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ABSTRAK 

 

Mursidah, Alfi, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa>„ah Perkawinan 

Pada Masyarakat Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syaksiyah Jurusan Syari‟ah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin. 

 

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Islam, Kafa>‘ah. 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perawinan merupakan akad yang 

berlaku seumur hidup, oleh karenanya diperlukan adanya keserasian antara kedua calon 

mempelai. Hukum Islam mengatur masalah keserasian dengan istilah kafa>„ah. 

Kafa>„ah disini diartikan sebagai sebuah ukuran untuk menentukan keseimbangan antara 

kedua belah pihak yang akan menikah terutama dari pihak laki-lakinya. Penerapan 

kafa>„ah dalam setiap masyarakat itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itulah 

salah satu alasan penulis untuk meneliti permasalahan ini dengan judul tersebut diatas. 

 

Dari sedikit ulasan diatas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, 

yaitu: (1) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap kriteria kafa>„ah perkawinan pada 

masyarakat di Desa Crabak, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo?. (2) Bagaimana Tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik kafa>„ah perkawinan pada masyarakat di Desa Crabak, 

Kec. Slahung, Kab. Ponorogo?. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan sumber data menggunakan dua 

sumber yakni, Sumber primer dan sekunder. Data penelitian diperoleh dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi, dan analisanya menggunakan model Miles and 

Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. 

 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Tinjauan hukum Islam 

terhadap kriteria kafa>„ah pada perkawinan di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo dengan memililih kriteria bibit, bebet, dan bobot yakni faktor 

keturunan, kemampuan memberi nafkah, dan ilmu serta agamanya sebagai ukuran 

keseimbangan untuk dianggap kafa>„ah telah sesuai dengan hukum Islam, karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan nash manapun dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits. (2) 

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kafa>„ah di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo yang berdasarkan pada agama dan adat istiadat, dimana praktik 

tersebut mengutamakan konsep seagama dan saling mencintai antar sesama muslim juga 

telah sesuai dengan syariat hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat 

berhubungan satu sama lainnya, saling mencintai, menghasilkan 

keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan selanjutnya sesuai 

perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.
1
 Agama Islam sangat 

menganjurkan pada umatnya untuk melakukan perkawinan demi untuk 

menjaga keperwiraan dirinya.
2
 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3
 Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-

kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul 

mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 

kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk 

agama Islam. Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, Hukum 

Islam adalah hukum yang diinterprestasikan dan dilaksanakan oleh para 

sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-

hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan 

                                                           
1
 Doi, A. Rahman I, Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah (syariah) (Jakarta: PT. Raja 

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

3
 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
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metode ijtihad lainnya.
4
 Syariat Islam yang sangat menganjurkan dan 

mendorong pada umatnya untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan 

tuntutan Islam adalah dimaksudkan tidak lain karena demikian banyaknya 

keutamaan dan faedah yang terkandung didalam perkawinan tersebut. 

Perkawinan adalah cara yang sebaik-baiknya untuk berkembang biak dan 

mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan rumah 

tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal usul yang amat 

dipentingkan oleh agama Islam.
5
  

Dalam proses menuju perkawinan ada beberapa pendahuluan 

perkawinan yakni hal-hal yang perlu dilakukan sebelum akad perkawinan, 

sebagai proses menuju akad perkawinan, yaitu salah satunya adalah 

keserasian calon suami istri. Keserasian atau keharmonisan dan 

keseimbangan calon suami dan calon istri diperlukan untuk kelancaran 

pelaksanaan akad perkawinan serta jalannya bahtera keluarga yang mereka 

bina. Islam mengatur masalah keserasian ini dengan istilah kafa> „ah.
6
 

Kafa> „ah (Arab= ( ةالکفاء sebanding, seimbang, sesuai). 

Keseimbangan antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing 

calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.
7
 Kafa> „ah 

atau sekufu‟ yang berarti sederajat, setara, atau semisal. Suami istri se-

kufu‟ berarti mereka sederajat, setara, atau semisal (mumatsalah atau 

                                                           
4
 Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia ., Sinar 

Grafika: Jakarta, 2008, 9. 
5
 Kamal Pasha, Fikih Islam, 258. 

6
 Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan 

di Indonesia  (t.tp.: Bina Cipta, 1978), 17-19. 
7
 Ilmu Fiqih jilid II (Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 

Departmen Agama:1982/1983), 95. 
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musawah).
8
 Dasar nash mengenai kafa> „ah ini terdapat dalam Al Qur‟an 

Surat Al-Huju>rat ayat 13 yang berbunyi: 

ئَل  َ ً َوقَ ُكْم ُشُع  َ َوَجَعْلنَ ُكْم مْن َذَك َوأُْن نَ َخلَْقنَ  ُ َ النَ يَ أَي
 ٌ َ  َ َ َ ل ٌم َخ  ُكْم  ْقَ َمُ ْم  ْنَ  َ  أَ َ َ  أَْك َا ُ ا  ََع 9ل

 

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 di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”  

Ayat ini mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu 

adalah sama pada semua orang.
10

 Allah menjadikan manusia bersuku-

suku, berbangsa, dan bermacam warna kulit dengan tujuan agar manusia 

saling tertarik dan saling berkenalan.
11

 Ayat diatas menerangkan bahwa 

Allah tidak pernah membedakan manusia satu dengan yang lainnya, 

kecuali dalam ketaqwaan mereka kepada Allah. Oleh karena itu manusia 

tidaklah pantas apabila memaksakan kehendaknya untuk mencari 

pendamping hidup dengan menekankan sisi kesamaan status dalam hal 

apapun selain agamanya.  

Nash diatas juga diperkuat dengan hadist Nabi, yakni:  

                                                           
8
 Yaswirman, Hukum keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat 

dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 199. 
9
 Departmen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. 

Intermasa, 1986),  847. 
10

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj: Moh. Thalib, )Bandung: PT Al Ma‟arif, t.th(, 38. 
11

 Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur‟anul Majid An-Nur 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3926-3927. 
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َ َا َ    َ ْن ُ َ ن النَ  َ لَ  ُ َ لَْ   َوَ لَمَ َ ْن اَ  َ ْي َ َل :  ُ قَ
َذا ال ْين  ْ ْظفَ َ  ، َ ، َول ْين َ ل ، َوَجَم َ ، َولَحَس َ َع لَم ل ُ َِْا أَ ْ ُْنَ ُح ْالَم

ْ يََ ااَ  َ َ.  

Artinya: Dari Abu>  Hurayrah Ra., dan Nabi Saw., beliau berkata, 

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis 
keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang 

memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung”.12
 

Hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan yang mulia dan 

memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan 

dengan wanita yang baik nasabnya namun minim agamanya, dan 

perempuan yang tidak memiliki nasab baik namun komitmen agamanya 

bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya. Demikian pula 

dalam dalam semua sifat tersebut.
13

  

Para ulama berbeda pendapat dalam hal kafa> „ah, apakah 

kafa> „ah termasuk syarat dalam sebuah perkawinan?, Jumhur Ulama‟ 

mengatakan, bahwa kafa> „ah dalam nikah adalah suatu syarat diantara 

syarat-syarat yang lainnya akan tetapi kafa> „ah adalah syarat nuzu> m 

dalam perkawinan, apabila tidak dipenuhi maka tidak membatalkan 

perkawinan. Kufu‟ dalam perkawinan adalah keseimbangan antara pihak 

laki-laki dan perempuan sebagai calon suami istri. Sesuai dengan ajaran 

                                                           
12

 Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemah Shahih al-Bukhari 

jilid VII, Terj. Ahmad Sunarto dkk,  (Semarang, Cv. Asy- Syifa‟, 1999), 25. 
13

 Imam Hafizh Ibn Hajar Asqalani, Fathul Baari Buku 25 (Penjelasan kitab Shahih 

Bukhari) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 113. 
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Islam bahwa tekanan keseimbangan dalam kafa> „ah adalah kufu‟ dalam 

hal Agama, yaitu akhlak, ketaqwaan, serta ibadahnya.
14

  

Dan karenanya Islam tidak memandang suatu kelebihan dan 

ketinggian derajat seseorang selain dari sisi agamanya. Semua manusia 

tercipta dari satu asal, ayah dan ibu mereka adalah Adam dan Hawa. 

