis atau sejahtera merupakan 

tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan 

faktor-faktor berikut: 

a. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota sebagai dasar 

utama hubungan yang baik antar keluarga. Baik pada perkembangan 

keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan 

mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat pada setiap 

anggotanya. 

b. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya 

untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani 

kehidupan keluarga. Sangat perlu mengetahui anggota keluarganya, 

yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota 

keluarga agara kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat 

diantisipasi. 

c. Peningkatan usaha yaitu setelah menerima keluarga apa adanya, 

maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengebangkan setiap 

asper keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap 

kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-

perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.  

                                                             
48  Zakiah Drajat, Ketenagan dan Kebahagian dalam Keluarga (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), 9. 
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d. Penyesuaian perlu mengikuti setiap perubahan baik dari orang tua 

maupun anak.49 

Menurut Sarlito keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah 

apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut: 

a. Faktor kesejahteraan jiwa yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran 

dan percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, 

saling tolong-menolong antar sesame keluarga, kepuasan dalam 

pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang 

merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, 

sejahtera dan sehat. 

b. Faktor kesejahteraan fisik yaitu seringnya anggota keluarga yang 

sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan 

rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya 

kesejahteraan keluarga. 

c. Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. 

Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat 

menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.50  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan 

keluarga, antara lain sebagai berikut:  

a. Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi akan 

                                                             
49 Gunarso Singgih, Psikologi Untuk Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 42-44. 
50 Sarlito Wirawan Kuswono, Menuju Keluarga Bahagia(Jakarta: Bhathara Karya Aksara, 

1982), 79. 
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menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan 

pandangannya. 

b. Tingkat ekonomi keluarga, menurut beberapa penelitian tingkat 

ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keharmonisan keluarga. Dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi 

sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan 

kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi 

keluarga merupakan indikasi tindak bahagianya keluarga.51 

c. Sikap orang tua juga berpengaruh terhapar keharmonisan keluarga 

terutama hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Orang tua 

dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga 

menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi 

kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya.  

d. Ukuran keluarga, jumlah anaka dalam keluarga, cara orang tua 

mengontrol perilaku anak, menerapkan aturan, mengasuh dan 

perlakuan efektif orang tua terhadap anak. keluarga yang lebih kecil 

mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya 

secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan oaring 

tua.52 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi keharmonisan keluarga baik faktor secara psikis maupun 

                                                             
51 Huurlock, EB, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan  (Jakarta: Erlangga, 1999), 92.  
52 Ibid.,. 56. 
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secara material, komunikasi interpersonal juga mempengaruhi 

keharmonisan keluarga.  

3. Ciri-ciri keluarga harmonis  

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika ciri-ciri yang 

melatarbelakangi keharmonisan keluarga sudah terpenuhi atau tercapai. 

Dibawah ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga harmonis menurut 

beberapa tokoh. Kunci dalam pembentukan keluarga adalah: 

a. Rasa cinta kasih sayang yaitu tanpa keduanya rumah tangga takkan 

berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk 

menjalankan kehidupan rumah tangga.  

b. Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik perbadaan 

ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatar 

belakangi masalah. Hal itu harus pada satu tujuan yaitu keharmonisan 

rumah tangga. 

c. Pemenuhan nafkah batin dalam keluarga. Dengan nafkah maka 

harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta 

kesinambunagn dalam rumah tangga.53 

Menurut Hasan Basri untuk meraih keharmonisan keluarga perlu 

memiliki sifat-sifat ideal dan menerapkannya dalam rumah tangga, sifat 

tersebut adalah:   

                                                             
53 Ibid,. 16-23. 
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a. Persyaratan fisik biologis yang sehat-bugar. Hal ini penting karena 

untuk menjalankan tugasnya keduanya memerlukan tubuh atau 

anggota badan yang sehat. 

b. Psikis rohaniah yang utuh yaitu kondisi psikis rohaniah yang utuh 

sangat diperlukan dalam menunjang kemampuan seseorang dalam 

menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan 

mental yang sehat akan mampu mengendalikan emosi yang kadang 

tergoncang karena berbagai macam alasan dan situasi. Taraf 

kepribadian dan rohani yang utuh dan teguh sangat diperlukan, 

karena dalam perjalanan hidup banyak godaan dan cobaan silih 

berganti, baik dalam moral kesusilaan, keadilan, kejujuran, tanggung 

jawab sosial dan keagamaan.  

c. Kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai untuk memenuhi 

hidup rumah tangga. Hal ini dapat berupa semangat dan etos kerja 

yang baikdalam memenuhi nafkah, kreatifitas dan semangat untuk 

mengusahakannya, sehingga keluarga akan terpenuhi 

kebutuhannya.54 

Zakiah Drajat menjelaskan beberapa persyaratan dalam mencapai 

keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut adalah:  

a. Saling mengerti antara suami istri, yaitu mengerti latar belakang 

pribadinya yaitu mengetahui secara mendalam sebab akibat 

kepribadian (baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan dan mengerti 

                                                             
54 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 32-37. 
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diri sendiri yaitu memahami diri sendiri, masa lalu kita, kelebihan 

dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan diri kita 

sendiri.  

b. Saling menerima yaitu terimalah apa adanya pribadinya, tugas, 

jabatan dan sebagainya jika perlu diubah janganlah paksakan, namun 

doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri.  

c. Saling menghargai yaitu penghargaan sesungguhnya adalah sikap 

jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada 

semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun prilaku. Perlu 

diketahui bahwa setiap oaring perlu dihargai. Maka menghargai 

keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan 

dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.  

d. Saling mempercayai yaitu rasa percaya antara suami istri harus dibina 

dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan 

dengan akhlaq maupun segala kehidupan.  

e. Saling mencintai merupakan syarat ini merupakan tonggak utama 

dalam menjalankan kehidupan keluarga.55 

Menurut Qaimi Ali dalam agama Islam juga disebutkan ciri-ciri 

keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut:  

a. Pembentukan keluarga yang didasari harapan keridhaan Allah tanpa 

yang lain.  

                                                             
55  Zakiyah Drajat, Ketenangan dan Kebahagian Keluarga (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), 35. 
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b. Tujuan pembentukan keluarga. Tujuan utama mereka adalah menuju 

jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya. Dalam 

segala tindakan mereka yang tertuju hanyalah Allah semata.  

c. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk berteduh dan 

berlindung, tempat di mana perkembangan dan susah-senang dilalui 

bersama.  

d. Hubungan antar kedua pasangan yaitu dalam hubungan rumah tangga 

yang harmonis dan seimbang suami-istri berupaya saling melengkapi 

dan menyempurnakan.  

e. Hubungan dengan anak yaitu keluarga harmonis menganggap anak 

sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar 

penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, 

pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan prilaku anak.  

f. Duduk bersama yaitu keluarga harmonis selalu siap duduk bersama 

dan berbincang-bincang dengan para anggota keluarganya, mereka 

berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam 

mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang 

muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.  

g. Kerja sama dan saling membantu yaitu dalam kehidupan rumah 

tangga yang harmonis setiap anggota rumah tangga memiliki tugas 

tertentu, mereka bersatu untuk memikul beban bersama. Dalam 

bangunan ini nampak jelas persahabatan, saling tolong-menolong, 
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kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, saling menjaga sisi 

rohani dan jasmani masing-masing.  

h. Upaya untuk kepentingan bersama yaitu untuk kepentingan bersama 

mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk meminta 27 

pendapat, pada waktu anak telah mampu memahami masalah tersebut 

ia diikutkan dalam musyawarah tadi.56  

Empat kriteria dan karakteristik keluarga harmonis menurut 

Dadang Hawari adapun kriteria keluarga harmonis, antara lain sebagai 

berikut:  

a. Menciptakan kehidupan agama atau spiritualitas dalam keluarga. 

Karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. 

Landasan utama agama dalam kehidupan terutama rumah tangga 

adalah kasih sayang. Penelitian mengatakan keluarga yang tidak 

religius, komitmen agamanya rendah, atau yang tidak mempunyai 

komitmen sama sekali berisiko empat kali tidak bahagia, dan 

berakhir dengan broken home, perceraian, tak ada kesetiaan. 

b. Terdapat waktu bersama keluarga. Sesibuk apapun keluarga tersebut 

hendaknya para anggota keluarga harus menyediakan waktu untuk 

keluarga atau suasana kebersamaan dengan unsur-unsur keluarga 

sebagai usaha pemeliharaan hubungan.  

c. Dalam interaksi segitiga, keluarga menciptakan hubungan yang baik 

antara anggotanya. Komunikasi yang baik dan dua arah, suasana 

                                                             
56 Qaimi Ali, Menggapai Langit Masa Depan Anak (Bogor: Cahaya, 2002), 16-21.  
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demokratis dalam keluarga harus dijaga agar tidak terjadi 

kesenjangan diantara anggota keluarga.  

d. Saling harga-menghargai dalam interaksi Ayah, Ibu, dan anak. Hal 

ini dilakukan melalui ucapan, tindakan, dan sikap yang tertanam 

dalam anggota keluarga. 

e. Keluarga sebagai unit terkecil harus erat dan kuat, jangan longgar, 

dan jangan rapuh. Mereka bukan hanya dekat di mata namun juga 

harus dekat dihati. Hubungan silaturrahmi berdasarkan kasih sayang 

haruslah dibina dalam keluarga.  

f. Jika mengalami krisis dan benturan-benturan, maka prioritas 

utamanya adalah keutuhan keluarga.57 

Membina rumah tangga akan berhasil tergantung dari 

penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi 

kesulitan-kesulitan, maka kedua belah pihak harus memperhatikan:  

a. Menghadapi kenyataan, suami isteri perlu menghadapi kenyataan 

hidup dari semua yang terungkap dan tersingkap sebagai suatu tim 

dan menangulanginya dengan bijaksana untuk menyelesaikan 

masalah.  

b. Penyesuaian timbal balik perlu usaha terus menerus dengan saling 

memperhatikan, saling mengungkapkan cinta kasih dengan tulus, 

menunjukkan pengertian, penghargaan, dan saling memberi 

                                                             
57 Dadang Hawari, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa (Yogyakarta: Dana Bhakti 

Prima Yasa, 2004), 805-808. 
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dukungan semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk 

hubungan yang baik.  

c. Latar belakang suasana yang baik, untuk menciptakan suasana yang 

baik dilatarbelakangi oleh pikiran-pikiran, perbuatan, dan tindakan 

yang penuh kasih sayang. 58 

Jadi, dapat disimpulkan berbagai macam kriteria dan karakteristik 

yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, terjalinnya komunikasi yang 

baik antar anggota keluarga, adanya perhatian, dan kasih sayang 

sehingga terciptanya keharmonisan keluarga. 

G. Istinbat} Hukum 

1. Pengertian istinbat}  hukum 

Secara bahasa, kata istinbat} berasal dari kata istanbata>-

yastanithu>-istinbat}an  yang berarti menciptakan, mengeluarkan, 

mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Sedangkan secara istilah 

adalah “mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur’an dan as-Sunnah 

melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”.  Fokus istinbat 

adalah teks ayat-ayat al-Qur’an dan hadi>th-hadi>th Nabi.59 Karena itu, 

pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber 

tersebut disebut istinbat. 

Dengan demikian, istinbat} hukum adalah suatu cara yang 

dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fiqh) untuk 

                                                             
58  Mimie, Cara-Cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Rohani, 

(Bandung: Kufa, 2002), 189. 
59 Haidar bagir, Ijtihad Dalam Sorotan (Bandung: Pustaka Mizan, 1996), 25. 
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mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan 

yang terjadi. Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya 

adalah al- Qur’an dan as-Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah 

ijtihad para ulama. Setiap istinbat} (pengambilan hukum) dalam sha>ri’at 

Islam harus berpijak  atas  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  Nabi. Ini  berarti  

dalil-dalil  shara‟  ada dua macam, yaitu: nas} dan ghoiru al-nas}. 

Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus 

mengetahui prosedur cara penggalian hukum (thuruq al-istinbat}) dari 

nas}. Cara penggalian hukum (thuruq al-istinbat) dari nas} ada dua macam 

pendekatan, yaitu: pendekatan makna (thuruq al-ma’nawiyah) dan   

pendekatan lafaz} (thuruq al-lafziyah). Pendekatan makna adalah 

(istidlal) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas} langsung, 

seperti menggunakan qiya>s, Istihsan, istislah (maslahah al-mursalah), 

dan lain sebagainya. 

Tujuan istinbat hukum adalah menetapkan hukum setiap 

perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah 

hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami 

hukum-hukum shara’ yang ditunjuk oleh nas}, mengetahui sumber hukum 

yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum 

dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan 

hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum 

sha>riah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-

istinbat}-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam 
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kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.60 

2. Syarat-syarat istinbat} 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan 

melakukan istinbat} adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur’an 

yang berhubungan dengan masalah hukum. 

b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadi>th-hadi>th Nabi yang 

berhubungan dengan masalah hukum. 

c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh 

Ijma, agar dalam menentukan suatu hukum tidak bertentangan 

dengan Ijma 

d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiya>s, dan dapat 

mempergunakannya untuk istinbat} hukum. 

e. Mengetahui ilmu logika, agar dapt mengahasilkan kesimpulan 

yang benar tentang hukum, dan sanggup 

mempertanggungjawabkannya. 

f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur’an dan as- 

Sunnah tersusun dalam bahasa Arab.61 

 

 

 

                                                             
60 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 166. 

61 Mardani, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 133. 
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3. Macam-Macam istinbat} 

a. Dalil aqli 

1. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang menjadi mu’jizat 

yang diturunkan kepada Nabi SAW yang dituliskan di mushaf, 

yang dinukilkan secara mutawa>tir, dan dipandang sebagai ibadah 

bagi yang membacanya 

2. As-Sunnah 

Sunnah dalam pengertian yang lain ialah semua 

perkataan, perbuatan dan pengakuan Rosullulloh saw yang 

berposisi sebagai petunjuk dan tashri.  Pengertian tersebut 

menunjukkan adanya 3 bentuk sunnah, masing-masing qouliyah 

(berupa perkataan) fi’liyah (berupa perbuatan) dan taqririyah 

(berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan 

orang lain). 

3. Ijma 

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat islam dari 

masa kemasa setelah wafat Nabi SAW,  tentang hukum shara’  

dalam pekara- perkara yang bersifat amaliyyah. Dalam defenisi 

ijma tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan mujtahid hanya 

terbatas dalam ruang lingkup masalah hukum amaliyyah (fiqh) 

dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.62 

                                                             
62  Iffatin Nur, Terminologi Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2013), 172. 
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b. Dalil Aqli 

1. Qiya>s 

Qiya>s  merupakan  metode  pertama  yang  di pegang  para  

ulama untuk mengistibat}kan hukum yang tidak diterangkan dalam nas} 

(al- Quran, al-Hadi>th), sebagai metode yang terkuat dan paling jelas. 

Secara etimologi kata qiya>s berarti قدر yang artinya mengukur, dan 

membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. 

2. Istihsa>n 

Istihsa>n menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan 

menurut istilah Istihsa>n adalah meninggalkan qiya>s yang nyata untuk 

menjalankan qiya>s yang tidak nyata (samar-samar) atau 

meninggalkan hukum qulli (umum) untuk menjalankan hukum 

istina’i (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika 

membenarkannya. 