Sebagian dari mereka tidak lebih bermartabat diatas sebagian yang lainnya 

melainkan nilai ketaqwaannya.
15

 

Secara logika Wahbah Al-Zuhayli> mengatakan bahwa 

kebahagiaan rumah tangga biasanya akan terwujud, jika dilakukan oleh 

orang-orang yang sekufu‟. Dengan kata lain, bahwa lajunya bahtera sangat 

ditentukan oleh orang-orang yang sekufu‟.16
 Selain dari hukum Islam 

diatas ulama‟ juga berbeda pendapat mengenai hal apa saja yang menjadi 

ukuran kafa> „ah itu sendiri.
17

 Sesuai dengan dalil hukum Islam diatas 

sebagian besar ulama‟ berpendapat kafa> „ah hanya dalam hal agama dan 

akhlaknya saja, tetapi sebagian yang lain berpendapat kafa> „ah juga 

dipandang dari segi kebangsawanan, kekayaan, dan keilmuan. Bagi 

kelompok bangsawan, suami istri yang ideal adalah sama-sama keturunan 

bangsawan, rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orang kaya tidaklah 

setara dengan orang miskin. Bagi ilmuan atau cendekiawan, perkawinan 

yang ideal adalah sesama berilmu pula. Dari sekian banyak norma 

                                                           
14

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

Hukum Hidup Berumah Tangga) (t.tp.:Bina Cipta, 2001), 84. 
15

 Ibid. 
16

 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu ,  juz 9, 672. 
17

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

2011), 81. 
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kebiasaan dalam suatu daerah sebagai ukuran kesetaraan maka ulama fiqih 

sepakat bahwa kesetaraan dari sudut agama merupakan perkawinan yang 

ideal. Oleh karena itu, perempuan yang muslimah tidak dibenarkan kawin 

dengan laki-laki yang non muslim.
18

 

Menurut jumh}ur ula> ma‟ berpendapat keserasian itu ada hanya 

dalam dua hal, yaitu keserasian dalam hal Agama dan Budi pekerti, maka 

tidak perlu adanya keserasian dalam hal nasab, pekerjaan, kekayaan dan 

lainnya.
19

 Sedangkan menurut pendapat Ibn H{azm bahwa tidak ada kufu 

yang patut diperhatikan. Tiap laki-laki muslim berhak kawin dengan 

wanita muslim. Semua orang Islam bersaudara, karena itu tidak 

diharamkan seorang laki-laki muslim dari keturunan yang tidak mahsyur 

kawin dengan seorang wanita keturunan Bani> Ha>shim. Seorang lelaki 

muslim yang fasik sekufu dengan wanita muslim yang fasik pula. Menurut 

pendapat Mazhab Ma>liki>, bahwa dalam perkawinan itu ada kufu‟, tetapi 

kufu‟ yang benar adalah yang berdasarkan agama dan akhlak. Karena itu, 

kufu‟ bukanlah mengenai soal keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain-

lain. Sehubungan dengan itu, maka seorang laki-laki yang saleh dari 

keturunan orang biasa boleh kawin dengan wanita bangsawan. Seorang 

laki-laki saleh yang miskin boleh menikah dengan seorang wanita 

hartawan, karena Islam menghapuskan segala perbedaan keturunan, 

kekayaan, pencaharian, suku dan golongan. Selanjutnya menurut Mazhab 

H{anafi> kufu‟ dalam perkawinan adalah keturunan, kemerdekaan, ke-

                                                           
18

 Yaswirman, Hukum Keluarga , 199. 
19

 Hamid, Pokok Hukum, 18. 
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Islaman, kesalehan dan ketaatan, kekayaan, dan pekerjaan. Kemudian 

Mazhab Sha>fi‟i> berpendapat bahwa ukuran kafa> „ah itu dilihat dari 

empat segi, yakni : Keturunan (orang Arab dan orang „Ajam), keagamaan, 

kemerdekaan, dan pekerjaan. Sedangkan yang terakhir ukuran kufu‟ 

menurut Mazhab H{anbali> adalah sama dengan Mazhab Sha>fi‟i>, 

dengan tambahan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu‟ dengan perempuan 

kaya. Demikian uraian pendapat tentang ukuran kafa> „ah dan patut kita 

ingat bahwa kufu‟ itu diperhitungkan pada waktu akan dilangsungkannya 

perkawinan, atau dalam masa akan menerima pinangan. Kalau terjadi 

perubahan kufu‟ itu sesudah perkawinan maka tidaklah ada pengaruhnya 

lagi dalam penilaian kufu‟ itu.
20

 

Kelaziman kesetaraan selain agama adalah sekadar untuk menjaga 

keserasian hidup secara lahiriah antara suami istri dan kedua belah pihak 

keluarga. Itu pun hanya sebagai bahan pertimbangan. Dalam Kompilasi 

hukum Islam juga telah ditetapkan bahwa tidak se-kufu‟ tidak dapat 

dijadikan alasan pencegahan perkawinan, kecuali kalau berbeda agama. 

Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan kalau dilakukan tidak atas 

dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
21

 Kufu‟ dalam hal 

agama adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan, tetapi kufu‟ dari segi 

yang lain-lain seperti yang telah tersebut diatas dalam berbagai Mazhab 

                                                           
20

 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Suatu studi perbandingan dalam kalangan 

Ahlus-sunnah dan negeri-negeri Islam) (Bandung: Bulan Bintang, 2010), 168-176. 
21

 Yaswirman, Hukum keluarga, 203. 
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hanyalah sebagai bahan pertimbangan, yang tidak mengakibatkan suatu 

perkawinan harus diputuskan, atau suatu pinangan harus ditolak.
22

 

Para Fuqaha>‟ sepakat bahwa kafa> „ah hanya berlaku pada pihak 

laki-laki untuk wanita, dan tidak sebaliknya. Suami merupakan teman 

hidup istri, tempat berlindung dan bernaung yang dapat mendamaikan hati 

seorang istri, pemimpin dan penanggung jawab tegak teguhnya sebuah 

rumah tangga.
23

 Suami adalah pihak yang harus memiliki kelebihan dari 

istri, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an berikut: 

ا  ُل قََ اُم َ  َ لَ النَس َج 24ال
 

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (Al-

Qur‟an Surat al-Nisa>‟ ayat 34). 

Faktor kafa> „ah ini sekalipun bukan merupakan syarat perkawinan 

akan tetapi ia menduduki tempat yang sangat penting demi tegaknya 

rumah tangga yang terbebaskan dari perasaan tertekan antara satu dengan 

yang lainnya. Kafa> „ah merupakan faktor pendorong terciptanya keluarga 

yang bahagia, dan menjaga perempuan dari kegagalan rumah tangga.
25

  

Sebagai umat Islam kita semua hendaknya menjalankan segala 

sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam, salah satunya yakni 

menerapkan ajaran kafa> „ah sebelum akad perkawinan. Begitu halnya 

dengan masyarakat Desa Crabak Slahung Ponorogo, yang mana mayoritas 

penduduknya adalah beragama Islam. Di dalam ajaran agama Islam 

                                                           
22

 Daly, Hukum Perkawinan, 178. 
23

 Kamal Pasha, Fikih Islam, 263. 
24

 Departmen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , 123.. 
25

 Kamal Pasha, Fikih Islam, 264. 
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persoalan kafa> „ah menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting 

dalam kaitannya dengan perkawinan, akan tetapi tidaklah semua 

masyarakat mengetahui tentang kafa> „ah dalam perkawinan ini secara 

baik. Hal ini terjadi akibat latar belakang pengetahuan, organisasi, 

pekerjaan dan faktor-faktor lain yang dimiliki masyarakat Desa Crabak 

berbeda-beda.  Akibat adanya perbedaan tersebut sudah barang pasti 

mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang penentuan kriteria kafa> „ah 

dan pemahaman masyarakat terhadap praktik kafa> „ah perkawinan 

tersebut.  

Berdasarkan fakta yang terjadi diatas, menurut penulis kiranya 

perlu dilakukan penelitian yang signifikan terhadap konsep kafa> „ah 

dengan kriteria mereka bahkan praktik kafa> „ah perkawinan pada 

masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

tersebut. Karena semua masyarakat berharap dengan adanya konsep 

kafa> „ah yang benar yang sesuai dengan ajaran agama Islam maka akan 

membentuk keluarga yang utuh, damai, dan sejahtera hingga akhir hayat 

mereka. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk bereksplorasi dan 

mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan bahan skripsi, dengan judul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAFA>‘AH 

PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DI DESA CRABAK 

KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO”. 