3. Maslahah Mursalah 

Dari segi bahasa, kata Al-Maslahah adalah seperti lafaz} al-

manfa’at, baik artinya ataupun wajah-nya (timbangan kata), yaitu 

kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-Sha>lah, 

seperti halnya lafaz} al-manfa’at sama artinya  dengan al’na>f’u. 

Secara terminologi, maslahah diartikan sebagai sebuah ungkapan 

mengenai  suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak 

kerusakan atau kemadharatan. 
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4. Sad ad-Dhari’ah  

Menurut bahasa sad ad-Dhari’ah adalah wasilah/sarana. 

Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul ialah sesuatu yang menjadi 

jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan 

hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana/jalan kepada yang 

haram adalah haram dan sarana/jalan kepada yang mubah adalah 

mubah. Sesuatu yang yang tidak biasa dilaksanakan kewajiban 

kecuali dengan dia, maka wajib mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, 

maka melihat kepada aurot wanita yang bisa membawa kepada zina 

adalah haram pula. Shalat jumat adalah wajib, maka meninggal jual-

beli karena hendak melaksanakanya adalah wajib.63 

5. Istisha>b  

Istisha>b ialah menjadikan lestari keadan sesuatu yang sudah 

ditetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya. 

Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu 

maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru 

yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak 

pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai 

akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (mentasbithkan) 

perkara itu.64 

 

 

                                                             
63 Ibid., 173. 
64 Ibid., 174. 



55 
 

 

6. Urf   

urf secara harfiah adalah suatu keadaan,ucapan,perbuatan,atau 

ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, urf 

sering disebut adat. Dengan definisi tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa urf adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari  yang kemudian menjadi adat istiadat secara 

turun menurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik 

yang umum maupun yang khusus. Urf perbuatan misalnya, akad jual 

beli cukup dengan barter (mu’athah) tanpa persetujuan jual beli 

secara tertulis atau lisan (shigat lafdhiyyah). 

7. Qoul Shahabi> 

Qoul shohabi> adalah Perkataan seorang sahabat yang tersebar 

pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain 

yang menentangnya. Adapun pengertian yang lain menyebutkan 

Fatwa seorang sahabat atau madhhab fiqhnya dalam permasalahan 

ijtihadiyah. Dan ada juga yang menyebutkan madhhab sahabat dalam 

sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad. Dari beberapa 

definisi qoul shohabi> tersebut, penulis menyimpulkan bahwa qoul 

shohabi adalah fatwa/perkatan sahabat yang berkaitan dengan hukum 

(permasalahan dalam ijtihad dalam suatu madhhab) tanpa diketahui 

ada sahabat yang lain menentangnya. 
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BAB III 

KAFA>’AH  PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI> dan IBN HAZM 

 

A. WAHBAH AZ-ZUHAILI< 

1. Biografi Wahbah az-Zuhaili> 

Nama lengkap dari Wahbah Az-ZuhailIi> adalah Wahbah bin Syekh 

Musthafa al-Zuhaili>. Wahbah Az-ZuhailIi> ialah seorang ulama’ dan 

intelektual Islam di Syam. Dalam diktat yang dikeluarkan oleh kedutaan 

Republik Iran tentang ‘’Samahah al-Syaikh al-Doktor Wahbah Az-

ZuhailIi> al-Mukhtaram’’ diuraikan tentang kehidupan pribadi dan karya-

karya yang dihasilkan oleh al-Zuhaili>.  

Dalam diktat tersebut dijelaskan bahwa Wahbah Az-ZuhailIi> lahir 

pada tahun 1932 M, bertepat pada tahun 1351 H. Bertempat didaerah Dir 

‘Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah.1 Anak dari Musthafa 

al-Zuhaili>, bapaknya dikenal sebagai  seorang  petani yang sangat 

sederhana dan terkenal dalam keshalihanya, wara’, peduli terhadap 

kehidupan social dan agama serta melibatkan diri dalam gerakan 

keagamaan.2 Sedangkan ibunya  bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa 

Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara’ dan teguh dalam 

menjalankan syariat agama. 

                                                             
1 Muhammad Khoirudin, Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer (Bandung: Pustaka Ilmu, 

2003), 102.  
2 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Muffasir al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani,2008), 174. 
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Wahbah Az-ZuhailIi> adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, 

selain terkenal dibidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari 

seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan 

bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang 

sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thahrir Ibnu Asyur, Said 

Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali 

Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam 

Madkur. 

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji dikalangan 

masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun 

ketawadu’anya, disamping itu juga beliau memiliki pembawaan yang 

sederhana. Meskipun memiliki Madhhab Hanafi, namun dalam 

pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madhaab atau 

aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proposional. 

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah 

Az-ZuhailIi> sudah mengenal dasar-dasar keIslaman.3 Menginjak usia 7 

tahun sebagaimana juga teman-temanya ia bersekolah ibtidaiyah 

dikampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang 

pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan 

menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang 

merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu 

Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya 

                                                             
3 Muhammad Khoirudin, Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer, 104. 



58 
 

 

pada tahun 1953 M. Kemudian untuk melanjutkan studi doktornya, beliau 

memperdalam keilmuanya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 

1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang 

berjudul Atsar al-Ha>rb Fi al- Fiqh al-Islami.4 

Ketika seorang dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian 

memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran 

dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarinya. Demikian 

juga halnya dengan Wahbah Az-ZuhailIi> penguasaan beliau terhadap 

berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya syaikh yang beliau datangi 

dan berguru padanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang ha>dith 

karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Shafi, menguasai 

ilmu dibidang teologi berguru dengan Shaikh Muhammad al-Rankusi, 

kemudian ilmu Faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan syaikh Judat al-

Mardini, dan mempelajari Fiqih Sha>fi’i> dengan Shaikh Hasan al-Shati. 

Sedangkan, kepakaran beliau dibidang ilmu Ushul Fiqh dan Mustalahul 

ha>dith berkat usaha beliau berguru dengan Shaikh Muhammad Lutfi al-

Fayumi.5 

Sementara, dibidang ilmu baca al-Qur’an seperti tajwid, beliau 

belajar dengan Shaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu tilawah dengan Shaikh 

Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang bahasa arab seperti nahwu dan sharaf 

beliau berguru dengan Shaikh  Abu al-Hasan al-Qosab. Kemudian 

                                                             
4 Ibid, 19. 
5 Sayyid Muhammad ‘Ali> Aya>zi, Al-Mufassirun Wa Mana>hijuhum (Teheran: Wiza>nah al-

Taqa>fah wa al-Islam, 1993), 684-685. 
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kemahiran beliau dibidang penafsiran atau ilmu tafsir berkat beliau 

berguru dengan Shaikh Hasan Jankah dan Shaikh Shadiq Jankah al-

Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainya seperti bahasa yaitu sastra dan Balaghah 

beliau berguru dengan Shaikh Shalih Farfur, Shaikh Hasan al-Khatib, Ali 

Sa’suddin dan Shaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu sejarah dan 

akhlak beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan 

Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu 

lainya yang tidak tercantum seperti ilmu fisika, kimia, bahasa inggris serta 

ilmu modern lainya. 

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-

guru beliau  ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut, Abdul 

Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau dibidang fiqih 

Muqarran. Untuk pemnantapan dibidang fiqih Sha>fi’i beliau berguru 

dengan Jad al-Rabb Ramdhan, Muhammad Hafiz Ghanim, dan 

Muhammad ‘Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid.6 Kemudian, dalam 

bidang Ushul Fiqh beliau berguru dengan Musthafa ‘Abdul Khaliq beserta 

anaknya ‘Abdul Ghani Usman Marzuqi, Zhawahiri al-Sha>fi’i dan Hasan 

Wahdan. Dan dalam bidang ilmu fiqh perbandingan beliau berguru dengan 

Abu Zahrah, ‘Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, 

Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih 

banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.7 

                                                             
6 Ibid., 685. 
7 Ibid. 
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Perhatian beliau diberbagai bidang ilmu pengetahuan tidak hanya 

menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan 

beliau juga sebagi tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, 

dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni 

melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta’lim, 

diskusi, ceramah, dan melalui media masa. Hal ini menjadikan beliau 

banyak memiliki murud-muridnya, diantaranya adalah Muhammad Faruq 

Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, ‘Abdul al-Satar Abu Ghadah, ‘Abdul 

Latuf Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri 

yakni Muhammad Zuhaili>, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika 

beliau sebagai dosen di fakultas syariah dan perguruan tinggi lainya.8 

Kecerdasan Wahbah Az-ZuhailIi> telah dibuktikan dengan 

kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan 

lembaga sosial yang dipimpinya. Selain keterlibatan pada sektor 

kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki 

perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan 

dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-

karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan 

tetapi dalam penyampaiannya memiliki referensi terhadap paradigma 

masyarakat dan perkembangan sains. 

 

 

                                                             
8 Yayuk Nuroniyah, “Perkawinan Antar Agama Studi Pendapat Nuchalish Madjid dan 

Pendapat Wahbah az-Zuhaili>,” Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 36. 
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2. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili> 

Disisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku 

yang jumlahanya melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan 

beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi 

dari 500 makalah.9 Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit 

adalah sebagai berikut:   

1. Atsar al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islami Dirosah Muqranah, Da>r al-Fikr: 

Damaskus, 1963 

2. Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh, Universitas Damskus, 1966 

3. Al-Fiqh al-Isla>mi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadist, Damaskus, 

1967 

4. Nazriat al-Dar al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969 

5. Nazriat al-Daman, Dār al Fikr, Damaskur 1970 

6. Al-Ushul al-‘a>mmah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-

Abassiyah, Damaskus, 1972 

7. Al-Alaq al-Dawliah fi al-Islam, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981 

8. Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1984 

9. Ushul al-Fiqh al-Isla>mi, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1986 

10. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islamiah, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1987 

11. Al-Wasy Wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami, Da>r al-Fikr, Damaskus, 

1987 

                                                             
9 Ibid, 22. 
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12. Fiqh al-Mawāris fi al-Shariah al-Islamiah, Da>r al-Fikr, Damaskus, 

1987 

13. Al-Islam Din al-Jihad al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam antar 

Bangsa, Tripoli, Libya, 1990 

14. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah Wa al-Syarī’ah Wa al-Manhaj, Da>r 

al-Fikr, Damaskus, 1991 

15. Al-Qiṣah al-Qur’aniyah Hidayah wa Bayan, Da>r al-Fikr, Damaskus, 

1992 

16. Al-Qur’an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri’iyah aw Khaṣiṣuh al-

Haṣariyah, Da>r al-Fikr, Damaskus, 1993 

17. Al-Ulum al-Syari’ah Bayan al-Wahdah Wa al-Istiqlal, Da>r r al-

Maktabi, Damaskus, 1996 

18. Al-Islam Wa Tahadiyyah al-‘Asr, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 1996 

19. Muwajahah al-Ghazu al-Ṯaq fi al-Sahyuni Wa al-Ajnabi, Da>r al-

Makatabi, Damaskus, 1996 

20. Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunah Wa al-Syiah, Da>r 

al-Maktabi, Damaskus, 1996 

21. Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadits, Da>r al-Maktabi, Damasakus, 1997 

22. Al-Urf Wa al-Adah, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 1997 

23. Bay al-Aṣam, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 1997 

24. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 1997 

25. Idarah al-Waqaf al-Khariri, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 1998 

26. Al-Mujadid Jamaludin al-Afghani, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 1998 
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27. Taghyiar al-Ijtihād, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 2000 

28. Tatbiq al-Syariah al-Islāmiah, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 2000 

29. Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Da>r al-Mkatabi, Damaskus, 2000 

30. Al-Taqāfah Wa al-Fikr, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 2000 

31. Manhāj al-Da’wiyah fi al-Sira>h an-Nabawiyah, Da>r al-Maktabi, 

Damaskus, 2000 

32.  Al-Qoyyim al-Insaniah fi al-Qur’an al-Karim, Da>r al-Maktabi, 

Damaskus, 2000 

33. Haq al-Hurriah fi al-‘Alam, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 2000 

34. Al-Insan fi al-Qur’an, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 2001 

35. Usūl al-Fiqh al-Hanafi, Da>r al-Maktabi, Damaskus, 2001 

36. Al-I slām Wa Usūl al-Hadārah al-Insāniah, Da>r al-Maktabi, 

Damaskus, 2001 

Dan masih banyak lagi karya-karya lainya yang telah diterbitkan 

oleh banyak penerbit dan pada tahun yang berbeda-beda. Yang tersebut di 

atas hanyalah sebagian dari nama-nama kitab yang terlacak.10 

3. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili> tentang kafa>’ah  dalam pernikahan 

Makna kafa>’ah menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, 

si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Diantaranya adalah 

sabda Rasulluloh SAW. 

َما   .....11 َوة  إِخ   ِمُنونَ ُمؤ  ل  ٱ إِنَّ
Artinya: ‘’Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara.’’ 

                                                             
10 Phillips K Hitti, Syria A Short History (New York; Collier Book,1961), 73. 
11 al-Qur’an, 109: 4; 10:34.  
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Maksudnya sebanding, maka darah orang yang rendah mereka 

sama dengan darah yang tinggi. Diantaranya juga tedapat firman Allah 

SWT, dalam surat al-Ikhlas ayat: 4 yaitu: 

َحد   ًوا َأ ُف ُه ُك ْن َل ُك  َوَلَْ َي
Artinya: “Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia”.12 

Maksudnya adalah tidak ada bandinganya. Dalam istilah fuqqoha, 

penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu 

dalam perkara yang khusus. Menurut madhhab Ma>liki kesetaraan adalah 

dalam agama dan kondisi. Menurut jumhur fuqoha adalah agama, nasab, 

kemerdekaan,dan profesi. Dan ditambahkan oleh madhaab Hanafi> dan 

Hambali dengan kemakmuran dari segi uang. Yang dituju dari hal ini 

adalah terwujudnya persamaan dalam hal perkara sosial demi memenuhi 

kesetabilan dalam kehidupan suami istri. Yang tidak membuat malu si 

perempuan ataupun walinya.13 

Sedangkan Imam Wahbah az-Zuḥaili>  menyebutkan ada 2 pendapat 

tentang kafa>’ah dalam pernikahan. Yaitu: Pertama, pendapat Imam at-

Tsauri, Hasan al-Basri  dan sebagian ulama Hanafi>yah mengatakan bahwa 

kafa>’ah bukan merupakan syarat dan syahnya pernikahan dan bukan pula 

syarat keberlangsungan perkawinan,14 bahkan pernikahan akan 

berlangsung terus walaupun suami istri tidak ditemukan keserasian dan 

                                                             
12 al-Quran, 112: 4; 10: 35. 
13  Wahbah az-Zuḥailī, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), 229. 
14 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 50. 
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keseimbangan antara keduanya. Hal ini sesuai dalam hadith riwayat Ali 

bahwa Nabi SAW, berkata kepadanya: 

ََا َثََلث   َعِليُّ  قَاَل لَُه يَا َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم  ِِ ُُ ا الََََّّل ََ ْْ ََِّر   ََ ُُؤ
ََا َحَضَْْت َواْْلَنَ  َأَُْت  ََا َوَجْدَت ََلَا َواْْلَِّيرُ  اَزُُ ِِ ُكْفًئا.  ِِ  

 

Artinya: “Abdullah Ibn Wahab dari Sa’id Ibn Abdillah al-Juhany dari 

Muhammad bin Umar dari Ali bin Abi Tholib dari ayahnya dari 

Ali bin Abi Tholib Nabi SAW bersabda padanya: “Hai Ali, tiga 

hal jangan kamu mengakhirkannya (menunda-nunda), yaitu: 

sholat apabila sudah masuk waktu, jenazah apabila hadir, janda 

apabila kamu mendapatkan laki-laki yang sepadan untuknya.15 

 

Hadi>th di atas walaupun ditujukan bagi janda, namun hadi>th itu 

juga mengisyaratkan harus adanya kafa>’ah  dalam pernikahan. Jika dilhat 

lebih jauh, hadi>th di atas dapat dipahami dengan tidak tergesa-gesa 

menikah apabila belum menemukan orang yang sepadan (kufu’). 16 dan 

juga hadi>th riwayat jabir, yaitu: 

ن اَ من اَوليا ءَ ُنكح النساء اَ من اَكفا َو ُزوجَو  

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang 

sekufu dan janganlah mereka dikawinkan kecuali dari 

walinya”.17 

 

Kedua, pendapat jumhur fuqqoha mengatakan bahwa kafa>’ah 

adalah merupakan syarat dalam keberlangsungan perkawinan tapi bukan 

syarat syahnya nikah. Adapun keterkaitan kafa>’ah dengan wali mujbir 

merupakan pembahasan yang tidak dapat dipisah karena kewenangan 

                                                             
15 Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, Sunan at-Tirmi>dzi, vol. 1 (Libanon: Da>r al-

Fikr,t.t), 217. 
16 Muwafiq al-Din Abi Muhammad ‘Abdilah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni (Beirut: 

Dar al-Fikr, t.t), 26. 
17 Fathul Qodir., 417. 
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seorang wali untuk memaksakan perkawinan kepada anak yang ada dalam 

perwaliannya sehingga ia disebut wali mujbir,18 dengan salah satu 

syaratnya adalah adanya kesepadanan atau yang dikenal dengan istilah 

kufu dalam fiqih. 

a. Waktu Berlakunya Kafa>’ah 

Kafa>’ah atau kufu  diukur pada waktu berlangsungnya akad 

dalam suatu perkawinan. jika selesai akad terjadi kekurangan ataupun 

keadaannya berubah, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak 

membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum 

akad nikah. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika 

berlakunya akad nikah.19 

Apabila seseorang pada waktu akad mempunyai mata 

pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah dan termasuk 

orang yang saleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup 

memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah dan semuanya 

terjadi setelah selesainya akad, maka akadnya tetap berlaku. Karena 

masa selalu berganti dan orang tidak selamanya tetap keadaannya. Jadi 

kafa>’ah  dinilai pada waktu terjadinya akad dalam suatu perkawinan. 

apabila keadaannya berubah sesudah selesainya akad, maka hal 

tersebut tidak mempengaruhi akad ataupun akan membatalkan 

perkawinan. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam perkawinan 

untuk menentukan kafa>’ah penulis membaginya menjadi dua yaitu: 

                                                             
18 Ibid., 230-232. 
19 Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat, 62. 
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1) Dalam segi agama 

Ada dua penafsiran atau versi yang berbeda mengenai kufu 

dalam hal agama ini, yaitu yang pertama tolok ukur kufu dalam 

agama dinilai dari keIslaman nasab (leluhur/nenek moyang)nya. 

Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek Islam 

diangggap tidak sekufu dengan orang yang punya ayah dan kakek 

bukan Islam. Seorang yang hanya mempnyai seorang tua yang  

Islam  sekufu dengan orang yang hanya mempunyai satu orang tua 

yang Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah dan 

kakeknya. Hak menuntut cerai itu tidak akan berpindah kepada 

selain ayah dan kakeknya. 

Sedangkan Pendapat yang kedua, mengartikan ukuran 

kafa>’ah dalam hal agama (dien atau dinayah) adalah tingkat 

ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Bahkan Ulama 

Malikiyah beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya yang 

dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur kafa>’ah 20. Alasan yang 

dikemukakan oleh golongan Maliki> adalah firman Allah dalam 

surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi : 

                           

                      .    

 

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

                                                             
20 Wahbah az-Zuḥailī, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7, 230. 
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menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.21 

   

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap 

orang adalah sama, tak seorangpun lebih mulia dengan yang lain, 

kecuali karena ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya 

kepada Allah dan kepada sesama manusia. 

2) Dalam segi sosial  

Ada beberapa hal yang menjadi kriteria atau tolok ukur 

kafa>’ah dalam segi sosial ini, diantaranya yaitu:  

a) Nasab atau Keturunan  

Yang dimaksud unsur keturunan adalah “bahwa orang 

tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik”.22 

Dikalangan Imam madhaab sebenarnya tidak ada perbedaan 

yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan ini, akan 

tetapi mereka memiliki definisi yang berbeda dengan pendapat 

diatas. Kufu dalam pandangan mereka dikhususkan berlaku 

pada kalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat 

memelihara dan menjaga silsilah keturunan dan mereka sangat 

bangga dengan hal tersebut.  

 

 

                                                             
21 aL-Qur’an, 49: 12; 12: 10.  
22 Dewan Redaksi Esiklopedi Islam, 846. 
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b) Kekayaan 

Yang dimaksud kekayaan adalah “kesanggupan 

membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya, bukan kaya 

dalam arti orang yang memiliki harta yang melimpah. Hal ini 

senada dengan pendapat dari madhhab Hanafi>.23 Menurut 

mereka, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk 

membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu 

diantaranya maka dianggap tidak kufu.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat di 

atas bahwa kekayaan menjadi sebuah ukuran dalam 

menentukan pantas atau tidaknya seorang laki-laki untuk 

menikahi seorang perempuan. Hal ini bisa dipahami oleh 

penulis sebab apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup 

dalam kemewahan mendapatkan seorang suami yang berasal 

dari keluarga kelas ekonomi golongan bawah, maka laki-laki 

tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

dan nafkah baik itu bagi istri ataupun bagi anak-anaknya.24 

c)  Tidak Cacat. 

 Salah satu yang menjadi syarat kufu adalah sehat 

jasmani dan rohani. Jadi seorang laki-laki yang tidak memiliki 

kesempurnaan (cacat) baik itu jasmai ataupun rohani seperti 

gila, berpenyakit kusta atau lemah syahwat, maka ia kemudian 

                                                             
23 Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat, 54. 
24 Ibid., 232 
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dianggap tidak kufu dengan seorang perempuan yang memiliki 

kesempurnaan secara fisik dan mental.25 Dalam kitab Al-

mughni dikatakan, kecacatan tidak menjadi ukuran kufu, 

karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak 

perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan 

bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah 

perempuan tetapi wali boleh mencegahnya kalau perempuan itu 

menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau kehilangan 

jari-jarinya. 

d)  Pekerjaan 

 Unsur yang terdapat dalam kriteria kafa>’ah salah 

satunya adalah pekerjaan atau mata pencaharian. ‘’Seorang 

perempuan dari keluarga yang pekerjaaanya tetap dan 

terhormat dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang rendah 

penghasilannya”.26 Akan tetapi jika pekerjaannya itu hampir 

bersamaan tingkatnya, maka dianggap tidak menjadi halangan 

atau sudah dianggap memenuhi standar kufu. Sedangkan untuk 

mengetahui pekerjaan itu tidak dapat diukur dengan kebiasaan 

masyarakat setempat.27 Sebab adakalanya suatu pekerjaan 

terhormat disuatu tempat dianggap tidak terhormat ditempat 

atau masa yang lain. 

                                                             
25 Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat, 60. 
26 Ibid., 234-235. 
27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 246-247. 



71 
 

 

4. Istinba>t}  Konsep Kafa>’ah Menurut Wahbah  az-Zuhaili>  

Menurut  Wahbah Zuḥaili>, sha>ri’ah secara etimologi memiliki dua 

makna yaitu: Pertama, jalan yang lurus,  kedua, jalan menuju tempat air 

yang mengalir dengan maksud untuk diminum.28 Secara terminologi, 

mengutip pendapat Al-Jurjani, Wahbah Zuḥaili>, mendefinisikan sha>ri’ah 

berarti seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titian dalam 

beragama.  

Wahbah Zuḥaili>, menyetujui  pandangan ulama fiqih dalam 

mendefinisikan sha>ri’ah. Baginya sha>ri’ah merupakan sejumlah hukum 

yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka menjadi orang-orang 

yang beriman yang selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan 

mereka di dunia dan akhirat. Wahbah Zuḥaili>, menyebut hukum yang 

ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan shari’at karena ia 

merupakan ketetapan hukum yang konsisten dan kontekstual sesuai 

dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan dan perbedaan dari 

tatanan hukum yang telah baku.  

Termasuk shari’at adalah upaya melakukan pembentukan kaidah 

hukum dan menempatkan hukum-hukumnya secara proporsional serta 

menjelaskan tata cara pelaksanaanya. Menurutnya yang menetapkan 

pembentukan hukum shari’at yang hakiki hanyalah Allah. Dia merupakan 

sumber dari segala hukum dan shari’at.29 Sehingga jika terdapat predikat 

                                                             
28 Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Tezs and Comparative Analysis 

(New Delhi: Academy of law an Religion, 1987), 140. 
29 Don Pertz, The Midle East Today (New York : Praeger Plub Publisher, 1986), 397.  
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al-Mushar>ri (pembentuk hukum shari’at) ditujukan kepada seseorang yang 

ahli dalam bidang hukum shari’at  maka kata tersebut merupakan ucapan 

majazī.  

Menurutnya jika terdapat undang-undang positif yang dibentuk 

oleh manusia sesuai dengan hukum shari’at maka ia harus diterimanya 

dengan segera. Dan apabila bertentangan dengan hukum shar'i maka harus 

ditolaknya dan haram untuk dilaksanakan. Untuk mendapatkan 

pemahaman hukum shar'i yang komprehensif al-Zuḥaili> memberikan 

rumusan baku dengan klasifikasi kata shari'ah, tashri', dan mashru>'.30 

Untuk mendapatkan pemahaman ini al-Zuḥailī menguraikan 

beberapa bagian  berikut sebagai kata kunci:  

1) Berakhirnya proses pembentukan shari’at dan menempatkan hukum 

hukumnya disandarkan pada masa Rasulullah SAW. 

2) Terdapat perbedaan antara istilah ta>rīkh at-tashri> (sejarah 

pembentukan shari’at) dan ta>rīkh al-fiqh (sejarah pembentukan hukum 

fikih).  

3) Hukum-hukum hasil ijtihad pada masa sahabat dan generasi 

penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak dapat 

dikatakan shari’at, karena mengandung unsur penyempitan dalam 

memahami makna shari’at .31 

Oleh karena itu menurutnya shari’at adalah ketetapan hukum yang 

berdasarkan pada nash atau melalui proses istinbāṭ hukum. Dengan 

                                                             
30 Al-Jazairi, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, 39. 
31 Ibid., 39. 
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demikian al-Zuḥaili> menegaskan perlunya tajdid (pembaharuan) dalam 

mendefinisikan shari’at. karena shari’at menurutnya tidak semestinya 

berhenti karena wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya al-

Zuḥaili>mengatakan bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara 

istilah ta>rīkh al-tashri>' dan ta>rīkh alfiqh. Demikian juga hukum-hukum 

pada zaman sahabat, tabi'in, mujtahid, dan generasi berikutnya bisa 

dijadikan landasan sebagai shari’at kita.32 

Yang dimaksud pembaharuan dan ijtihad menurut Wahbah az-

Zuḥaili> bukan berarti menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. 

Menurutnya ketika berbicara tentang Islam dan shari’at  maka yang ada 

hanyalah Islam yang satu baik dimasa dahulu, kini dan akan datang. Islam 

menurutnya tidak menerima pembaharuan dalam arti menghilangkan 

sebagian hukum shara' yang ada dan menggantikannya dengan hukum 

baru dengan alasan harus serasi selaras dan sesuai dengan perkembangan 

akal pikiran manusia dan modernisasi Wahbah az-Zuḥaili> menegaskan 

bahwa pembaharuan dalam Islam berkaitan erat dengan cara 

berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran agama Islam, sistem 

pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan, berkaitan dengan 

gejolak kejiwaan manusia, sesuai dengan tuntutan peradaban dan 

kemajuan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih 

serta beraneka ragam kebudayaan. 

                                                             
32 Wahbah az-Zuḥailī, Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, terjm M. Thahir, cet. 1 

(Yogyakarta: Dinamika, 1996), 16-17. 
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Az-Zuḥaili> menyadari bahwa modernisasi dalam segala bidang 

tidak menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru dan 

industrialisasi. Namun Ia menekankan bahwa pembaharuan yang 

dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sha>ri’ah Islam. 

Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki 

keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa 

dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum 

dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum yang 

otentik. Namun demikian al-Zuḥaili> berpandangan bahwa ruang lingkup 

ijthad terbatas pada hal-hal tertentu; pertama, tidak berkaitan dengan 

pembahasan bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan shari’at yang qaṭh'i, karena 

hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan bersifat 'ubudiyah semata. 

Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam nas} yang qath'i atau dalilnya 

yang menjadi pijakan bersifat ẓannī.33   

Faktor Pendorong Pembaharuan Hukum Islam diantaranya adalah: 

Pertama, perubahan situasi dan kondisi zaman membawa perubahan cara 

berfikir ulama, maka berubah pula cara memberi interpretasi atas 

kehendak Allah,lalu membawa perlunya perubahan dalam merumuskan 

fiqh (hukum Islam). Kedua, Menurut al-Zuḥaili> tidak boleh melakukan 

ijtihad pada dasar dan prinsip shari’at yang hukumnya telah pasti, seperti 

haramnya barang yang haram, persoalan pribadi, meniadakan sanksi-

sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan pandangan lain, 

                                                             
33  Ibid., 33. 
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bertentangan dengan aqidah, mengesahkan kerusakan dan kemudlaratan, 

membolehkan jual beli untuk barang riba, berikrar untuk diri sendiri bukan 

untuk orang lain, melenyapkan barang yang tidak membahayakan, 

meluruskan berbagai jalan yang mengarah pada kerusakan, menggugurkan 

had dengan lisan shubhat, memperbolehkan hak milik, tidak 

mengharamkan tindak kedhaliman, khianat, dengki, dan curang, 

menghalalkan sembelihan hewan haram dan memperbolehkan 

memakannya, seperti haramnya bangkai, daging babi, dan sesuatu yang 

disembelih karena selain Allah. 

Selanjutnya menurut az-Zuḥaili> seseorang boleh berijitihad dalam 

bidang mu'amalat, perjanjian, syarat-syarat yang mengacu pada 

kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip 

shari’at. Menurutnya ijtihad dalam menetapkan suatu produk hukum harus 

dibangun di atas fondasi shari’at dan mempertimbangkan urf, adat istiadat 

dan kemaslahatan. 