 

B. Penegasan Istilah. 
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Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini ada 

beberapa istilah yang perlu ditegaskan antara lain sebagai berikut : 

1. Hukum Islam adalah syariat yang  berarti hukum-hukum yang 

diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, 

baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun 

hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
26

 

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

wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang 

Maha Esa.
27

  

3. Kafa> „ah dalam perkawinan adalah Keseimbangan antara calon isteri 

dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk 

melangsungkan perkawinan.
28

 

 

C. Rumusan Masalah. 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

timbul permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan dari penelitian ini, 

masalah ini peneliti rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria kafa> „ah 

perkawinan pada masyarakat di Desa Crabak, Kec. Slahung, Kab. 

Ponorogo? 

                                                           
26

 Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, (Makassar: PT. Umitoha 

Ukhuwa Grafika, 2011), 3. 
27

 Pasal 1 Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974. 
28

 Ilmu fiqih jilid II, (Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 

Departmen Agama: 1982/1983), 95. 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kafa> „ah 

perkawinan pada masyarakat di Desa Crabak, Kec. Slahung, Kab. 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

1. Mengetahui kriteria kafa> „ah masyarakat dan menjelaskan Tinjauan 

Hukum Islam Islam dari penentuan kriteria kafa> „ah perkawinan 

tersebut di Desa Crabak, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. 

2. Menjelaskan mengenai tinjauan dari Hukum Islam terhadap praktik 

kafa> „ah di Desa Crabak, Kec. Slahung, kab. Ponorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian. 

1. Dari segi Teoritis. 

a. Sebagai wacana pengembangan ilmiah bagi peneliti yang nantinya 

dapat meningkatkan semangat untuk terus berkarya dan mencintai 

ilmu pengetahuan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi pemikiran dan 

wacana ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam. 

2. Dari segi praktis. 

a. Bagi peneliti, terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan 

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kafa> „ah di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 
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F. Fokus Penelitian. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada 

konsep kafa> „ah perkawinan di Desa Crabak, baik dalam pemahaman 

masyarakat dan praktiknya di Desa tersebut. Selanjutnya meninjau dari 

Fiqh terhadap praktik kafa> „ah tersebut apakah telah sesuai dengan ajaran 

Islam atau sebaliknya dan apa penyebab perbedaan pemahaman konsep 

kafa> „ah di Desa Crabak tersebut. 

 

G. Telaah Pustaka. 

 Sejauh yang peneliti ketahui, yang bercorak kepustakaan atau 

penelitian-penelitian lapangan yang berkaitan dengan kafa> „ah dalam 

perkawinan sedikit banyak sudah dibahas oleh mahasiswa terdahulu. 

Seperti penelitian yang dilakukan saudara Ali Muhtarom
29

, pada tahun 

2008. dengan judul “Kafa> „ah dalam perkawinan perspektif Ibn H{azm” 

yang memaparkan tentang pandangan Ibn H{azm tentang kafa> „ah. Ibn 

H{azm mengatakan tidak ada kufu yang pantas diperhatikan, menurutnya 

setiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim pula. 

Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka, dengan rujukan utamanya 

adalah kitab al-Ih}ka>m fi Usu>l al-Ah}ka>m dan Muh}alla, dan Ibn 

H{azm sendiri. 

                                                           
29

 Ia adalah mahasiswa yang mengambil program studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan 

Syari‟ah di STAIN Ponorogo. 
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 Kafa> „ah juga dibahas oleh Saudara Nugroho Noto Dihardjo
30

, 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Habaib kota Malang 

terhadap kafa> „ah syarifah” yang diselesaikan pada tahun 2008. Beliau 

menitikberatkan pada kafa> „ah syarifah di kota malang. Jadi isi dari 

pembahasan penelitiannya ialah pendapat para Habaib di kota malang 

terhadap pelaksanaan kafa> „ah syarifah. Hasil penelitian ini mengatkn 

bahwa kafa> „ah syarifah didasarkan pada dalil Al-Qur‟an dan Sunnah 

yang menerangkan kemuliaan dari ahl al-bayt. Kesimpulan dari skripsi ini 

bahwa syarifah boleh menikah dengan non-sayyid dengan sah. Hal senada 

juga yang menjadi perhatian Mas Heri Kaswadi
31

, dalam penelitiannya 

“Pemikiran Abdurahman Ba Alawi tentang kafa> „ah syarifah (dalam 

kitab Bukiyah Mustarsyidin)” yang diselesaikan pada tahun 2008. 

Didalamnya memaparkan tentang konsep kafa> „ah syarifah menurut Ba 

Alawi dalam kitabnya, dan dasar Hukum kafa> „ah syarifah menurut Ba 

Alawi tersebut. penelitin ini menggunakan analisa interaktif, dalam kitab 

ini menjelaskan bahwa kedudukan suami istri dalam dimensi psykologi, 

spiritual, dan materi. Dalam kitab tersebut diatas bahwa dasar hukum 

kafa> „ah bertumpu pada Hadist Nabi dan pendapat imam Mazhab. Dari 

kedua penelitian tersebut jelas berbeda dengan topik penelitian penulis saat 

ini, dari segi subyek dan obyek yang dikaji dan dari sumber hukum yang 

dijadikan landasan telah nampak perbedaan yang cukup jelas. 

                                                           
30

 Ia adalah mahasiswa yang mengambil program studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan 

Syari‟ah di STAIN Ponorogo. 
31

 Ia adalah mahasiswa yang mengambil program studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan 

Syari‟ah di STAIN Ponorogo. 
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Penelitian kafa> „ah juga dilakukan oleh saudara Samsul Hadi
32

, 

yang berhasil diselesaikan pada tahun 2011. Samsul Hadi mengangkat 

tema kafa> „ah dengan judul “Studi Komparatif terhadap pendapat Imam 

Syafi‟I dan Wahbah al-Zuhayli tentang kafa> „ah dalam perkawinan”. 

Pembahasan kali ini menitik beratkan pada perbandingan konsep kafa> „ah 

dari kedua tokoh tersebut, persamaannya juga terdapat konsep kafa> „ah 

menurut Mazhab Sha>fi‟i> sedangkan perbedaannya adalah penelitian 

lapangan dengan subyek masyarakat dan penelitian di atas adalah pustaka. 

Berdasarkan berbagai kajian di atas, belum ditemukan kajian 

khusus yang membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kafa> „ah 

perkawinan terutama pada masyarakat di Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan. Perbedaan karya ilmiah ini ialah terletak pada sisi 

subyek dan isinya. disini penulis lebih menitikbertakan pembahasan pada 

pemahaman masyarakat mengenai kafa> „ah, dan bagaimana pemahaman 

masyarakat mengenai Fiqih itu sendiri, sehingga dapat dikorelasikan dari 

pemahaman tersebut. Setelah terjadi kolerasi maka akan timbul praktik-

praktik kafa> „ah sesuai pemahamannya dan akan penulis tinjau praktik 

tersebut dari Fiqih kemudian diharapkan menjadi sebuah penelitian yang 

memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. 

 

 

 

                                                           
32

 Ia adalah mahasiswa yang mengambil program studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan 

Syari‟ah di STAIN Ponorogo. 
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H. Metode Penelitian. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi lapangan (field reseach) dimana peneliti terjun langsung di 

lapangan untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena di lapangan 

yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kafa> „ah di Desa Crabak 

Kec. Slahung Kab. ponorogo. 

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Ada 2 alasan kenapa menggunakan penelitian kualitatif ini, 

yaitu pertama, karena kualitatif bersumber pada pengamatan yang 

dirancang untuk membantu peneliti bereksplorasi, mendeskripsikan, 

dan memahami fenomena manusia, konteks sosial dan kultural dimana 

mereka hidup. Kedua, secara idealis, penelitian kualitatif 

sesungguhnya menduduki tempat penting dalam pengembangan 

disiplin ilmu sosial. 

2. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Desa Crabak 

Kecmatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sebab di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung ini terdapat beberapa kasus atau praktik kafa> „ah 

yang kurang sesuai dengan Fiqih Islam.  

3. Sumber data. 

Ada dua sumber data yang penyusun gunakan, yaitu sumber 

data primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari wawancara 
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dengan masyarakat Desa Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo tentang 

masalah diatas. Sedangkan sumber sekundernya berasal dari semua 

informasi yang berkaitan dengan kafa> „ah dalam perkawinan yang 

diperoleh dari literatur-literatur yang sudah ada. Berbagai referensi 

yang berkaitan dengan kafa> „ah perkawinan dijadikan sebagai bahan 

materi dalam penulisan skripsi ini. 