Az-Zuḥaili> meyakini bahwa persoalan kontemporer menyimpan 

beberapa masalah hukum yang belum dijelaskan oleh ulama terdahulu. Ia 

memberikan contoh dalam bidang hukum dan politik, misalnya; perjanjian 

perbatasan darat, laut, dan udara (bagi kepentingan  negara) dan 

amandemen perundang undangan. Dalam bidang ekonomi, misalnya; 

perjanjain asuransi dan ketentuan polis, perjanjian pembagian keuntungan 

dan kerugian jual beli barang yang realisasinya diberikan secara tempo, 
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kegiatan ekspor impor, sewa menyewa, jaminan pegadaian dan lain 

sebagainya.34  

Bagi Az-Zuḥaili> kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini 

menuntut adanya ijitihad bersama, karena ijtihad bersama pembahasannya 

lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat az-

Zuḥaili> menyuarakan adanya tajdid (pembaharuan) dalam hukum. Tujuan 

dari adanya pembaharuan hukum Islam untuk membuktikan sifat 

fleksibilitas shari’at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak 

bertentangan dengan nas}-nas} Shar'i.35 

Sebagai ulama kontemporer yang ikut lantang menyuarakan perlu 

adanya gerakan pembaharuan dalam ijtihad, Wahbah az-Zuḥaili> 

menggunakan metode al-Quran dan as-Sunnah pada posisi puncak dalam 

hirarki sumber penggalian hukum. Az-Zuḥaili juga mengakomodasi 

sumber hukum lain yang meliputi ijma>', qiya>s, istihsa>n, maṣlaḥah 

mursalah (istiṣla>h), 'urf, sad al-żara<i', shar'u man qablana>, madhhab sahabi 

dan istiṣḥa>b.36 

Kemudian az-Zuḥaili> mengklasifikasikan dua kategori sumber 

hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: 

al-Qur'an, al-Sunnah, ijma  dan qiyas. Kedua, sumber hukum yang 

debatable (memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada 

kategori sumber hukum yang debatable, az-Zuḥaili> menyebutkan dua 

                                                             
34 Al-Zuḥailī, Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, 50-52. 
35 Ibid., 240. 
36 Ibid., 80. 
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istilah dalam penggalian hukum yakni istidla>l dan ma> yattaṣilu ilā al-

istidla>l (sesuatu yang dapat sampai pada istidlal). Yang termasuk kategori 

istidla>l antara lain; al-tala>zum baina al-ḥukmaini min ghairi ta'yu>ni 'illah, 

istiṣḥa>b al-hāl, syar'u man qablana>, al-istihsa>n, al-maṣa>liḥ al-mursalah. 

Sedangkan yang termasuk mā yattaṣilu ila> al-istidla>l adalah qaul aṣ-

ṣaha>bi, al-'urf dan sad ad-dhara>i'.37 

Az-Zuḥaili> juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil naqliyah 

(dalil yang bersumber pada wahyu) dan 'aqliyah (berdasarkan atas 

rasionalisasi). Yang termasuk dalil naqliyah menurutnya adalah al-kita>b, 

al-sunnah, al-ijma', al-'urf, shar'u man qablana> dan madhhab sahabi>. 

Sedangkan yang termasuk dalil 'aqliyah adalah qiya>s, maslahaḥ mursalah, 

istiḥsa>n, istiṣḥab, sadd al-dhara>'i'. Masing-masing dalil tersebut 

menurutnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baginya 

ijitihad tidak akan bisa diterima tanpa bersandar pada asas-asas dalil 

'aqliyah  dan dalil naqliyah.38 

Dalam pembentukan hukum, dalil-dalil tersebut ada yang berdiri 

sendiri seperti al-Qur'an, al-Ha>dith, ijma' dan sumber hukum lain yang 

berhubungan dengannya meliputi istihsa>n, 'urf, dan madhhab saha>bi. Dan 

ada yang tidak berdiri sendiri yakni al-Qiyas. 

 

 

 

                                                             
37 Wahbah az-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islām, (Damaskus: Dar al-Fikr,1996), 733. 
38 Wahbah az-Zuḥailī, Al-Tafsīr al-Munīr (Beirut: Dar al-Fikr, 1998),97.    



78 
 

 

B. IBN HAZM 

1. Biografi Ibn Hazm 

Nama lengkap Ibn Ḥazm adalah ‘Ali bin Aḥmad Sa’id bin Ḥazm 

bin Ghȃlib bin Syahîb bin Khalȃf bin Ma’dan Sufyȃn bin Yazîd bin Abî 

Sufyȃn bin Ḥarb bin Umayyah bin Abd Syȃm al-Umawî. Yazîd adalah 

kakek Ibn Ḥazm, salah satu kakek dari Ibn Ḥazm yang masuk Islam. Ia 

berasal dari Persia. Sedangkan Khalȃf adalah kakek Ibn Ḥazm yang 

pertama kali masuk Andalusia.39 

Ibn Ḥazm lahir pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan 

akhir bulan ramadhan tahun 384 H setelah terbit fajar dini hari. Dan 

sebelum keluar matahari di kota itu (Cordova Andalusia), namun negara 

itu kini berubah nama menjadi Spanyol dan Portugal.40 Ibn Ḥazm 

dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Aḥmad 

Ibn Sa’îd ketika itu menjabat sebagai wazir (menteri) dan berwibawa 

dikota Cordova.41  

Ibn Ḥazm lahir dari keluarga terhormat dan keluarga kaya yang 

serba kecukupan, melimpahnya harta sehingga pikiranya hanya 

terfokuskan dalam menuntut ilmu tidak pernah sempat memikirkan untuk 

mencari harta.42 Namun demikian ia mampu memusatkan perhatianya 

mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal al-

                                                             
39 Ali Himaya, Ibn Ḥazm: Biografi karya dan Kajian Agama-Agama, terj. Khalid al-Kaf 

(Jakarta: Lentera, 2001), 55. 
40  Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: Rusda, 2000), 149. 
41 Hasbiy Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pengangan Ima>m Madhhab (Semarang: PT Pustaka 

Rizki Putra, 1997), 546.  
42  Abu Zahrah, Ibn Ḥazm, 26. 
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Qur’an di purinya sendiri, diajarkan oleh inang pengasuh yang 

merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada 

pendidikanya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupanya. Oleh 

karena gerak-geriknya di dalam istana dengan ketat oleh inang 

pengasuhnya, maka terpeliharalah dia dari sifat-sifat anak muda. Ia 

mempelajari ilmu-ilmu yang bisa dipelajari oleh pemuda-pemuda 

bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur’an, meenghafal syair 

dan menghadapi gur-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani 

akhlak mereka. 

Ibn Ḥazm adalah seorang yang cerdas, kuat hafalanya, dan luas 

perbendaharaan keilmuanya. Sejak kecil ia mulai menhafal al-Qur’an, al-

Hadits, syair-syair, dan lainya. Kemudian ia memusatkan pemikiranya 

pada ilmu fiqh, namun tidak meninggalkan ilmu-ilmu lain. Ia mendatangi 

halaqah-halaqah yang diadakan oleh para ulama ahli tafsir, ahli ḥadîts, ahli 

bahasa, dan fiqh.43 

Dalam bidang fiqh, Ibn Ḥazm pertama kali mempelajari fiqh 

madhhab Malîkî yang menjadi resmi madhhab Andalusia (Spanyol). 

Kemudian ia menemukan kritikan-kritikan yang dilakukan Imȃm Syȃfi’î 

terhadap pendapat Imȃm Malîk, oleh karena itu kemudian Ibn Ḥazm 

meempelajari Madhhab Shafi’î dengan sungguh-sungguh, kemudian Ibn 

Ḥazm ke Madhhab Shafî’i dang mengembakan kritikan-kritikan Shafî’i, 

                                                             
43  Huzaimmah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madhhab (Yogyakarta: Logos, 

1997), 156. 
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yang mana masyarakat sadra bahwa Ma>liki tu juga manusia biasa., 

sehingga pendapatnya bukan suatu yang mutlak. 

 Meskipun beliau sering beralih madhhab, hal tersebut dilakukan 

bukan sekedar beralih saja, tetapi Ibn Ḥazm memepelajari setiap madhhab 

dengan matang. Perpindahan Ibn Ḥazm dari madhhab Ma>liki ke madhhab 

Shafi’i>, Shafi’i> ke Zahiri yang dikembangkan oleh Daud al-Ashbahani 

melaluli gurunya yaitu Mas’ud Ibn Sulaiman. 

Dari yang selain disebutkan di atas, berikut ini guru-guru Ibn 

Ḥazm: 

1. Ibn Abd al-Birri al-Mȃlikî 

2. Abû al-Ḥusayn 

3. Abd al-Qȃsim Abd al-Raḥmȃn al-Azdî 

4. Abû Bakar Muḥammad Ibn Isḥȃq 

5. Abd Allȃh al-Azdî 

6. Abu Khiyar Mas’ud Ibn Sulaiman 

7. Abu Abdullah Ibn Hasal al-Madhijî 

Ibn Ḥazm memiliki karakteristik dan perilaku yang luhur sebagai 

manusia mulia dan berilmu dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-

karyanya.44 Hal itu didukung dengan: 

1. Kemampuan Ibn Ḥazm menguasai beberapa karya tokoh masyarakat 

beserta dalil dan argumentasinya. 

                                                             
44 Ajat Sudrajat, Epistemologi Hukum Islam Versi Ibn Hazm (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2005), 22. 
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2. Berkat keluhuran dan keindahan pribadinya dapat menhantarkan 

beliau pada derajat tawadhu’ 

3. Mempunyai sifat ikhlas terhadap agama, para kerabat, guru, serta 

orang yang pernah bertemu denganya, bahkan beliau ikhlas 

memberikan harta benda kepada orang lain, walaupun ia membutukan. 

4. Kemampuan beliau menahan nafsu dan kesucian jiwanya. 

5. Bersifat keras dan tajam dalam menolak para lawanya.45 

Ibn Ḥazm wafat pada hari Ahad, hari terakhir bulan Sya’ban 456 H 

di padang Lablah. Dan ada juga yang menyebut bahwa Ibn Ḥazm wafat di 

Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibn Ḥazm. Beliau meninggal pada umur 71 

lebih 10 bulan dan 29 hari. 

2. Karya-Karya Ibn Hazm 

Diantara keistimewaan Ibn Ḥazm adalah karya-karyanya yang 

sangat banyak dan beraneka ragam yang mempengaruhi pemikiran 

manusia banyak orang-orang yang menuntut ilmu yang merujuk dari 

karya-karya Ibn Ḥazm terbagi menjadi dua, yaitu: karya yang telacak dan 

yang hilang: 

Adapun karya-karya yang terlacak:46 

1. Al-Iḥkam FI ushûl al-Aḥkȃm 

2. izhȃr Tabdil Aal-Yahud wa a-Naṣarȃ li al-Taurah wa al-Injîl wa 

Bayȃn Tanaqudh mȃ bi Aidîhîm Min Dzȃlik min mȃ lȃ Yahtam al-

Ta’wil 

                                                             
45 Ensiklopedia Hukum Islam, 608. 
46 Ibid., 83-96. 
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3. al-Usul Wa al-Furu’ 

4. Asmȃ  al-Khulada al-Mahdiyyin wa al-Ruwah 

5. Asmȃ  al-Khulada al-Mahdiyyin wa al-A’immah Umara’ al-Mu’min 

6. Ashab al-Fataya min al-Ṣahabah wa min Ba’dhihim ‘ala Maratibihim 

fi Katsrah al-Fataya 

7. Al-Irab al-Hairah wa al-Iltibas wa al-Waqi’ infi Mazhahib ahl ra’y 

wal al-Qiyas 

8. Ibthal al-Qiyas wa al-Ra’y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta’lil 

9. Al-Taqrib li Hadd al-Mantiq wa al-madkhal ilaihi bi al-Alfadz al-

Amiyyah wa al-Amtsilah al-Fiqhiyyah 

10. Al-Tauqif ala Syar’i al-Najah Bikhtisar al-Ṯariq 

11. Al-Talkhish Liwujuh al-Talkhish 

12. Al-Bayȃn ‘an Haqiqah al-Insan 

13. Jamharah an-Nasab al-Arab 

14. Jumal Futuh al-Ihsan ba’da Rasulullah SAW 

15. Hajjah al-Wada’al-Durrah fi Tahqiq al-Kalam fi ma Yalzamu al-Insan 

I’iqaduh fi al-Millah Bihtishar wal Bayȃn 

16. Diwan Ibnu Ḥazm 

17. Ae-Radd ala Ibn al-Nughrilah al-Yahudi 

18. Risalantanilah Ajaba Fahima Risalataini Suila Fihima su al-Ta’rif 

19. Risalah fi Alam al-Maut wa Ibt Halah 

20. Risalah fi ar-Radd ‘alla al-Hanif 

21. Risalah fi al-Ummahat wa Ummahat al-Khulafa’ 
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22. Al-Sirah an-Nabawiyah 

23. Thauq al-Hammah fi al-Ullaf 

24. Fi al-Immah fi ash-Shalah 

25. Fi Masalah al-Kalb 

26. Fi al-Ghina Ambahinuwa al-Mahzdur 

27. Fasdl al-Andalus wa Dzikr Rijalih 

28. Fasl Fi Ma’rifah al-Nafs Bighairiha wa Jahliha bi Zhaliha 

29. Al-Fash fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal 

30. Al-Qira’at al-Masyhurah Fi al-Anshar 

31. Al-Muhalla 

32. Muratib al-Ijma’ 

33. Maratib al-Ulum 

34. Manzdumah fi Qowaid Ushul Fiqh al-Zhȃhirî 

35. Al-Mufadhalah Baiu al-Shahabah 

36. Nuzhah fi al-Buyu’ 

37. Al-Nubzah al-Kafiyah fi Ushul al-Fiqh az-Zhȃhirî 

38. Naqth al-Arus fi Tawarikh al-Kulafa’ 

39. Al-Nȃsikh wa al-Mansûkh 

40. Naht al-Islȃm 

Adapun Karya-karya Ibn Ḥazm yang hilang: 

1. Al-Imla’ fi Qowaid al-Fiqh 

2. Al-Imamah wa al-Siyasah fi Siyar al-Khulafa’ wa Maratibuha wa al-

Nadh wa al-Wajib Minhu 
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3. Al-Ijma’ wa Masailuh ala Abwab al-Fiqh 

4. Ajwibah  

5. I’jaz al-Qur’an  

6. Asma’ Allah al-Husna 

7. Al-Istijab 

8. Al-Istiqsha’ 

9. bayȃn Ghalat Utsman bin Sa’id  al-Nur fi al-Musnad wa al-Mursal 

10. bi Lughah al-Hakim 

11. Barnamijah 

12. Tasmiyyah Syuyukh Malik 

13. Had ath-Thib 

14. Juz fi Auham al-Sahihani 

15. Risalah fi Ma’na al-Fiqh az-Zhȃhirî 

16. Kitab al-Qira’at 

17. Maqalah fi al-Nahl 

Yang tersebut di atas hanyalah sebagian dari nama-nama kitab 

yang tidak terlacak, sebetulnya kitab yang tidak terlacak ada 85 nama kitab 

dalam buju Ibn Ḥazm karya Ali Himaya. 

3. Pemikiran Ibn Hazm Tentang Kafa>’ah  Dalam Pernikahan 

Ibn Ḥazm bahwa kafa>’ah dalam pernikahan hanya berkisar pada 

keimanan seseorang. Ibn Ḥazm berpendapat, persamaan derajat status 

sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam. Seorang sekufu dengan yang 

lainya, beliau mengatakan seluruh orang Islam bersaudara sehingga tidak 
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dilarang orang-orang yang berkulit hitam walaupun tidak diketahui asal 

usul nasabnya menikah dengan putri al-hasyimi. Begitu juga dengan laki-

laki muslim yang mulia, sekufu dengan perempuan muslimah yang fasiq 

selama ia tidak berbuat zina. 

Nampaknya dalam memandang kafa>’ah ini Ibn Ḥazm berpegangan 

pada masalah keagamaan semata, begitu juga dalam masalah akhlaknya, 

Ibn Ḥazm tidak menjadikan derajat status sosial sebagai unsur kafa>’ah 

sedikitpun, maka menurutnya orang perempuan yang paling mulia tetap 

kufu dengan orang laki-laki paling fasiq asalkan ia tidak berzina.47 

Kemudian dalam membahas masalah kafa>’ah ini, Ibn Ḥazm 

membagi dua hal, yaitu: 

a. Keturunan (an-nasab) 

Mengenai keturunan yang dimaksud disin adalah hubungan 

seseorang dengan asal usulnya seperti bapak, kakek dan seterusnya. 

Ibn Ḥazm tidak menjadikan masalah keturunan sebagai dasar 

penentuan kriteria kafa>’ah. Menurutnya tidak diharamkan bagi orang 

kulit hitam menikah dengan putri bangsawan. Dengan demikian orang 

arab yang bersuku quraisy begitu juga dengan orang Arab selain 

keturunan Bani Hasyim.48 

Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat dengan Ibn 

Ḥazm. Diantaranya para ulama yang berselisih pendapat dengan Ibn 

                                                             
47 Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa’id bin Hazm, al-Muhalla, vol. 10 (Beirut: Dar al-

Fikr, t.t), 24. 
48 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Vol. 7, 243. 
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Ḥazm yaitu: Sufyan at-Tsauri, Ibn Jurej, Hasan bin Aly, Ibn Abi Laila, 

Mughiroh bin Abdurrahman, Al-Mahzumi, sahabat Malik Ishaq bin 

Rohawiyah. Mereka berpendapat bahwa pernikahan anatara maula 

(bekas budak) dengan perempuan Arab harus dibatalkan.49 

Sementara itu Abu Hanifah meyetujui pernikahan antara 

wanita Quraisy dengan maula dengan cara membayar mitsil dan 

keridhaan perempuan Quraisy dengan maula. maka dalam hal ini wali 

disuruh menikahkanya, dan apabila wali menolak untuk 

menikahkanya maka hakim yang menikahkanya.50 

Menurut Ibn Ḥazm orang yang berselisish denganya 

menggunakan asar yang gugur yakni sebatas asar-asar yang 

menerangkan tentang tindakan Nabi yang tidak menikahkan putrinya 

kecuali dengan Bani Hasyim dan Bani Abdu Syam. Asar ini oleh Ibn 

Ḥazm dipandang gugur karena ada hujjah dari firman Allah yang lebih 

kuat untuk dijadikan dasar dalam masalah ini yaitu: 

                          

Artinya: ‘’sesungguhnya orang mu’min adalah bersaudara karena 

damaikanlah, kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada 

Allah supaya kamu mendapat rahmat. 51 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan sesama orang muslim 

adalah bersaudara. Oleh karena itu ayat ini mengindikasikan 

kebolehan menikahi perempuan yang kita senangi, artinya tidak 

                                                             
49 Ibn Hazm, al-Muhalla, vol. 10, 24. 
50 Ibid., 29. 
51 al-Qur’an, 109: 4; 10:34. 
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memandang status sosial atau keturunan. Masih berkaitan dengan ini 

Allah menjelaskan wanita-wanita yang harus dinikahi dan 

menjelaskan pula wanita-wanita yang dihalalkan (selain mereka) 

untuk dinikahi dengan tanpa mempermasalahkan kekayaan, 

kecantikan, keturunan, maupun status sosial dalam masyarakat. 

dengan kata lain sepanjang beriman maka orang itu boleh untuk 

dinikahi, maka bagi Ibn Ḥazm tetap dipandang kufu. 

Disamping menggunakan dasar-dasar di atas Ibn Ḥazm juga 

mengungkapkan rentang perbuatan Rasulullah yang juga pernah 

menikahkan Zainab (berasal dari Bani Hasyim) dengan Zahid (bekas 

budak beliau). Contoh di atas mengindikasikan kebolehan menikahkan 

orang umum dengan putrid bangsawan karena pada hakekatnya yang 

menjadi pokok dalam memilih jodoh adalah keagamaan. Jadi orang 

yang kaya dengan orang yang sangat miskin dimata Alah adalah sama. 

Ketaqwaanlah yang membedakan diantara mereka. 

b. Agama 

Dalam masalah agama ini para ulama sepakat bahwa agama 

merupakan unsur dari kafa>’ah. Begitu juga Ibn Ḥazm yang 

mengatakan kafa>’ah dalam pernikahan hanya berkisar pada keimanan 

seseorang. Ibn Ḥazm berpendapat demikian, walaupun tidak secara 

eksplisit kriteria agama ini diungkapkan oleh pengembang madhhab 

zahri{ri ini. 
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Para ulama mengakui kriteria ini namun dalam melihat agama 

sebagai criteria kafa>’ah terjadi perbedaan. Ulama yang berseberangan 

dengan Ibn Ḥazm mengatakan maksud dari agama adalah sifat bagus 

dan istiqomah terhadap agama, maka orang  yang berakhlak jelek dan 

fasiq tidak kufu dengan orang yang terjaga dari perbuatan buruk atau 

wanita shalihah dan bapaknya juga shalih52. Sedangkan Ibn Ḥazm 

tidak memandang kualitas keagamaan seseorang, maka menurut Ibn 

Ḥazm orang yang sangat fasiq sekalipun asal ia muslim dan tidak 

berzina, maka ia tetap kufu dengan orang yang berakhlak baik.53 Dari 

ungkapan di atas jelaslah bahwa Ibn Ḥazm tidak memandang kualitas 

agama seseorang dalam hal pencarian jodoh, asal ia muslim maka ia 

kufu  dengan muslimah yang bagaimanapun. 

Berkaitan dengan pendapat Ibn Ḥazm ini bagi golongan yang 

bersebrangan dengan Ibn Ḥazm menyatakan bahwa laki-laki fasiq 

tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang fasiq, dan wanita 

fasiq tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki fasiq. Namun hal 

ini tidak ada seorang pun yang mengemukakanya. 

Pendapat Ibn Ḥazm ini didasarkan pada firman Allah yaitu: 

                          

Artinya:  Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 

                                                             
52 Wahbah az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adilatuhu, 241. 
53 Ibn Hazm, al-Muhalla, 24. 
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saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 

mendapat rahmat.54 

 

Selain ayat di atas Ibn Ḥazm juga mendasarkan pendapatnya 

pada firman Allah yaitu: 

               .... 

Artinya: ‘’dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan 

sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian 

yang lain’’.55 
 

Dengan demikian, Ibn Ḥazm sebagai pengembang madhhab 

zahri}ri berpendapat bahwa kafa>’ah tidak ada dalam Islam. Karena 

orang Islam sama kedudukanya, bersaudara satu dengan yang lainya, 

walaupun kafa>’ah hanya berlaku dalam masalah agama saja. Identitas 

agama dalam memilih jodoh menurut Ibn Ḥazm semata-mata hanya 

pemeluk Islam saja, tanpa memperhatikan kadar atau kualitas 

ketaqwaan dalam mengamalkan ajaran agama yang dishari’atkan oleh 

Islam. 

4. Istinbat}  Konsep Kafa>’ah  Menurut Ibn Hazm 

Dalam melakukan ijtihad, Ibn Ḥazm menolak ijtihad yang 

menggunakan akal. Baginya akal tidak mempunyai tempat untuk terlibat. 

Ibn Ḥazm hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan 

sumber hukum dan sandaran untuk menetapkan hukum,56 yaitu al-Qur’an, 

                                                             
54 Al-Hujurat: 10. 
55 At-Taubah: 71. 
56 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 

2002), 148. 
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ḥa>dith, ijma umat, dan dalil, sebagaimana yang ditulis dalam al-Iḥkam fi 

Ushu>l al-Ahka>m. 

Sumber yang pertama dalam madhhab Ibn Ḥazm adalah al-Qur’an. 

Alqur’an merupakan pesan dan perintah Allah kepada manusia untuk 

diakui dan dilakasanakan kandungan isinya, diriwayatkan secara benar, 

tertulis dalam mushaf, dan wajib dijadikan pedoman. Pendapat ini 

didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 38. 

Ibn Ḥazm menetapkan bahwa al-Qur’an adalah kalamullah. 

Semuanya telah jelas dan nyata bagi umat Islam. Maka, barang siapa 

hendak mengetahui syariat Allah akan menemukan terang dan nyata baik 

diterangkan oleh Allah melalui al-Qur’an itu sendiri atau oleh keterangan 

Nabi-Nya dan Nabi tidak meninggalkan umatnya dalam kegelapan.57 

Ibn Hazm Menyatakan bahwa sumber hukum Islam yang pertama 

adalah al-Qur’an yang merupakan asal, yang kedua adalah ḥa>dith 

Rasulullah, dan yang ketiga adalah ijma. Dengan demikian tidak ada 

perbedaan antara aliran-aliran Islam, baik Ahlusunah, Mu’tazilah, 

Khawarij, maupun Zaidiyah dalam hal menjadikan al-Qur’an sebagai 

dasar agama Islam. 

Kemudian Ibn Ḥazm secara khusus membagi ayat al-Qur’an 

menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Nas}s} yang jelas dengan sendirinya, baik dari al-Qur’an atau as-Sunnah. 

b. Mujmal, yang penjelasanya diterangkan al-Qur’an sendiri. 

                                                             
57 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Pokok-Pokok Pengangan Imam Madhhab 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 319.  
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c. Mujmal, yang penjelasanya diterangkan as-Sunah. 

Sumber hukum yang kedua menurut Ibn Ḥazm adalah as-Sunnah 

atau khaba>r. Sebagaimana dalam Musthalȃh al-Ḥa>dith, Ibn Ḥazm 

membagi as-Sunnah menjadi qawliyyah, fi’liyyah, dan taqririyyah. 

Ucapan Rasulullah selanjutnya adalah wahyu berdasarkan firman Allah 

dalam al-Qur’an surat an-Nahl, yaitu: 

َ لِلنَّاِس َما نُؤزرَل ِِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَؤتؤَفَ  ِْ َوأَنْؤزَْلَنا ِِلَْيَك الذرْكَْ لُِتبَؤِّير ُْوَن  بِاْلبؤَيؤرَناِت َوالزُُّب  (٤٤كَّ
 

Artinya: ‘’dan tiadalah yang diucapkan itu (al-Qur’an) menurut kemauan 

hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya)’’.58 

  

Dari firman di atas Ibn Ḥazm berpendapat bahwa as-Sunnah atau 

khabar termasuk wahyu Allah, yang datang dari-Nya, dan sesuai dengan 

apa yang dikendaki.59 Selanjutnya Ibn Ḥazm membagi khabar dari segi 

kuantitas perawi kepada mutawwa>tir dan ahad. 

Menurut Ibn Ḥazm semua pendapat itu tidak benar tanpa adanya 

bukti yang jelas, setiap yang memberi batasan tertentu tidak ada jaminan 

untuk memberi keyakinan secara dhahir, baik mulai tujuh puluh orang, dua 

puluh orang, dan seterusnya. 

Satu khabar  tidak bisa dikatakan tidak mutawwa>tir dengan alasan 

menurut batasan tetentu perawinya kurang satu orang karena secara 

rasional tidak ada perbedaan antara yang diriwayatkan oleh dua belas, 

sembilan belas, tujuh belas, atau sembilan puluh. 

                                                             
58 al-Qur’an, 16: 44; 11:23. 
59 Ibn Hazm, al-Ihkam, 95. 
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Kemudian Ibn Hazm membagi ḥa>dith menjadi tiga bagian sesuai 

dengan jumhur ulama. Akan tetapi, menurut Ibn Ḥazm yang menunjukan 

wajib adalah ḥa>dith qauliyah. Sdeangkan ḥa>dith fi’liyah hanya merupakan 

suatu qudwah/panutan bukan kewajiban. Sedangkan ḥa>dith taqrîriyah 

merupakan suatu ibȃḥah. 

Sumber hukum menurut Ibn Ḥazm yang ketiga adalah ijma. 

Menurut Ibn Ḥazm hanyalah ijma sahabat, sebab mereka telah 

menyaksikan tauqîf dari Rasul dan ijma sahabat adalah ijma seluruh umat 

Islam. Dari sini ijma yang bisa dijadikan hujjah. Adapun objek atau 

sandaran ijma menurut Ibn Ḥazm adalah nash, maka tidak boleh terjadi 

suatu ijma tanpa disandarkan pada nash. 

Lebih lanjut dijelaskan, Ibn Ḥazm membagi ijma menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Segala sesuatu yang tidak seorangpun (umat Islam) meragukanya, dan 

orang yang tidak mau mengakui maka ia bukan orang muslim, seperti 

syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, 

kemudian tentang kewajiban shalat, puasa, dan keharaman bangkai, 

darah, babi, dan lainya. 

b. Sesuatu yang disaksiakan oleh seluruh sahabat dari perbuatan 

Rasulullah atau dengan keyakinan yang diketahui sahabat yang tidak 

menyaksiakan perbuatan tersebut seperti peristiwa khabar disaat beliau 

menyerahkan sebagian hasil tanaman dan buah-buahan. 
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Dalam masalah ijma Ibn Ḥazm menolak ijma ahli Madinah yang 

dijadikan hujjah oleh Ima>m Ma>lik kendatipun banyak khabar yang 

menunjukan kelebihan mereka, karena menurut Ibn Ḥazm ijma yang dapat 

dijadikan hujjah hanyalah nas},  ijma dan dalil yang diambil dari keduanya. 

Ijma  ahli Madinah bukan nas}, bukan ijma yang hakiki.60 

Ibn Ḥazm seorang  fiqh yang  berfikir  bebas, merdeka, tidak 

terikat dan mengikatkan diri pada madhhab apapun. Itu sebabnya ketika ia 

mempelajari  fiqh Mȃliki  ia tidak  merasa dan pindah ke madhhab Sha>fi’i, 

dan selanjutnya ke madhhab zahriri. Lebih lanjut Ibn Hazm menolak ra’y 

dalam agama. Karena hukum yang diperoleh dari ra’y setatusnya adalah 

hukum kita sendiri bukan hukum Allah. Oleh karena itu, Ibn Ḥazm tidak 

membenarkan ra’y, maka ia menutup pintu istinbȃt dengan jalan qiy>as, 

istiḥsa>n, maslaḥah mursalah, saddudz dha>rî’ah, menyumbat usaha mencari 

‘illat-illat hukum daripada nas}. 

Sumber hukum yang keempat adalah dalil. Dalil menurut Ibn 

Ḥazm adalah dalil terkadang berupa petunjuk (burhan) dan terkadang 

berupa isim yang mana dengan hal ini sesuatu dapat diketahui. 