4. Kehadiran Peneliti. 

 Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari peran 

peneliti dimana peneliti dalam hal ini berperan serta dalam 

pengambilan data, sebab peranan peneliti lah yang menentukan 

keseluruhan skenario atau alur yang akan disusun sebagai penelitian. 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data. 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena komponen dari penelitian ini adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar data yang 

ditentukan. Teknik yang digunakan adalah Teknik Wawancara dan 

Teknik Dokumentasi. 

a. Teknik Wawancara (Interview) 
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Interview digunakan untuk memperoleh informasi dan data 

dari responden. Wawancara ini digunakan sebagai tehnik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. dalam interview ini perlu dipersiapkan 

beberapa pertanyaan.
33

 

b. Tehnik Observasi 

Merupakan sebuah metode penggalian data dengan 

menggunakan sistem mengerti, mengambil, dan menganalisa 

terhadap sumber data yang ada.
34

 

c. Tehnik Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk menguatkan dan meyakinkan 

penelitin yang dilakukan bahwa penelitian ini benar adanya bukan 

hanya rekyasa. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal 

dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung 

dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi 

dan wawancara mendalam.
35

 

6. Teknik Analisis Data. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data 

                                                           
33

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

R&D) (Bandung: CV. Alfabeta 2013), 310-320. 
34

 Ibid. 
35

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

Kanisius, 1997), 62. 
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dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Data yang 

terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan 

instrument analisis, yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal 

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

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.  

2. Data Display (penyajian data), setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. penajian data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles and 

Huberman mengatakan yang pling sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif 

3. Conclusion Drawing/verivication, yaitu penarikan kesimpuln dan 

memverivikasi.
36

 

                                                           
        

36
 Sugiyono, Metode Penelitian, 325-345. 
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G. Sistematika Pembahasan. 

 Untuk merumuskan penelitian ini, dalam penulisanya penulis 

menyusun kedalam beberapa bab, antara lain:  

Bab I:  Pendahuluan 

Dalam bab I ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Pembahasan disini untuk mengarahkan pembaca pada 

substansi penelitian. 

Bab II: Landasan Teori 

Dalam bab ini mengulas tentang teori atau konsep umum 

mengenai kafa> „ah dalam perkawinan menurut pandangan 

Fiqih Islam dengan mengemukakan sumber hukum atau 

dalil dari Al-Qur‟an dan Hadist dan berbagai pendapat 

tokoh dan imam Mazhab, juga memaparkan pengertian 

kafa> „ah, subyek kafa> „ah, waktu penentuan kafa> „ah, 

dan dasar hukum kafa> „ah secara umum. 

 Bab III: Data Lapangan 

Meliputi data-data tentang letak geografis Desa Crabak 

Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, tingkat pendidikan, sosial, 

ekonomi, sosial budaya, dan yang terpenting keagamaan 

dari masyarakatnya. Selain itu dalam bab tiga ini akan 

dibahas mengenai praktik kafa> „ah dalam perkawinan pada 



21 

 

 

masyarakat di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo serta kriteria kafa> „ah nya.  

Bab IV: Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa> „ah 

Perkawinan Pada Masyarakat Di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo 

Bab empat ini merupakan pokok kajian yang mana berisi 

Analisa hukum Islam Terhadap Praktik Kafa> „ah 

Perkawinan Pada Masyarakat Di Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti berusaha 

menjabarkan ketetapan Hukum Islam dalam praktik 

kafa> „ah yang diterapkan masyarakat Desa Crabak ini dan 

seberapa besar pengeruhnya bagi kehidupan rumah tangga 

mereka. selain itu juga bagaimana analisis pemahaman 

masyarakat terhadap hukum Islam dan kafa> „ah itu sendiri 

serta bagaimana kriteria kafa> „ah menurut masyarakat 

Desa Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. 

Bab V:  Penutup 

 Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran. kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok 

masalah dan saran yang berisi rekomendasi penyusun 

tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu 

dilakukan. 
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BAB II    

KAFA>’AH SECARA UMUM 

A. Pengertian Kafa>’ah. 

Kafa> ‟ah berasal dari bahasa Arab dari kata کف yang secara etimologi 

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

bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur‟an seperti pada surat Al-Ikhlas ayat 4:  َولَْم

 ‟yang berarti “tidak suatupun yang sama dengan-Nya. Kata kufu  ُکفًُ ا اََح ٌ  ُ يَُ ْن لَ 

atau kafa> ‟ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama 

atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa> ‟ah mengandung arti sifat yang terdapat pada 

perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada 

laki-laki yang mengawininya.
37

 Diantara kalimat yang mengandung kata ini adalah 

sabda Rasulullah, “Darah kaum muslimin adalah sama antara satu dengan yang 

lain.” Berarti darah orang yang berstatus sosial rendah sama dengan darah orang 

yang berstatus sosial tinggi.
38

  Kafa> ‟ah atau sekufu‟ yang juga berarti sederajat, 

setara, atau semisal. Suami istri se-kufu‟ berarti mereka sederajat, setara, atau 

semisal (mumatsalah atau musawah).
39

 

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

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

perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak 

                                                           
37

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islm Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 140. 
38

 Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Perkawinan (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 267. 
39

 Yaswirman, Hukum keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam 

Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 199. 
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yang berkepentingan tidak keberatan terhadap sebuah perkawinan. Dalam 

mendefinisikan kafa> ‟ah, banyak para ulama‟ dan ilmuwan yang berperan serta 

dalam memberikan definisi dari kata tersebut, antara lain: 

1. Pengertian kafa> ‟ah secara umum menurut H.„Abd. Al-Rah}man al-Ghaza>li>, 

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

keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.
40

  

2. Sayyid Sa>biq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang 

dimaksud dengan kufu‟ dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, 

sepadan atau sebanding. Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam 

kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta 

kekayaan.
41

 

3. Menurut „Abd al-Wah>ab al-Sayyiq Hawwas kafa> ‟ah adalah kecocokan dan 

persamaan antara dua mempelai dalam urusan-urusan tertentu yang mendasari 

kebaikan hubungan suami istri dan kebahagiaan rumah tangga.
42

  

4. M. Ali Hasan berpendapat bahwa kafa> ‟ah berasal dari (bahasa Arab=  

ةالکفاء   Sebanding, setaraf, dan sesuai). Kesetaraan yang perlu dimiliki 

oleh calon suami dan istri, agar menghasilkan keserasian hubungan suami istri 

secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu.
43

 

5. Sedangkan Drs. H. Zahri Hamid mengatakan bahwa kafa> ‟ah merupakan 

kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan calon 

                                                           
40

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

Persada, 2009), 56. 
41

 Sayyid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah Jilid VII, Terj. Moh. Tholib (Bandung : PT Al-Ma’arif, t.t), 
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42

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

Setia, 2001), 148. 
43
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suami dan istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk dan 

rupa jasmaniyahnya, kemampuan ilmiyahnya, standing sosialnya, akhlaknya, 

umurnya, kedewasaan phisik dan pshychonya, harta kekayaannya dan lain 

sebagainya, sedemikian rupa sehingga antara calon suami dan istri itu terdapat 

keserasian yang diperlukan.
44

 

6. Kafa> ‟ah dalam kitab Sharh} Bulu> gh-al Mara> m, Al-kafa>‟ah secara bahasa 

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

ُمْ  ََ فَ َ  َم ئُ َ .اَْلُمْسلُمْ َ    

Artinya: “Darah kaum muslim adalah sama.” 

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

sama juga seperti kafa> ‟ah dalam nikah.
45

 

Sedangkan kafa> ‟ah atau kufu‟ secara istilah ialah bahwa seorang laki-

laki harus kufu‟ (seimbang) dengan wanita, di mana wanita itu tidak dinikahi 

seorang laki-laki yang akan menyebabkan diri (wanita tersebut) atau keluarganya 

menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.
46

 

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

secara istilah dalam hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara 

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

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

sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak 

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

keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan 
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ibadah.
47

 Sebab, kalau kafa> ‟ah diartikan persamaan dalam hal harta atau 

kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi 

Allah SWT itu adalah sama, hanya ketaqwaannyalah yang membedakan satu 

dengan yang lainnya.  