Dalil menurutnya berbeda dengan qiy>as, karena qiy>as pada 

dasarnya mengeluarkan illat dari nas} dan memberikan hukumnya pada 

sesuatu  yang memiliki illat  yang  sama, sedangkan dalil langsung diambil 

dari nas}.  Sementara dala>lah adalah penerapan dalil itu sendiri. Jadi, antara 

dala>lah dan dalil masih satu alur. Selanjutnya Ibn Ḥazm membagi dalil 

                                                             
60 Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh (t.t,: Dar al-‘Ilmi, 1978), 197. 
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kepada dua bagian yaitu yang ditutunkan dari nas} dan yang diturunkan 

dari ijma.61 

Ibn Ḥazm dalam mengambil hukum dari nas}  atau metode istinba>t 

hukumnya dengan cara mengambil secara bahasa (dalil lughawiyah) yaitu 

beliau tidak keluar sedikitpun dari maksud bahasa yang telah ada. Menurut 

beliau nas} itu ada yang telah jelas dan ada yang tidak jelas. Untuk 

menjelaskan nas}  yang  tidak  jelas tersebut Ibn Ḥazm menggunakan 

baya>n. 

Baya>n menurut Ibn Ḥazm adalah keadaan sesuatu dalam zatnya 

serta memungkinkan diketahui hakekatnya bagi yang ingin 

mengetahuinya. Kemudian takhsi>s dan istisna keduanya merupakan 

bentuk daripada baya>n. Sebab dalam suatu jumlah (ungkapan) adakalanya 

dengan tata caca dan menyebutkan kuantitas tertentu, dan dalam baya>n 

sedikitpun tidak keluar dari maksud bahasa. 

Begitu juga halnya dengan nasakh  juga merupakan bentuk dari 

pada baya>n. Adapun perbedaan antara nasakh, istisna, dan takhsi>s  bahwa 

dalam takhsi>s dan secara umum tidak ada kalimat, tidak ada ketentuan 

waktu seperti larangan menikahi wanita musyrik. Adapun nasakh masih 

berkaitan dengan waktu.62 

Baya>n  terkadang  bisa terjadi  antara al-Qur’an  dengan al-Qur’an, 

ḥa>dith terhadap al-Qur’an, dan ijma terkadang juga terjadi antara al-

                                                             
61 Ibid., 102-103. 
62 Muwafiq al-Din Abi Muhammad ‘Abdilah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni (Beirut: 

Dar al-Fikr, t.t), 26. 
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Qur’an dengan ḥa>dith, ḥa>dith dengan ḥa>dith, serta ijma terhadap ḥa>dith. 

Mengenai perkataan al-Qur’an hanya bisa dijelaskan dengan as-Sunnah 

Ibn Ḥazm tidak menyetujinya dengan alasan dalam firman Allah al-Qur’an 

surat An-Nahl ayat 44.  

Ayat tersebut menurut Ibn Ḥazm tidak ada indikasi bahwa 

Rasulullah SAW hanya menjelaskan dengan wahyu yang tidak bisa dibaca 

(ḥa>dith) tetapi menurut Ibn Ḥazm ayat tersebut terdapat baya>n yang jail 

dan nas} yang z}ahir dan Allah menurunkanya (al-Qur’an) agar dijelaskan 

kepada manusia. Dan bayȃn tersebut diuraikan perkataan maka apabila 

Nabi membacanya berarti beliau menjelaskan. Kemudian ketika bentuk itu 

mujmal yang maknanya tidak bisa dipahami maka ketika keadaan seperti 

itu Nabi menjelaskan dengan wahyu yang diturunkan padanya.63 

Dengan demikian, maka benarlah bahwa ayat al-Qur’an bisa saling 

menjelaskan satu dengan yang lainya. Alasan tersebut dalam rangka 

memperkuat pendapatnya yang mengatakan ayat satu dengan yang lain 

bisa menjadi baya>n. 64 

Ibn Ḥazm dengan metode baya>n ini menjadi tiga metode, yaitu: 

a. Istisna 

Definisi istisna menurut Ibn Ḥazm adalah mengkhususkan 

sebagian sesuatu dari keseluruhannya dan mengeluarkan sesuatu dari 

                                                             
63 Ibid., 29. 
64 Ajat Sudrajat, Epistemologi Hukum Islam Versi Ibn Hazm al-Andalusy (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2005), 38-39. 
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yang termasuk sesuatu yang lain.65 Dalam istisna ini Ibn Ḥazm 

membolehkan mengecualikan atau mengistinȃkan sesuatu dari jenis 

dan macamnya, dan yang diberitakan yang dalam ilmu nahwu disebut 

istisna> munqathi’ dan alat istisna itu menggunakan lafaz}. 

b. Nasakh   

Nasakh merupakan bentuk ta’khir baya>n. Sedangkan 

pengertian nasakh adalah datangnya suatu perintah yang berbeda 

dengan perintah sebelumnya yang meneruskan perintah yang pertama. 

Nasakh dikatakan ta’khir baya>n.  karena mengakhirkan baya>n.. Yang 

terdiri dari dua bentuk yaitu: 

1) Perkataan atau jumlah yang tidak bisa dipahami maksudnya secra 

tersendiri. 

2) Perbuatan yang diperintahkan pada waktu tertentu . kemudian 

perbuatan itu dirubah keapada yang lainya diwaktu lain. Bila telah 

tiba waktunya maka Allah menjelaskan pada kita dalil naqlinya 

tentang perbuatan itu pada lainya.66 

Nasakh menurut Ibn Ḥazm hanya bisa terjadi pada kalam 

perintah, dan larangan. Kalam oleh Ibn Ḥazm dibagi menjadi kalam 

perintah dan kalam larangan. Kalam khabar yang mengandung 

istifha>m dan nasakh tidak terjadi pada kalam istifha>m dan khabar. 

Maka, apabila terdapat suatu ungkapan yang lafaz}nya berbentuk 

                                                             
65 Ibn Hazm, al-Ihkam, 429. 
66 Ibid., 434 
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khabar sementara maknanya amar maka dalam hal yang demikian 

nasakh diperbolehkan. 

Kemudian untuk melihat ada tidaknya nasakh dalam suatu 

perintah beliau membagi menjadi empat bagian yaitu: 

1. Lafaz} dan hukumnya tetap 

2. Lafaz} dan hukumnya hilang 

3. Lafaz}  hilang tapi hukumnya tetap 

4. Lafaz} tetap tapi hukumnya hilang 

Ibn Ḥazm menyatakan bahwa tidak ada nasakh pada perkara 

yang menjadi janji Allah dan peringatan Allah sebab jika hal itu 

ternasakh maka Allah dikatakan berdusta, padahal Allah maha suci 

dari sifat-sifat dusta. Ibn Ḥazm membolehkan al-Qur’an menaskh al-

Qur’an dan as-Sunnah menaskh al-Qur’an dan sebaliknya baik ha>dith 

tersebut mutawwa>tir  maupun aḥad.67 

Demikian juga nasakh juga bisa terjadi dengan ijma yang 

dinukil dari Nabi Muhammad SAW, sebab hakekat ijma adalah 

bimbingan nabi dengan bukti yang mempunyai kekuatan sementara 

dengan qiyas tidak dibenarkan karena qiyas adalah batal 

c. ‘Am dan Khas} 

‘Am dan khas} secara bahasa adalah setiap bentuk umum adalah 

z}ahir, tetapi setiap yang z}ahir adakalanya kabar tentang seseorang, 

sementara umum hanya menunjukan kepada lebih dari seseorang. 

                                                             
67 Ibid., 477. 
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Adapun khusus adalah hubungan dalam keduanya dalam ungkapan 

atau lafaz}  Ibn Ḥazm membaginya pada tiga bagian: 

1. Lafaz} yang khusus yang dikendaki juga khusus, seperti perkataan 

Umar, Zaid, Ali, dan sebagainya. 

2. Lafaz} umum yang dimaksudkan juga umum. Artinya, menarik 

seluruh makna berdasarkan apa yang dimaksud oleh lafaz} itu.  

Lafaz} umum dimana nas} al-Qur’an atau as-Sunnah menunjukan 

bahwa lafaz} umum tersebut diistisna, sehingga lafaz} mustasna>  

tersebut dikhususkan dari hukum yang ada.68 

Umum dan khusus disini harus dilihat dari sudut terminologi 

bukan dari arti bahasa, sehingga Ibn Ḥazm tidak menolak bahwa 

khitab Nabi Muhammad SAW kepada seseorang, berarti juga berlaku 

khitab kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Ketika ada nas} yang 

maknanya tidak bisa dipahami secara z}ahir maka Ibn Ḥazm hanya 

meengambil apa yang dijelaskan oleh nas} lain atau ijma. 

 

 

                                                             
68 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Pokok-Pokok Pengangan Imam Madhhab 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 319.  
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP KAFA<’AH  TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH 

TANGGA MENURUT WAHBAH AZ-ZUHALI> DAN IBN ḤAZM 

 

A. Analisis KonsepKafa<’ah Menurut Wahbah az-Zuhailî dan Ibn Ḥazm 

Kafa>’ah dalam perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara 

seorang suami dengan seorang istri. Suami mempunyai kedudukan yang sama 

dengan istrinya di masyarakat, baik dalam hal agama maupun keturunan.1 Dan 

sebagaimana dengan adanya persamaan kedudukan antara suami dengan istri 

diharapkan dapat membawa kearah rumah tangga yang sejahtera. Inilah 

pandangan yang banyak diungkapkan oleh kebanyakan ulama.  

Sementara untuk mewujudkan tujuan di atas perlu adanya faktor-faktor 

pendukung (adanya persamaan).2 Namun dalam hal ini sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya, bahwa Wahbah az-Zuhailĭ 

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

segi sosialnya. Wahbah az-Zuhailĭ berpendapat demikian berdasarkan atau ber-

istibat} dengan menggunakan al-Quran dan as-Sunnah. Seperti hadi>th riwayat 

Ali bahwa Nabi SAW, berkata kepadanya: 

ََلُة ِإَذا  َعِليُّ  قَاَل َلُه يَا َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم  ْرَها الصَّ  َثََلٌث ََل تُ َؤخِّ
 ُكْفًئا. ِإَذا َوَجْدَت ََلَا  َواْْلَِّيُِّ  َحَضَرْت َواْْلََنازَُة ِإَذا  أََتْت 

Artinya: “Abdullah Ibn Wahab dari Sa’id Ibn Abdillah al-Juhany dari 

Muhammad bin Umar dari Ali bin Abi Tholib dari ayahnya dari Ali 

                                                             
1As-Sayyid Sabiq Muhammad, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dār Al-Fath, 1971), 126. 
2M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 33. 
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bin Abi Tholib Nabi SAW bersabda padanya: “Hai Ali, tiga hal 

jangan kamu mengakhirkannya (menunda-nunda), yaitu: sholat 

apabila sudah masuk waktu, jenazah apabila hadir, janda apabila 

kamu mendapatkan laki-laki yang sepadan untuknya”3. 

 

Hadi>th di atas walaupun ditujukan bagi janda, namun hadi>th itu juga 

mengisyaratkan harus adanya kafa>’ah dalam pernikahan. Jika dilhat lebih 

jauh, ha>dith di atas dapat dipahami dengan tidak tergesa-gesa menikah apabila 

belum menemukan orang yang sepadan (kufu’). 4 dan juga hadi>th riwayat 

jabir, yaitu: 

ِِ اء اََل سَ ح النِ نكِ  تَ ََل  َِ ن اََل وهُ وجُ  تُُ ا وََل كفً ن اَلَ   اءيَ ولِ ََل ن اْ    
 

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu 

dan janganlah mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.5 

 

 Dalam istilah fuqqoha, penyetaraan di antara suami istri yang dapat 

menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Juga menjadi dalihnya 

adalah firman Allah SWT,  dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13, yaitu: 

ْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َبا ِِ ِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم 
ُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكمْ   .6ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌ  َأْكَرَِ

 

Artinya:  Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

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

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

 

                                                             
3Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, Sunan at-Tirmi>dzi, vol. 1 (Libanon: Da>r al-

Fikr,t.t), 217. 
4Muwafiq al-Din Abi Muhammad ‘Abdilah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni (Beirut: 

Dar al-Fikr, t.t), 26. 
5Fathul Qodir., 417 
6al-Quran, 112: 4; 10: 35. 
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Juga firmanya dalam al-Qur’an surat al-Furqaan ayat 54, yaitu: 

نَ  َخَلقَ  الَِّذي َوُهوَ  (٤٥) َقِديرًا رَبُّكَ  َكانَ َو  َوِصْهرًا َنَسًبا َفَجَعَلهُ  َبَشرًا اْلَماءِ  ِِ  
 

Artinya:  Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang 

tidak dapat menciptakan (apa-apa). Maka mengapa kamu tidak 

mengambil pelajaran.7 

 

Juga dalam hadi>th: 

ليس لعريب علي عجمي فضل اَل باالتقوى   
Artinya:  orang arab tidak lebih utama dari pada orang asing kecuali dengan 

ketakwaan.8 

 

Dalil ini dijawab, manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. 

Mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan yang berdasarkan 

penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti 

manusia saling memiliki perbedaan. Ada beberapa perbedaan dalam sisi rizki 

dan kekayaan. 

Manusia masih terus mengalami perbedaan dalam kondisi sosial dan 

posisi sosial mereka yang merupakan fitrah manusia. Shari’at tidak 

bertabrakan dengan fitrah, tradisi,9 dan adat yang tidak bertentangan dengan 

asal dan prinsip agama. Hadi>th yang telah disebutkan sesungguhnya Billal r.a. 

melamar seorang perempuan dan kaum ansar, dan mereka merasa enggan 

untuk mengawinkan si perempuan tersebut denganya. Kemudian rasulullah 

SAW. Bersabda, 

                                                             
7al-Quran, 25: 54; 10: 35 
8Al-Jazairi, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,  39. 
9M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, Di Ambang Pernikahan (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2002), 78-82. 
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ُو جو ين.  قل َلم: ان رسو ل اهلل, يأِركم ان ت
Artinya:  katakanlah kepada mereka sesungguhnya rasulullah 

memerintahkan kalian untuk mengawinkan aku.10 

 

Hadi>th ini dikuatkan bahwa salim bekas budak. Seorang perempuan 

dari kaum anshar dikawinkan oleh Abu Hudzaifah dengan keponakan 

perempuaanya dari saudara laki-lakinya, yang bernama Hind binti Walid. 

Begitu juga nabi Saw. Memerintahkan seorang perempuan Quraisy yang 

bernama fatimah saudara perempuan adh-Dhahhak bin Qois yang merupakan 

kelompok perempuan yang pertama ikut hijrah untuk kawin dengan usamah 

dengan ucapan. 

Menurut jumhur fuqqoha adalah agama, nasab, kemerdekaan,dan 

profesi. Dan ditambahkan oleh madhhab Hanafi dan Hanbali dengan 

kemakmuran dari segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya 

persamaan dalam hal perkara sosial demi memenuhi kesetabilan dalam 

kehidupan suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan ataupun 

walinya.11 

Sedangkan karakter terbentuk oleh budaya dan kebiasaan lingkungan. 

Penilaian terhadap nasab tidak semata-mata untuk kesenangan dan 

kepentingan sesaat, tetapi juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang 

akan menjadi generasi penerus selanjutnya.  

Nampaknya pendapat yang kedua ini lebih menekankan pada konteks 

kewajiban kafa>’ah yang merupakan hak dari anak dan walinya. 