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang 

laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat 

perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi 

Saw., sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan utama dalam 

memilih pasangan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 10 pasal 61 dijelaskan secara tegas, 

bahwa tidak sekufu‟ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, 

kecuali tidak sekufu‟ dalam hal perbedaan agama atau ikhtillafu al dien.
48

 

 

B. Dasar Hukum Kafa>’ah. 

Dalil-dalil yang menjadi dasar dalam kafa> ‟ah adalah sebagai berikut : 

1. Firman Allah dalam Al-Qur‟an. 

a. Surat Al-Hujarat ayat 13: 

ئَل  َ ً َوقَ ُكْم ُشُع  َ َوَجَعْلنَ ُكْم مْن َذَك َوأُْن نَ َخلَْقنَ  ُ َ النَ يَ أَي
 ٌ َ  َ َ َ ل ٌم َخ  ُكْم  ْقَ َمُ ْم  ْنَ  َ  أَ َ َ  أَْك َا ُ ا  ََع 49.ل

 

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 di antara kamu 

di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
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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 diatas yang lain dalam hal keduniaan. Diriwayatkan dari Abu> 

Da>wud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa seorang sahabat yang 

bernama Abu> Hindin yakni tukang bekam, Rasulullah menyuruh Kabilah Bani 

Bayadah menikahkan Abu> Hindin dengan seorang wanita dikalangan mereka, 

mereka menjawab: “Apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan 

budak-budak?”. Maka Allah menurunkan ayat ini, agar kita tidak mencemoohkan 

seseorang karena memandang rendah kedudukannya.
50

 

Dalam khutbahnya pada hari Fath>  al-Makkah Nabi Muhammad Saw. 

memuji kepada Allah Swt, karena Allah telah menghilangkan adat jahiliyah yang 

suka bersombong-sombong dan menonjolkan kebesaran nenek moyangnya. 

Rasulullah mengatakan bahwan manusia itu hanya ada dua macam, yakni seorang 

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

seorang lagi yang durhaka dialah yang celaka, yang sangat hina menurut 

pandangan Allah kemudian beliau membaca ayat ini.
51

 

Ayat di atas mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah 

sama pada semua orang. Tak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain 

kecuali karena ketaqwaannya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak 

manusia.
52

 Jadi hendaklah kita menerima maksud dari ayat tersebut dan kita 

sebagai manusia tidak membedakan satu dengan yang lainnya dari sisi harta, 
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keturunan, dan kedudukan dalam memandang kafa> ‟ah perkawinan. Janganlah 

menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena semua manusia sama di 

mata Allah SWT kecuali tingkat ketaqwaannya. 

b. Surat Al-Baqarah ayat 221: 

َك َولَْ   ٌ مْن ُمْش ٌ َخْ  منَ ْ ٌ ُم مَن َوَِم ْ َ يُ َك َح َْن ُح ا اْلُمْش َوا 
ا  ٌ مْن ُمْش مٌن َخْ  ْ ٌْ  ُم منُ ا َولََع ْ َ يُ ك َن َح ُْن ُح ا اْلُمْش ُْ ْم َوا  َ أَْ َج

َُ ْم أُولَ َ  يَْ ُ   َ   َولَْ  أَْ َج
َ ُن آيَ  للنَ  ْذن  َويُ  َ لَ اْلَجنَ َواْلَمْغف ا َوَ ُ يَْ ُ    لَ النَ  

و َ  ُ ََذَك ُْم يَ 53.لََعلَ
 
 

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 

baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 

pelajaran.”  

Ayat ini turun terkait permohonan izin Mursad al-Ghanawi> kepada 

Rasulullah untuk menikahi seorang wanita musyrik yang cantik rupawan 

bernama „Anaq, yaitu teman lama Mursad sejak zaman jahiliyah dulu, akan tetapi 

setelah Mursad hijrah ke Madinah dan masuk Islam mereka belum pernah 

bertemu. Di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah SWT larangan bagi seorang 

muslim mengawini perempuan-perempuan musyrik dan larangan mengawinkan 

perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah 

beriman. Walupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya dan sebagainya. 
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Budak perempuan yang mukmin atau budak laki-laki yang mukmin, lebih baik 

untuk dikawini dari pada mengawini orang musyrik itu.
54

 

Allah menyuruh mengawini seorang perempun bukan saja karena cantik 

rupawan, banyak harta dan kekayaan dan tinggi kedudukannya, tapi yang 

diutamakan ialah iman dan akhlaknya.
55

 Dengan iman seorang wanita akan 

mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan kedudukan, ia 

akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik 

daripada memelihara urusan duniawi, namun bila ia tidak bisa memelihara 

keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan 

penikahan yang harmonis dan bahagia.
56

 

2. Hadist Nabi Muhammad Saw. 

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

hukum kafa> ‟ah yang bersumber dari kitab hadist, diantaranya sebagai berikut:  

ن   ْن ُمْسلم     ْ ُْن اْ َم ْ َل َ ْن َ  ُم  نَ َح َ َ ُْن َ ْم وأَْح َنَ ُمَحَمُ  ا َحَ 
 َ ُم ْ ُ ,  

   َْ ْنَْ  ُ  َل ,  َ ْن ُمَحَم  َو َ عْ  ا ن  قَ َ م اَْلُم ْ َح َل َاُ ْ ُل   : َ ْن اَ قَ
 ً ل   ُ 

َُ ْن :  َ لَْ   َوَ لََم  َْفَعلُْ ا  ْن ُحْ  ُ ااَ  َ ْ َ   ْينَ ُ  َوُخلُقَ ُ  َ ْ َ َاُكْم َمْن  َذاَج
   ٌ ْنَ   

َْا  َو  ََس ٌ  ِْ لُْ ا يَ َاُ ْ َل   . ,, اَ َل ! قَ َ   ْ   ؟ قَ ْ  َك َاُكمْ ,: َو َذا َج  

ْن ُحْ  ُ  َ ْ َ   ْينَ ُ َوُخلُقَ ُ  َ ْ َ ا ,,  َمْن  َ َ َم ٌ َحَسٌن ..,َ َ  ََذا َح ْي
 ٌ ْي  َ.  

 ٌ َ ن لَ ُ  ُ ْح َ م اَْلُم ُ  َح ُف لَ ُ َ ن النَ  َ لَ  ُ َ لَْ   .  َواَ َواَ نَْع
َ  ََذا اَْلَح ْي  .َوَ لََم َ ْ   
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Artinya: “Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami, Hatim bin 

Ismail memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin 

Hurmus dari Muhammad dan Said keduannya anak Ubaid dari Abu 

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

maka nikahkanlah (anak-anank perempun) mu kepadanya. Jika kalian 

tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan 

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

nikahkanlah ia kepadanya”. Nabi mengatakannya sampai tiga kali. 
Hadist ini hasan gharib. Abu Hatim Al Muzani ia punya 

persahabatan. Dan saya tidak mengetahui untuknya dari Nabi saw 

kecuali hadist ini.”57
 

Hadits diatas mengatakan bahwa ketika seseorang yang memiliki 

komitmen agama yang bagus dan budi pekertinya bagus pula datang melamar 

anak perempuan kita, maka kita sebagai wali hendaklah segera menikahkan 

mereka, entah laki-laki tersebut kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atu 

rendah, dari nasab mulia ataupun tidak, memiliki pangkat ataupun tidak 

berpangkat. Seperti yang terdapat dalam hadist hasan gharib tersebut Nabi 

Muhammad saw mengatakan dengan sangat tegas jika kita harus menikahkan 

perempuan kita dengan laki-laki beragama dan berakhlak tersebut hingga tiga 

kali ucapan. Dengan jelas bahwa pemilihan laki-laki sebagi calon suami bukan 

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

dari sisi ketaqwaan dan budi pekertinya yang kuat. 