                                                             
10Al-Jazairi, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,  39. 
11Wahbah az-Zuḥailī, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), 229. 
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Seorang perempuan kemudian diberikan hak khiyar untuk melanjutkan atau 

tidak pernikahan bila pihak laki-laki dipandang tidak sekufu dengannya dan 

sudah menjadi kewajiban dari wali untuk menolaknya jika dianggap hal itu 

mendatangkan kemadlratan bagi anak perempuan tersebut dan peneliti sendiri 

lebih sefaham dengan pendapat ini.12 Ada satu hal yang perlu diingat adalah 

semua kriteria yang menjadi tolok ukur dalam kafa>’ah ini menjadi tidak 

berlaku lagi apabila masing–masing pihak (anak dan walinya) tidak 

mempersoalkan hal-hal yang dijadikan standart kafa>’ah  tersebut. 

Sedangkan Ibn Ḥazm mengakui adanya kafa>’ah dalam pernikahan 

hanya pada keimanan seseorang saja. Ibn Ḥazm berpendapat demikian 

berdasarkan atau ber-istinbȃt} dengan menggunakan al-Qur’an surat al-Hujurat 

ayat 10, yaitu: 

                          

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

damaikamlah antata kedua saudaramu dan bertakwalah kepada 

allahsupaya kamu mendapat rahmat". 

 

Sebagai nas} al-Qur’an ayat ini jelas qoz}’i al-tsubuth, yakni jelas 

ketetapannya sehingga dapat dijadikan hujjah. Bila melihat dari dha>hir nas} 

ayat di atas menunjukkan bahwa seorang muslim bersaudara. Secara implikasi 

ayat tersebut menunjukkan adanya persamaan. Diantara semua orang manusia 

adalah sama dan bersaudara. Nampaknya Ibn Ḥazm yang menetapkan kafa>’ah 

hanya pada keimanan mempunyai asumsi seperti itu. 

                                                             
12Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan 

Rujuk)Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan 

Agama, danKHI, Cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), 15-17. 
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Dari asumsi tersebut ulama (Ibn Ḥazm) menetapkan bahwa tidak ada 

larangan pernikahan yang dilakukan antara orang miskin dengan orang kaya. 

Orang yang bernasab rendah boleh menikah dengan orang yang bernasab 

tinggi. Mengingat pada dasarnya derajat manusia adalah sama yang 

membedakan adalah ketaqwaan pada tuhannya. 13 

Kemudian ulama fiqih (imam madhhab) memberikan kriteria kafa>’ah 

dengan: 

1. Keturunan: sehingga orang arab kufu satu dengan yang lainnya, begitu 

juga orang quraisy dengan sesama quraisy. 

2. Merdeka: jadi budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. 

3. Beragama Islam: dengan agama ini maka orang Islam kufu dengan yang 

lainnya. 

4. Pekerjaan: yaitu pekerjaan yang rendah tingkatannya dengan pekerjaan 

yang tinggi dan untuk menilai tingkatan itu dilihat dari adat setempat. 

5. Kekayaan: yaitu persamaan seseorang dari derajat perekonomian mereka. 

6. Tidak cacat: yaitu orang yang sehat jasmaninya.14 

Sementara Ibn Hazm tidak mengakuiadanya perbedaan dikalangan 

orang muslim. Ungkapan tersebut sesuai dengan hadith Nabi:  

َع ُخْطَبَة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َوَسِط أَيَّاِم  َِْن َسَِ َثِِن  َعْن َأيب َنْضرََة َحدَّ
 التَّْشرِيِق فَ َقاَل يَا أَي َُّها النَّاُس َأََل ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد َوِإنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد َأََل ََل َفْضَل ِلَعَريبي 

                                                             
13Imam Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad (Jakarta: Gema Insani, 1991), 571. 
14Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh (t.t,: Dar al-‘Ilmi, 1978), 197. 
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َأْعَجِميي َوََل ِلَعَجِميي َعَلى َعَريبي َوََل ِْلَْْحََر َعَلى َأْسَوَد َوََل َأْسَوَد َعَلى َأْْحََر ِإَلَّ َعَلى 
ْقَوى  بِالت َّ

Artinya: "Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang selain Arab 

tidak ada bagi orang selain Arab terhadap Arab. Tidak ada 

keutamaan orang yang hitam atau yang putih maupun sebaliknya 

kecuali atas dasar taqwa. Manusia berasal dari Adam dan Adam 

berasal dari tanah".15 

  

Hadi>th di atas menyatakan tidak ada perbedaan diantara suku Arab 

dengan non Arab. Dengan kata lain hadi>th ini mengindikasikan adanya 

persamaan antara suku satu dengan suku lainnya dan lebih jauh lagi 

mengindikasikan persamaan derajat antara manusia. Dan yang membedakan 

adalah ketaqwaan mereka kepada Allah sebagaimana uraian yang 

diungkapkan oleh Ibn Hazm dalam persamaan derajat diantara manusia. 

Hukum Islam pada dasarnya dishari’atkan dengan tujuan 

merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok 

 serta kebutuhan yang (الحاجية ) dan memenuhi kebutuhan sekunder (الضروربة )

bersifat pelengkap (التحسيي),16 yaitu sesuai yang dituntut oleh norma dan 

tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus dengan maksud 

untuk membuat keringanan, kelapangan, dan menghilangkan kesempitan 

Hukum Islam manakala mengatur persoalan kafa>’ah dalam pernikahan 

tentu saja tidak lepas dari koridor kemaslahatan. Secara teoritis faktor agama 

merupakan faktor yang dominan dalam menentukan kriteria kafa>’ah. Hal ini 

senada dengan pendapat Ibn Hazm yang mengatakan seandainya ada kafa>’ah 

                                                             
15Imam Bukhari,  Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994),150. 
16Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh , 199. 
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ini hanya berkisar pada masalah agama. Dalam memandang agama Ibn Hazm 

tidak memperhatikan kualitas agama sesorang bahkan apabila orang itu 

beriman (muslim) seperti apapun kualitas agamanya dia tetap kufu satu 

dengan yang lain. 

Kemudian untuk mencabut adat-adat kebiasaan Arab lama (bahwa 

putri bangsawan tidak boleh menikah dengan rakyat jelata) Nabi Muhammad 

menikahkan Zainab binti Jahayi (berasal dari Bani Hasyim) dengan Zaid bin 

Harist (bekas budak beliau). Disamping itu Rosulullah juga pernah 

menikahkan Miqdad dengan Daba’ah binti Zubair bin Abdul Mutholib (putri 

paman Rosul) yang notabennya keturunan Bani Hasyim. Dengan demikian 

jelaslah bahwa tidak ada kafa>’ah dalam masalah nasab dan tidak ada kelebihan 

suka Arab dengan ajam (non Arab). 

Sementara itu dalam masalah kekayaan atau pekerjaan, bahwa 

Rasulullah membolehkan Abu Hind untuk menikahi putri-putri dari Bani 

Bayadhah atau sebaliknya. Padahal Abu Hind tukang bekam (suatu pekerjaan 

yang paling rendah) sebagaimana dalam hadi>th, yaitu: 

يهِ كح الَ والنِ دٌ نْ وهِ اح ابُ كَ ة النِ ضَ يَ  ب َ يَابِِن   
 

Artinya: "wahai Bani Bayadhah, kawinkanlah Abu Hind dan kawinkanlah 

kepadanya".17 

 

Melihat hadi>th di atas tidak heran jika Ibn Hazm berpendapat kafa>’ah 

dalam pernikahan hanya berkisar pada keimanan, karena berdasarkan hadi>th 

tersebut Nabi juga pernah memerintahkan Bani Bayadhah untuk menikahkan 

                                                             
17Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Mawardi,  Sunan Ibn Majah Juz II 

(Beirut:Dar al-Kutub al-Imiyah, t.t.), 895. 
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putri-putri mereka kepada tukang bekam yaitu Abu Hind. Seandainya kafa>’ah 

berdasarkan pekerjaan ada dalam Islam, tentu Nabi tidak melakukan hal itu, 

karena mereka jelas-jelas tidak sekufu. 

Berkaitan dengan identitas agama, dalam memilih jodoh, menurut Ibn 

Hazm semata-mata hanya pemeluk agama Islam saja tanpa memperhatikan 

kadar ketaqwaan dalam mengamalkan ajaran agama yang dishariatkan oleh 

Islam. Karena itu, orang yang sangat fasiq, tetap sekufu  dengan muslimah 

karena mereka dipandang orang yang beriman, hanya kualitas keagamaan 

yang berbeda, namun tetap sekufu dalam keimanan.18 Pendapat Ibn Ḥazm ini 

didasarkan pada firman Allah surat al-Hujurat ayat 10 dan at-Taubah ayat 71.  

Dari uraian di atas, dengan melihat dalil-dalil yang digunakan Ibn 

Ḥazm menurut penulis, pendapat Ibn Ḥazm yang tidak mengakui adanya 

kafa>’ah dalam hal kedunawiaan bisa diterima, tetapi dalam hal keagamaan 

istinbāt} hukumnya kurang tepat, karena dalil yang dipakai tidak berkaitan 

dengan kafa>’ah. Hal ini bertentangan dengan pemahaman Ibn Ḥazm sendiri 

yang notabene seorang ahli dhahir. Dengan kata lain, Ibn Ḥazm tidak 

konsisten dalam menggunakan dalil dalam istinbāth hukum dalam 

pemikiranya tentang kafa>’ah dalam pernikahan.   

Kemudian dalam memberi batasan tentang kriteria kafa>’ah, Ibn Ḥazm 

melarang pernikahan yang dilakukan oleh seorang pezina dengan non pezina. 

Dalam memandang orang yang berzina, Ibn Ḥazm hanya membolehkan 

                                                             
18Al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subu>lus Sal}am ( Semarang: 

Toha Putra, t.t), 130. 
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perkawinan yang dilakukan oleh pezina itu sendiri. Larangan itu akan berakhir 

jika orang yang berzina itu bertaubat. 

Bila ditarik kesimpulan antara jumhur (Imam Madhhab) dengan Ibn 

Ḥazm terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam masalah agama sebagai 

kriteria kafa>’ah mereka sama-sama menggunakannya, hanya saja dalam 

aplikasinya yang berbeda. Karena Ibn Ḥazm memandang agama tidak pada 

kualitas keagamaan seseorang, sementara jumhur memandangnya (kualitas 

keagamaan). Jadi tidak heran jika Ibn Ḥazm membolehkan pernikahan antara 

laki-laki fasiq dengan wanita muslimah. 

Sedangkan jumhur melarangnya kecuali jika ada persetujuan dari 

wanita itu atau walinya sementara dalam masalah perbedaan jelas-jelas terjadi 

sebab Ibn Ḥazm tidak mengakui adanya kafa>’ah selain dari keimanan, 

sementara jumhur menjadikan kafa>’ah sebagai syarat luzum dalam 

pernikahan. Meskipun tidak adanya kafa>’ah dalam pernikahan itu tidak batal, 

namun hal itu akan menimbulkan hak fasakh bagi wanita itu sendiri. 

Dari beberapa di atas dapat diketahui bahwa kafa>’ah sama sekali tidak 

menyangkut urusan-urusan nasab, melainkan agama semata karena oleh Ibn 

Ḥazm ayat diatas dilihat berdasarkan zhahi{r nash yang menjadi pegangan 

beliau dalam menafsirkan suatu ayat al-Qur’an. 

Sebenarnya jika kita mengkaji ulang pendapat diatas, akan terasa 

sekali bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam 

mengakui akan kelompok-kelompok manusia, suku, kaum, dan bangsa akibat 

pengaruh alam dan kehidupan sosial budaya, tapi perbedaan kelompok tidak 
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membawa perbedaan harkat manusia. Dalam Islam konsep masyarakat disebut 

umat yang mempunyai arti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, 

kedudukan dan pangkat serta tempat, kecuali perbedaan antara mereka adalah 

tidak terletak pada kemanusiaanya, akan tetapi terletak pada ketaqwaanya. 19 

Jika dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga kafa>’ah sangat 

penting untuk pertimbangan tentang unsur atau keseimbangan antara calon 

suami dan istri merupakan hal yang harus diperhatikan. Seorang yang 

melakukan perkawinan haruslah memperhatikan faktor keseimbangan dengan 

pasanganya, maksud dari keseimbangan yaitu persesuaian keadaan antara si 

suami dengan istrinya, sama kedudukanya, suami seimbang dengan istrinya 

dimasyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya,20 sehingga terciptanya 

keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, 

dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, 

emosional dan spiritual), baik dalam tubuh keluarga maupun hubunganya 

dengan lain.21 Para anggotanya merasa tentram di dalamnya dan menjalankan 

perannya masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui 

kehidupan dengan penuh keaktifan dan kepuasan. Untuk memperkuat 

pendapatnya Wahbah az-Zuhaili ber-istinbat} dengan menggunakan al-Quran 

dan as-Sunnah. Seperti hadi>th riwayat Jabir bahwa Nabi SAW, berkata 

kepadanya: 

                                                             
19Nasarudin Latif, Ilmu PerkawinanProblematika Seputar Keluarga dan Rumah 

Tangga(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001),19. 
20Wahbah az-Zuḥailī, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr: 1986), 229. 

21Nasarudin Latif, Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga 

danRumahTangga(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 23. 
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ِِ اء اََل سَ ح النِ نكِ  تَ ََل  َِ ن اََل وهُ وجُ  تُُ ا وََل كفً اَلَ ن   اءيَ ولِ ََل ن اْ    
 

Artinya: “Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu 

dan janganlah mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.22 
 

Sedangkan menurut Ibn H}azm kafa>’ah dalam pernikahan hanya 

berkisar pada keimanan seseorang. Beliau berpendapat, persamaan derajat 

status sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam. Seorang sekufu dengan yang 

lainya, beliau mengatakan seluruh orang Islam bersaudara sehingga tidak 

dilarang orang-orang yang berkulit hitam walaupun tidak diketahui asal usul 

nasabnya menikah dengan putri al-Hasyimi. Begitu juga dengan laki-laki 

muslim yang mulia, sekufu dengan perempuan muslimah yang fasiq selama ia 

tidak berbuat zina.23 

Dalam memandang kafa>’ah ini Ibn H}azm berpegangan pada masalah 

keagamaan semata, begitu juga dalam masalah akhlaknya, beliau tidak 

menjadikan derajat status sosial sebagai unsur kafa>’ah sedikitpun, maka 

menurutnya orang perempuan yang paling mulia tetap kufu dengan orang laki-

laki paling fasiq asalkan ia tidak berzina. Untuk memperkuat pendapatnya Ibn 

H}azm ber-istibat} dengan menggunakan firman Allah dalam al-Quran, seperti: 

                          

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

damaikamlah antata kedua saudaramu dan bertakwalah kepada 

Allah supaya kamu mendapat rahmat. 24 

 

                                                             
22Fathul Qodir., 417 

23Abu Zahrah, Ibn Ḥazm, 26. 
24 al-Qur’an, 109: 4; 10:34. 
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Menurut penulis dalam memandang kafa>’ah untuk keharmonisan 

rumah tangga lebih kepada Wahbah az-Zuhaili, karena untuk membentuk 

keharmonisan rumah tangga dalam keluarga lebih banyak aspek yang harus 

dijelaskan seperti agama, nasab, harta, dan yang lainya. Sehingga untuk 

membentuk keharmonisan rumah tangga dalam keluarga sangatlah mudah, 

karena para calon suami istri sudah mengetahui secara jelas semua aspek yang 

digunakan dalam keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Sedangkan menurut 

Ibn H}azm yang ditekankan hanyalah aspek agamanya saja, untuk aspek 

akhlak, derajat sosial dimasyarakat tidak disebutkan secara jelas. Dalam hal 

ini penulis memandang bahwa pendapat Ibn H}azm sangatlah kurang, karena 

untuk membina keharmonisan rumah tangga sangat diperlukan penjelasan 

seperti agama, nasab, harta, dan yang lainya. Sehingga para calon suami dan 

istri dapat mengetahui lebih dahulu sebelum dilakukanya akad secara sah dan 

terhindar dari ketidakberuntungan. 

Persamaan kedudukan suami istri akan membawa kearah rumah tangga 

yang sejahtera dan terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran 

yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafa>’ah, mencari jodoh atau 

pasangan hidup sebagai suami-istri tidaklah mudah,25 karena cukup banyak 

masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing 

pihak seperti: 

1. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota sebagai dasar utama 

hubungan yang baik antar keluarga. Baik pada perkembangan keluarga 

                                                             
25Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15. 
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dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab 

akibat permasalahan, juga terdapat pada setiap anggotanya. 

2. Perlunya menambah pengetahuan untuk memperluas wawasan sangat 

dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. 

3. Bila pengenalan diri sendiri telah dicapai maka akan lebih mudah 

menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. 

Masalah akan lebih mudah di atasi, karena banyaknya latar belakang lebih 

cepat terungkap dan teratasi, perhatian yang berkembang akibat 

pengetahuan tadi akan mengurangi kemeluh dalam keluarga. Sikap 

menerima merupakan langkah lanjutan dari sikap perhatian seperti sikap 

yang menerima segala kelemahan,kekurangan, kelebihannya, dan tetap 

mendapatkan tempat dalam keluarga. 

4. Peningkatan usaha yaitu setelah menerima keluarga apa adanya, maka 

perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap aspek 

keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan 

masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan yang 

baik untuk keluargasertamenghilangkan keadaan bosan.  

5. Penyesuaian perlu mengikuti setiap perubahan baik dari orang tua maupun 

anak.26 

Sehubungan dengan itu hendaklah masing-masing calon suami istri 

untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat atau tingkah laku serta 

                                                             
26Gunarso Singgih, Psikologi Untuk Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 42-44. 
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memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut, agar tidak ada 

penyeselan dikemudian hari. 

Ukuran kafa>’ah menurut Islam lebih ditekankan dan diutamakan 

adalah pada kualitas Iman dan takwa serta ilmu dan akhlak sesorang, bukan 

dari status sosial, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya.27 Sehingga 

terjadinya saling mengerti antara suami istri, mengetahui latar belakang 

pribadinya seperti mengetahui secara mendalam kepribadian (baik sifat dan 

tingkah lakunya) pasangan dan mengerti diri sendiri atau memahami diri 

sendiri, masa lalu kita, kelebihan dan kekurangan kita, tidak menilai orang 

berdasarkan diri kita sendiri dan saling menerima yaitu terimalah apa adanya 

pribadinya, tugas, jabatan dan sebagainya jika perlu diubah janganlah 

paksakan, namun doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri serta rasa 

saling menghargai yaitu penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa 

terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek 

kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Perlu diketahui bahwa setiap 

orang perlu dihargai, maka menghargai keluarga adalah hal yang sangat 

penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.28 

Persoalan kafa>’ah dalam perkawinan menjadi persoalan penting untuk 

membina keserasian kehidupan suami istri dalam kehidupan sosial dalam hal 

ini suami istri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap 

sebagai suatu tim yang menangulanginya dengan bijaksana untuk 

menyelesaikan masalah dan penyesuaian timbal balik perlu usaha terus 

                                                             
27M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 33. 
28 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 32-37. 
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menerus untuk saling memperhatikan, saling mengungkapkan cinta kasih 

dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan, dan saling memberi 

dukungan semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk 

hubungan yang baikserta untuk terbinanya keluarga saki}nah mawaddah wa> 

rahmah.29 

Oleh karena itu suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi dan 

sesuai akan menimbulkan problema yang berkelanjutan. Sehingga kafa>’ah 

dianggap penting dalam menentukan calon suami atau istri dimasa mendatang 

supaya terbinanya keluarga yang saki}nah, mawwadah, wa>rahmah. 

B. Analisis istinbāt}  hukum Wahbah Az-Zuhaili> dan Ibn Hazm dalam 

menetapkan kriteria kafa>’ah. 

Az-Zuḥailī mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, 

sumber hukum yang tidak dapat diperdebatkan, meliputi: al-Qur'an, al-

Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, sumber hukum yang debatable 

(memungkinkan terjadinya perdebatan) dikalangan ulama. Pada kategori 

sumber hukum yang debatable, az-Zuḥailī menyebutkan dua istilah dalam 

penggalian hukum yakni istidlal dan ma> yattaṣilu ila> al-istidla>l> (sesuatu yang 

dapat sampai pada istidlal). Yang termasuk kategori istidla>l antara lain: al-

tala>zum baina al-ḥukmaini min gairi ta'yu>ni 'illah, istiṣḥa>b al-ha>l, syar'u man 

qablana>, al-istihsa>n, al-maṣa>liḥ al-mursalah. Sedangkan yang termasuk ma> 

yattaṣilu ila> al-istidla>l adalah qaul aṣ-ṣaha>bi, al-'urf dan sad al—dhara>i'.30 

                                                             
29Ulfatmi, Keluarga Sakînah Dalam Prespektif Islam (Jakarta: Kementrian Agama RI, 

2001), 25-26. 
30 Wahbah az-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islām, (Damaskus: Dar al-Fikr,1996), 733. 
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Az-Zuḥaili> juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil naqliyah (dalil 

yang bersumber pada wahyu) dan aqliyah (berdasarkan atas rasionalisasi). 

Yang termasuk dalil naqliyah menurutnya adalah al-kita>b, al-sunnah, al-ijma', 

al-'urf, syar'u man qablana> dan mażhab ṣaḥabi>. Sedangkan yang termasuk 

dalil aqliyah adalah qiya>s, maṣlaḥaḥ mursalah, istiḥsa>n, istiṣḥab,sadd al-

dhara>'i. Masing-masing dalil tersebut menurutnya saling melengkapi antara 

satu dengan yang lain. Baginya ijtihad tidak akan bisa diterima tanpa 

bersandar pada asas-asas dalil aqliyah dan dalil naqliyah.31 

Dalam pembentukan hukum, dalil-dalil tersebut ada yang berdiri 

sendiri seperti al-Qur'an, al-Hadi>th, ijma dan sumber hukum lain yang 

berhubungan dengannya meliputi istiḥsa>n, 'urf, dan madhhab sahabi. Dan ada 

yang tidak berdiri sendiri yakni al-Qiyas. 

Berdasarkan asumsi tersebut Wahbah az-Zuḥaili> menyebutkan ada 2 

pendapat tentang kafa>’ah dalam pernikahan. Yaitu; Pertama, pendapat Imam 

at-Tsauri, Hasan al-Basri  dan sebagian ulama Hanafiah mengatakan bahwa 

kafa>’ah bukan merupakan syarat dan sahnya pernikahan dan bukan pula 

syarat keberlangsungan perkawinan.32 Kedua, pendapat jumhur fuqqoha 

mengatakan bahwa kafa>’ah adalah merupakan syarat dalam keberlangsungan 

perkawinan tapi bukan syarat sahnya nikah. Adapun keterkaitan kafa>’ah 

dengan wali mujbir merupakan pembahasan yang tidak dapat dipisah karena 

kewenangan seorang wali untuk memaksakan perkawinan kepada anak yang 

                                                             
31 Wahbah az-Zuḥailī, Al-Tafsīr al-Munīr (Beirut: Dar al-Fikr, 1998),97.    
32Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 50. 
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ada dalam perwaliannya sehingga ia disebut wali mujbir,33 dengan salah satu 

syaratnya adalah adanya kesepadanan atau yang dikenal dengan istilah kufu 

dalam fiqih. 

Hadi>th-hadi>th yang menentangnya dijawab dengan hadi>th lain yang 

menuntut adanya  kafa>’ah, maka hadi>th tersebut yang digunakan Wahbah az-

Zuḥaili> menunjukan bahwa kafa>’ah adalah sesuatu yang sunnah dan lebih 

baik. Kesetaraan antara orang arab dengan lainya hanya pada hukum akhirat 

saja. Sedangkan dalam perkara dunia, maka telah tampak keutamaan orang 

arab terhadap orang asing dalam kebanyakan hukum dunia.34 

Jika ditarik pada konteks kekinian, dua dari definisi di atas, definisi 

pertama peneliti anggap lebih tepat dan sesuai. Namun demi menentukan 

pilihan, manusia harus berusaha dan berikhtiar. Manusia diberi kewenangan 

untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Mengetahui unsur keturunan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kebiasaannya. Sebab manusia 

hidup dengan karakternya masing-masing.  

Sedangkan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa Ibn Hazm yang mengembangkan Madhhab Za>hriri dalam menetapkan 

hukum tentang suatu masalah selalu berpegang pada al-Qur’an, al-hadi>th, 

ijma ulama, dan dalil. Hal ini sebagaimana beliau ungkapkan dalam kitab al-

Ikham fi Ushul al-Ahkam yang menjadi salah satu karya terpopuler dalam 

masalah usul fiqih.  

                                                             
33Ibid., 230-232. 

34Ibid., 230-232. 
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Mengenai metode istinba>t} dari tokoh zah>riri ini penulis sepakat 

bahwa semua persoalan telah ada solusinya didalam nas}, namun menurut 

penulis tidak semua orang dapat menemukan atau menggali sumber yang ada 

dalam nash, sehingga masih diperlukan pemikiran-pemikiran (ijtihad) untuk 

mengetahui hukum suatu masalah. Dengan demikian ra’y mutlak digunakan 

dalam penggalian suatu hukum demi tercapainya suatu kemaslahatan yang 

menjadi diciptakannya hukum Islam. Akhirnya kalau diamati antara jumhur 

dan Ibn Ḥazm ada dua kemungkinan.35 Pertama, kalau mengikuti pandangan 

Ibn Ḥazm yaitu dengan apa adanya atau za>hir nas}, manusia akan lebih 

selamat dan aman dari perubahan, tetapi akan sulit berkembang seakan-akan 

Islam adalah agama paksaan. Padahal problematikan manusia kian hari kian 

bertambah, tentunya keduduakan akal sangat penting dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan.  

Kedua, menurut penulis, bahwa hukum Islam itu elastis, dengan 

demikian hukum Islam bisa menyesuaikan dengan lingkungan, suasana, dan 

tempat.Dikarenakan maksud hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia. Jadi intinya, bahwa saat sekarang yang zaman serba canggih, sangat 

diperlukan akal sebagai peran untuk menggali hukum Islam. Jadi pendapat 

semacam jumhur sangat diperlukan, sebab kalau menggunakan apa adanya, 

Islam akan mengalami kemerosotan. 

Dalam menetapkan kafa>’ah, Ibn Ḥazm menggunakan metode ijtihad 

dengan menggunakan bayan, yaitu keadaan sesuatu dalam zatnya serta 

                                                             
35Ibn Hazm, al-Muhalla’, 26. 
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memungkinkan diketahui zatnya serta memungkinkan diketahui hakikatnya 

bagi yang ingin mengetahuinya. Metode ‘Am atau Khash sebagaimana yang 

digunakan Ibn Ḥazm untuk menentukan kriteria kafa>’ah termasuk bagian dari 

bayan, sehingga dengan mengacu pada penjelasan ayat al Qur’an surat al 

Hujurat (49): 10, at Taubah (9): 71, Ibn Hazm mengatakankafa>’ahhanya 

berlaku dalam keimanan. 

Selain itu Ibn Ḥazm juga berpegang pada zhahi{r nash. Sehingga al-

Qur’an dan al-Hadi>th telah memuat semua persoalan hukum, baik perintah 

maupun larangan. Semantara Ibn Ḥazm memandang dalil-dalil kafa>’ah 

yangdijadikan dasar-dasar yang kontra dengannya dianggap gugur, karena 

ada firman allah. Sebagaimana dalam pembahasan yang  lalu disebutkan 

bahwa Ibn Ḥazm seseorang yang bernasab Zahi>riri yang mendasarkan semua 

masalah dalam pemahaman za>hir nas} dan dalam berijtihad menolak ijtihad 

dengan menggunakan ra’y. Ibn Ḥazm dalam beristinba>t} hukum menggunakan 

nash al-Qur’an, al- Hadi>th mutawwa>tir, ijma sahabat, dan ijtihad sesuai 

dengan dalil.36  

                                                             
36As-Sayyid Sabiq Muhammad, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dār Al-Fath, 1971), 126. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai perspektif Wahbah az-

Zuhaili> dan Ibn Hazm tentang konsep kafa>’ah terhadap keharmonisan rumah 

tangga ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perspektif Wahbah az-Zuhaili> tentang macam kriteria konsep kafa>’ah 

terhadap keharmonisan rumah tangga ia mengakui pentingnya kafa>’ah 

dalam pernikahan dalam hal segi agamanya dan segi sosialnya. Wahbah 

az-Zuhaili> dalam hal menjelaskan konsep kafa>’ah secara metologis, 

penulisanya cenderung deskriptik-analitik. Hal ini terlihat dalam hal 

mengawali pandanganya ia selalu menguraikan pendapat ulama kemudian 

baru menganalisisnya. Sedangkan prespektif Ibn H}azm tentang konsep 

kafa>’ah terhadap keharmonisan rumah tangga Ibn H}azm berpendapat, 

bahwa kafa>’ah  atau persamaan derajat status sosial sebenarnya tidak ada 

dalam Islam, kafa>’ah menurutnya hanya berkisar pada keimanan seseorang 

saja. Beliau berpendapat, tidak ada larangan pernikahan antara orang kaya 

dengan orang miskin, orang berderajat tinggi dengan derajat rendah, asal 

mereka beriman dan tidak berzina satu sama lain tetap kufu. 

2. Tentang dasar dan metode istinba>t} hukum tentang kafa>’ah dalam 

pernikahan, Wahbah az-Zuha>ili mendasarkan pada hadi>th Nabi dan zha>hir 

nash al-Qur’an surat al-Hujurat (49): 13. Sedangkan Ibn H}azm 
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mendasarkan z}a>hir nas} al-Qur’an surat al-Hujurat (49): 10, surat al-Nur 

(24): 3, al-Baqarah (2): 221, serta hadi>th Nabi secara keumuman lafaz}. 

B. Saran 

Akhirnya sebagai catatan penutup skripsi ini, penulis ingin 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya dalam memilih pasangan seorang mempriorotaskan dari segi 

keimanan dan akhlaknya. Namun demikian, apabila dimungkinkan 

mewujudkan kriteria kafa>’ah sebagaimana yang ditawarkan oleh jumhur 

ulama, hendaknya hal itu diwujudkan, karena fitrah manusia senang 

terhadap kemewahan dunia. 

2. Hendaknya ketika meniadakan kafa>’ah harus dengan adanya kesepakatan 

antara wali dan wanita itu, dan diadakan pencatatan tentang hal itu, dengan 

tujuan jika di kemudian hari terdapat sesuatu yang tidak diinginkan ada 

barang bukti dari kesepakatan tersebut. 
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