Dalam sebuah hadist lain dari Abu> Hurayrah yang diriwiyatkan oleh 

Ima>m Bukha>ri> dan Muslim, Rasulullah memberi pedoman dalam memilih 

pasangan yaitu : 
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َ َا َ    َ ْن ُ َ ن النَ  َ لَ  ُ َ لَْ   َوَ لَمَ َ ْن اَ  َ ْي َ َل :  ُ قَ
َذا ال ْين  ْ ْظفَ َ  ، َ ، َول ْين َ ل ، َوَجَم َ ، َولَحَس َ َع لَم ل ُ َِْا أَ ْ ُْنَ ُح ْالَم

ْ يََ ااَ  َ َ  
 

Artinya: “Dari Abu> Hurayrah Ra, dan Nabi Saw., beliau berkata, “Wanita 
dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya 

engkau akan beruntung.”58
 

 

Penjelasan tentang hadis tersebut adalah: 

َ َ َو لَحَس ل  Kata Al-h}asb artinya .(karena harta dan garis keturunannya) لَم

kemuliaan, makna dasarnya adalah kemuliaan karena leluhur dan kerabat, yang 

diambil dari kata hisab (menghitung), sebab ketika mereka berbangga niscaya 

mereka menyebutkan keutamaan dan kelebihan leluhur serta kaum mereka. Lalu 

mereka menghitungnya dan memenangkan siapa yang lebih banyak keutamaan 

serta kelebihan. Dari hadist ini diambil faedah bahwa perempuan yang mulia dan 

memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan 

perempuan yang memiliki nasab yang baik dan namun minim agamanya dan 

perempuan yang tidak memiliki nasab baik namun komitmen agamanya bagus, 

maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya.
59

 

Hadist ini dijadikan dasar oleh mereka yang menjadikan harta sebagai 

standar dalam kesetaraan. Hadist ini menerangkan sikap ahli dunia yang 

meninggikan derajat pemilik harta yang banyak walaupun nasabnya rendah, dan 

merendahkan pemilik nasab mulia ketika hartanya sedikit. Hal ini adalah realita 

yang banyak kita saksikan. Berdasarkan pengertian pertama, maka hadist itu 

dapat dijadikan pendukung untuk menjadikan harta sebagai standar dalam 
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kesetaraan, sedangkan menurut pengertian kedua berarti hadist itu sebagai 

pengingkaran bagi yang melakukan hak tersebut.
60

 

َ ل  Dari sini diambil keterangan tentang .(dan kecantikannya) َوَجَم

disukainya menikahi perempuan yang cantik, kecuali jika dihadapkan pada 

pilihan antara perempuan cantik namun minim agamanya, dengan perempuan 

tidak cantik namun memiliki komitmen agama yang baik, maka pada kondisi 

seperti ini diutamakan menikahi perempuan yang baik agamanya. Termasuk 

dalam kategori perempuan cantik adalah yang memiliki sifat-sifat terpuji, 

diantara sifat tersebut adalah ringan tangan dlam membantu sesama.
61

 

َذا ال ْين  ْ ْظفَ َ  (carilah yang memiliki agama). Dalam hadist ini 

hendaklah engkau memilih yang memiliki agama, maknanya yang patut bagi 

laki-laki yang komitmen terhadap agama dan terhormat, hendaknya agama 

menjadi acuan dalam segala sesuatu, terutama yang akan menjadi pendamping 

hidupnya, maka Nabi memerintahkannya mencari wanita yang komitmen 

terhadap agama, dan hal ini menjadi tujuan utama.
62

 Dan karena agama itu yang 

kita pilih dan bahkan kita utamakan maka sesuai dengan makna hdist tersebut 

kita akan menjadi orang-orang yang beruntung.  

 

C. Kriteria-kriteria Kafa>’ah dan Waktu Penentuannya. 

Masalah kafa> ‟ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap 

hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaaan, kekayaan, dan 

sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang shaleh walaupun berasal dari keturunan 

rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang 
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memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang berderajat dan 

memiliki kemahsyuran tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak 

dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki tersebut 

muslim dan dapat menjauhkn diri dari minta-minta serta tidak seorang pun dari 

pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.
63

  

Ukuran keseimbangan dalam perkawinan ini tidak ditentukan dalam al-

Qur‟an atau sunah Rasul. Dengan demikian, tentang keseimbangan ini termasuk 

masalah ijtihadiyah yang dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat dikalangan 

ulama‟.64
  Diantara para pengikut Mazhab empat itu terdapat perbedaan pendapat 

terhadap ukuran kafa> ‟ah dan norma yang dipakai untuk menentukan segi-segi 

mana yang dapat dianggap sebagai kufu‟ yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi 

saja yang mereka sepakati sebagai kufu‟ dalam perkawinan ialah segi agama, dan 

yang lainnya mereka berbeda pendapat. 

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

dipenuhi, demikian pendapat Ima>m Ma>lik dan Zayd ibn „Ali>, sama dengan 

pendapat yang diriwayatkan dari „Umar ibn Khattab, ibn Mas‟u>d, ibn Sirin, dan 

„Umar ibn „Abd al-„Azi>z, juga salah satu pendapat al-N{asr. Pendapat mereka ini 

berdasarkan firman Allah: “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara 

kamu ialah yang paling bertaqwa kepada-Nya.” Sehubungan dengan ayat itu 

Rasulullah menegaskan: “Setiap manusia sama derajatnya, laksana gigi sisir, tidak 

ada kelebihan seseorang daripada yang lain kecuali karena taqwanya juga.”65
 

Berikut ini penulis kemukakan pendapat para ulama‟ tentang kriteria kufu‟: 
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1. Pendapat Ibn H{azm. 

Ibn H{azm pemuka mazhab Z{a>hiriyah, yang dikenal sebagai mujtahid 

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

muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah, 

siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina, karena baginya semua orang 

Islam adalah saudara.
66

 Ibn Hazm beralaskan pada firman Allah dalam Qur‟an 

surat Al-Hujarat ayat 10: 

َقُ ا َ َ لََعلَُ ْم  َْ َن أََخَ ْيُ ْم َوا ٌ  َ َْ لُح ا  ْخَ  منُ َ   ْ نََم اْلُم
َحُم  َ  ْ ُ.67

 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada 

Allah supaya kamu mendapat rahmat.” 

 

Dalam ayat ini Allah Swt menerangkan bahwa sesungguhnya orang-

orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara 

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

yang kekal dalam surga.
68

 

 

َْع   ُا  ُْم أَْول َ َْعُ   ُ منَ ْ منُ َ  َواْلُم ْ 69.َواْلُم
 

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (QS. 

Al-Taubah ayat 71) 

2. Pendapat Mazhab Ma>liki. 

Ulama‟ Ma>likiyah mengakui adanya kafa> ‟ah, tetapi menurut mereka 

kafa> ‟ah hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja. 
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Kafa> ‟ah bukan karena nasab, atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. 

Seorang laki-laki shaleh yang pekerjaannya kecil boleh kawin dengan pengusaha 

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

kaya raya, asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak 

berhak memintakan cerai meskipun laki-lakinya tidak sama kedudukannya 

dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinan dilaksanakan atas 

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

sekufu‟ dengan perempuan yang shalehah, mak si perempuan berhak menuntut 

fasakh apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik. Ulama‟ 

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

Jadi kesimpulannya mazhab Maliki mengakui kafa> ‟ah hanya pada persamaan 

akhlak dan agamanya saja, bukan yang lainnya, dan pendapat mazhab Maliki 

tersebut lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam.
70

 

3. Pendapat Mazhab Hanafi>. 

Melihat pendapat mazhab Ma>liki yang telah sesuai dengan ajaran Islam, 

namun kenyatannya, ahli fiqih dari kalangan Hanafi>, Sha>fi‟i> dan H{anbali> 

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

Ma>likiyah. Menurut mazhab H{anafi>, kufu‟ dalam perkawinan adalah hak 

wali, bukan hak wanita. Kalau seorang wanita dikawinkan dengan seorang laki-

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

khiyar baginya. Sebaliknya, kalau seorang wanita kawin dengan yang tidak 

sekufu‟, walinya berhak khiyar.
71

 Yang dipandang sebagai norma sekufu‟ dalam 

mazhab ini ialah dari kisaran segi: 
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a) Nasab (Keturunan), 

b) Ke-Islaman, 

c) Hirfah (profesi dalam kehidupan),  

d) Kemerdekaan dirinya, 

e) Dinayah (kualitas agamanya),  

f) Kekayaan.
72

 

4. Menurut Mazhab Sha>fi‟i>. 

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

a) Sifat Merdeka 

b) Nasab (keturunan),  

c) Keberagamaan, 

d) Pekerjaan (profesi dirinya), 

e) Selamat dari cacat.
73

 

5. Menurut mazhab H{anbali>. 

Adapun kufu‟ menurut mazhab Ima>m Ah}mad ibn H{anbal sama 

dengan mazhab Ima>m Sha>fi‟i>, dengan tambahan bahwa laki-laki miskin tidak 

sekufu‟ dengan perempuan kaya.
74

 

Untuk penjelasan lebaih lanjut mengenai ukuran Kafa> ‟ah dari empat 

mazhab tersebut, akan penulis uraikan berikut secara rinci: 

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

merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan seorang mulia. Faktor 

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

faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah 
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tangga. Oleh sebab itu faktor agama ini bagi calon suami harus dijadikan 

factor utama dan factor nomor satu.
75

 Agama adalah tanda ridha, taufik, dan 

fondasi kebahagiaan kehidupan berumah tangga. Agama juga merupakan 

faktor kesuksesan dunia akhirat. Oleh karena itu dalam sekufu‟ menekankan 

pentingnya agama. Laki-laki pendosa tidak sekufu‟ dengan perempuan yang 

taqwa (suci), karena tidak ada jaminan baginya untuk tidak menyia-nyiakan 

hak calon istrinya. Jika hak Allah saja disia-siakan apalagi hak sesama 

manusia.
76

 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Sajdah ayat 

18: 

َُ و َ  َ   َ قً ا يَْس منً َكَمْن َك ْ َ  ُم 77.أَ ََمْن َك
 

Artinya: “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik 

(kafir)? Mereka tidak sama.”  

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

perlu diperdebatkan lagi karena hal demikian itu tidak lagi menjadi halangan 

pada zaman sekarang ini, namun perlu diketahui sekufu‟ dalam keturunan 

sudah ada sejak dahulu. Para ulama‟ mengtakan bahwa faktor keturunan 

patut dipertimbangkan dalam perkawinan antara sesama orang Arab dan 

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

sekufu‟ dengan orang Arab. Suku Arab lain sekufu‟ dengan suku Arab lainya 

pula. Orang yang bukan Quraisy tidak sekufu‟ dengan Arab Quraisy 

lainnya.
78

 Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW: 
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ئَ   ُخل ااَ َح َ ْ لَ َوَح  لَح  َوَاُجٌل ل ٌ لقَ ْ لَ َْع  قَ ُْم ل َْعَ  ٌا  ُ أَْكفَ َ الَع
ًم  ن  م)اَْوُحَج كم و ا 79(اوا  الح

 

Artinya: “Orang Arab adalah kufu‟ orang Arab, Quraisy adalah kufu‟ bagi 
orang Quraisy. Satu kabilah untuk kabilah, kabilah Hay untuk 

Hay, seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang 

canduk”. (H.R. Al-H}a>kim dari Ibn „Umar). 

Abu> Ish>aq Al-H{amdani> meriwayatkan, ia bepergian bersama 

Sulayman dan Jari>r dalam suatu perjalanan. Tatkala datang waktu shalat, 

Jahir berkata pada Sulaiman, “Silahkan maju menjadi imam”. Sulaiman 

menjawab, “Tidak, Anda saja yang maju. Kalian orang Arab, tidak layak 

orang lain menjadi imam shalat kalian. Begitu juga dalam menikahi anak-

anak perempuan kalian. Sesungguhnya Allah telah mengunggulkan kalian 

atas kami karena Nabi Muhammad SAW diturunkan Allah di tengah-tengah 

kalian.”80
 

Nash di atas menjadi dalil bahwa ketentuan kafa> ‟ah berupa nasab 

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

Arab (Ajam). Jika mazhab Sha>fi‟iyah memandang kafa> ‟ah berupa nasab 

juga berlaku bagi orang non-Arab, hal itu ditetapkan berdasarkan qiyas. 

Dengan catatan bahwa garis nasab bersambung kepada ayah (patrilinear), 

bukan kepada ibu (matrilinear).
81

 

c. Merdeka, merdeka disini adalah bukan budak (hamba sahaya). Seorang 

budak tidak dipandang sekufu‟ dengan orang merdeka, demikian pula orang 

yang pernah menjadi budak tidak sekufu‟ dengan perempuan yang ayahnya 

belum pernah menjadi budak, karena orang yang merdeka akan merasa 
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terhina apabila hidup bersama seorang budak atau orang yang pernah menjadi 

budak atau anak bekas budak.
82

 Orang-orang yang memiliki status hamba 

sahaya, baik penuh atau sebagian, tidak sekufu‟ dengan perempuan merdeka. 

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Nahl ayat 75:  

قً  ْ ْقنَ ُ منَ ا َ ًْ ا َمْملُ ًك ا يَْق ُا َ لَ َشْ ا َوَمْن َا  َ  َ َ َ ُ َم َ  َ
ُ ُْم ا  َ َْل أَْك  ََ َُ وَ  اْلَحْمُ   ا  َْل يَْس ً ْ ا َوَج ً َُ  يُْنفُق مْن ُ   َحَسنً  َ

83.يَْعلَُم  َ 
 

Artinya:“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang 
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan 

seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia 

menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara 

terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi 

Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.  

 

Alasan lainnya, status rendah karena perbudakan lebih rendah dari 

pada status rendah karena nasab. Hamba sahaya “apapun keadaannya” tidak 

sekufu‟ dengan orang yang merdeka. Status budak dapat menghalangi 

seseorang untuk menggunakan harta hasil jerih payahnya karena mereka 

tidak memilikinya. Alasan lainnya, kepemilikan tuan terhadap hamba sahaya 

menyerupai kepemilikannya terhadap binatang. Dengan demikian, hamba 

sahaya tidak sekufu‟ dengan orang yang merdeka.
84

 

d. Kekayaan, yang dimaksud dengan kekayaan ialah harta yang dimilikinya. 

Harta tersebut dapat dilihat dari segi kemampuan lahiriyahnya, sudahkah 

sejajar taraf hidupnya atau belum.
85

 Ulama‟ Hanafiyah menyatakan kekayaan 

merupakan salah satu ukuran kafa> ‟ah, mereka mengatakan: Seorang laki-

laki yang dianggap sekufu‟ adalah yang sanggup membayar maskawin dan 
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uang nafkah sehingga apabila tidak sanggup membayar maskawin dan 

nafkah, atau salah satunya dianggap tidak sekufu‟.86
 

e. Pekerjaan, pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki 

seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarganya kelak setelah adanya 

perkawinan. Apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang 

yang mempunyai kerja tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu‟ dengan 

dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila penghasilannya 

hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda. Ukuran tinggi 

rendahnya usaha adalah menurut adat. Adakalanya suatu pekerjaan itu 

disuatu tempat pada waktu tertentu dipandang terhormat tetapi ditempat lain 

dan diwaktu lain dipandang hina.
87

 Profesi tukang sapu, tukang semir, 

satpam, penggembala, dan sebagainya tidak sekufu‟ dengan hakim, dokter, 

dosen, pedagang dan lainnya.
88

 Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam 

surat An-Nahl ayat 71: 

  ْ َْع     ال َْعَ ُ ْم َ لَ  89.َوَ ُ  ََ َل 
 

Artinya: "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang 

lain dalam hal rezeki.”  

Menurut jumhur ulama‟ pekerjaan seseorang laki-laki minimal 

mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan 

H{anafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak 

keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi 

permasalahan ini golongan Ma>likiyah berpendapat tidak ada perbedaan 

mengenai pekerjaan, semua itu dapat sesuai dengan takdir Allah, sehingga 
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pekerjaan bagi ulama‟ Ma>likiyah tidak dimasukkan dalam kriteria 

kafa> ‟ah.
90

 

f. Tidak Cacat Permanen, orang cacat tidak sekufu‟ dengan orang sehat yang 

tidak memiliki cacat, karena cacat atau aib akan mengurangi tujuan maksud 

perkawinan. Berdasarkan hal ini tinggi, muda, cantik, dan lain-lain tidak 

termsuk kriteria kafa> ‟ah, kecuali menurut sebagian mazhab Sha>fi‟iyah 

yang menambahkan kriteria lain, yaitu umur kedua mempelai harus sama 

atau mendekati. Al-Ruyani menyebutkan bahwa orang tua tidak sekufu‟ 

dengan anak muda, dan orang bodoh tidak sekufu‟ dengan orang terpelajar. 

Ima>m Nawa>wi> menolak pendapat ini sebab akan membuka pintu 

persoalan yang lebih luas.
91

 

Demikianlah pendapat mazhab-mazhab tersebut mengenai kufu‟, alasan, 

dan pembahasan mereka. Agama Islam mengajarkan bahwa orang-orang mukmin 

bersaudara dan orang-orang mukmin laki-laki dan wanita sebagian mereka adalah 

wali bagi sebagian lainnya, serta tidak ada kelebihan orang Arab dengan Ajam, 

tidak pula orang Ajam lebih dari orang Arab. Ini adalah pernyataan yang tegas 

dari Al-Qur‟an dan hadist tentang persamaan derajat sesama kaum muslimin. 

Tidak ada perbedaan karena keturunan, atau pekerjaan, kekayaan dan sebagainya 

kecuali karena akhlak dan ibadah mereka.
92

 Hal ini juga sesuai dengan firman 

Allah  dalam surat Al-Muja>dilah ayat 11: 
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َم  ُ ا اْلعْلَم َ َاَج َوَ ُ  ْ َع َ ُ الَذيَن آَمنُ ا مْنُ ْم َوالَذيَن أُو يَ
 ٌ 93.َْعَملُ َ  َخ 

 

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

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Penegasan tersebut telah diamalkan secara nyata oleh Rasulullah dan 

sahabatnya sebagai usaha untuk menghapuskan perbedaan martabat manusia 

muslim sesamanya, seperti Rasulullah telah mengawinkan Zaynab binti Jahsh 

(bangsawan Quraisy) dengan Zayd ibn Haritsah (bekas budak), Miqdad seorang 

penyamak kulit dengan putri al-Zubayr bin „Abd Mut}allib, dan sahabat Abu 

Hudhayfah mengawinkan Hindun binti al-Wali>d ibn „Utbah (Quraisy) dengan 

Sali>m (bekas budak dari wanita Anshar).
94

 Jika secara nyata Rasulullah saja 

selalu berusaha menghapuskan perbedaan martabat antara manusia yang 

beragama, maka ketika kita mengaku telah beragama Islam hendaknya kita 

meneladani perbuatan Rasulullah tersebut. Zaman yang semakin menjadi-jadi ini 

hendaknya kita sesama muslim tetap menjunjung tinggi agama Islam dan tetap 

berpedoman pada ajaran Rasul-Nya, sehingga tidak ada perbedaan martabat, suku 

dan kasta diantara sesama muslim, kecuali perbedaan kemuliaan disisi Allah 

berdasarkan ketaqwaan masing-masing.
95

 

Kufu‟ diukur ketika berlangsungnya  akad nikah. Jika selesai akad nikah 

terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal ini tidaklah terganggu dan tidak pula 

membatalkan apa yang sudah terjadi itu sedikitpun, serta tidak mempengaruhi 

akad nikahnya, karena syarat akad hanya diukur pada waktu akad.
96

 Apabila 

seseorang pada saat akad memiliki pekerjaan yang terhormat, mampu memberi 
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nafkah dan orangnya shaleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup 

memberi nafkah atau fasik terhadap perintah Allah dan semuanya itu terjadi 

setelah perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.
97

 Karena masa selalu berubah 

dan orang tidak selamanya tetap keadaannya, maka pihak perempuan atau 

walinya sekalipun, sudah tidak memiliki hak untuk memisahkan mereka dengan 

alasan apapun. Sebab hal yang demikian itu bukanlah sebuah aib bagi pandangan 

masyarakat. 

 

D. Hak Atas Kafa>’ah. 

Kebanyakan ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu‟ adalah hak bagi perempuan 

dan walinya. Jadi seorang wali tak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki 

yang tak kufu‟ dengannya, kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya.
98

 Ia 

berhak untuk menolak atau menerima calon suaminya yang tidak sekufu‟. Jika 

seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang menisbatkan nasabnya kepada 

orang lain secara palsu, kemudian nasabnya yang asli terbongkar setelah akad 

berlangsung, dan ternyata nasabnya lebih tinggi atau lebih terhormat daripada nasab 

perempuan tersebut, ada dua riwayat dari Ima>m Sha>fi‟i> mengenai persoalan ini. 

Pertama, perkawinanya rusak atau batal, Kedua, si perempuan mempunyai hak untuk 

memilih, melangsungkan perkawinannya atau membatalkannya. H{anafiyah 

berpendapat bahwa hak perempuan itu untuk membatalkannya dan perkawinannya 

telah gugur karena kelalaiannya, tetapi walinya masih memiliki hak tersebut.
99

 

Wali tidak mengawinkan perempuan dengan orang lain yang tidak sekufu‟ 

kecuali apabila yang bersangkutan ridha. Demikian pula para wali lainnya, karena 
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perkawinan yang tidak sekufu‟ akan membuat malu semua walinya, maka si 

perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali dengan persetujuan para wali. Apabila 

perempuan dan walinya sudah ridha, maka perkawinannya boleh dilaksanakan, 

sebab mencegah perkawinan adalah hak wali, apabila mereka telah setuju maka 

hilanglah halangan untuk kawin.
100

 

Al-Sha>fi‟i> berpendapat bahwa mencegah perkawinan adalah hak para 

wali di saat perkawinan. Im>am Ah}mad dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa 

pencegahan itu adalah hak para wali, aqrab maupun ab‟a> d. Apabila mereka tidak 

suka, maka wali berhak mengajukan fasakh.
101

 

 

E. Kedudukan Kafa>’ah dalam Perkawinan. 

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial 

dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah 

dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara 

bertahap, sistematik, dan abadi. Bertahab, karena sebelum melangsungkan akad 

nikah, sepasang calon pengantin diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang 

dinamakan dengan serangkaian pendahuluan nikah, dan salah satu bentuknya adalah 

pemilihan calon pasangan dalam perkawinan.
102

 Disamping itu, karena perkawinan 

juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. 

Oleh karenanya, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-
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hati dan dilihat dari berbagai segi.
103

 Sedangkan melihat dan memilih dari berbagai 

segi tersebut dalam ajaran Islam adalah suatu bentuk kafa> ‟ah dalam perkawinan.  

Persesuaian ini terasa penting keberadaannya dalam kehidupan sebuah 

rumah tangga, dan umum terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dalam memilih 

calon suami ataupun calon istri kebanyakan sangat mendambakan calon yang 

memiliki kriteria unggul baik dalam hal seperti orang yang kaya, terpandang, 

menawan, dari keluarga yang baik sehingga sedap dipandang mata dan 

penampilannya membanggakan, serta berperilaku baik atau dalam istilah hadist 

dikenal dengan taat beragama. Hanya saja yang disebutkan terakhir ini (agama) 

boleh jadi banyak orang yang mengabaikan urgensinya dalam hal pemilihan 

pasangan hidup. Padahal, bagaimanapun agama ini akan turut menentukan baik-

buruknya kehidupan suatu rumah tangga.
104

 Dalam kedudukannya dalam perkawinan 

terdapat beda pendapat di kalangan ulama‟. Apakah kafa> ‟ah termasuk syarat sah 

dalam sebuah perkawinan atau tidak? 

Ibn H{azm berpendapat kafa> ‟ah tidak penting dalam sebuah perkawinan, 

menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainya adalah 

sama (sekufu‟(. Semua orang Islam asal saja dia tidak pernah berzina maka ia berhak 

kawin dengan semua wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan 

semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitamyang tak 

dikenal umpamanya, namun tidak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah 

Bani> Ha>shim.
105

 Alasanya ialah: 

 ٌ ْخَ  منُ َ   ْ 106.نََم اْلُم
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Artinya: “Sesungguhnya semua orang Mukmin bersaudara.” 

 (Al-Hujuraat Ayat 10). 

ا  َ لَُ ْم مَن النَس ْن ُح ا َم  َ ً .107
 

Artinya: “Kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu senangi.” (Al-Nisaa‟ Ayat 
3). 

Sedangkan jumhur ulama‟, termasuk Ma>likiyah, Sha>fi‟iyah dan Ahl al-

ra‟yi (H{anafiyah) dan satu riwayat dari Ima>m Ah>mad berpendapat bahwa 

kafa>‟ah  itu tidak termasuk syarat dalam perkawinan, akan tetapi kafa>‟ah sangat 

penting dalam perkawinan meskipun kafa> ‟ah bukan syarat sah suatu perkawinan 

dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Dan sah perkawinan antara 

orang yang tidak sekufu.
108

 Mereka mengemukakan dalil firman Allah dalam surat 

Al-Hujarat 13:   

ُكمْ  ْقَ َمُ ْم  ْنَ  َ  أَ َ 109.َ  أَْك
 

Artinya : “Yang paling mulia diantaramu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di 

antaramu.” 

Jumhur ulama‟ tersebut secara nalar berpendapat bahwa kehidupan rumah 

tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada ke-kufu‟an antara 

keduanya. Kafa> ‟ah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena 

pada umumnya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa 

terhina dan merupakan aib baik secara pribadi maupun walinya bilamana menikah 

dengan laki-laki berderajat rendah atau tidak kufu‟. Tetapi lain halnya dengan laki-

laki yang memiliki derajat tinggi, ia tidak akan merasa terhina bila ia menikah 

                                                           
107

 Departmen Agama RI, Al-Qur’a  da  Terjemahnya, 115. 
108

 Syarifuddin, Hukum perkwinan islam, 141. 
109

 Departmen Agama RI, Al-Qur’a  da  Terje ah ya, 847. 



46 

 

 

dengan perempuan yang derajatnya lebih rendah darinya dan tentunya bukan 

merupakan sebuah aib.
110

 

Apabila seorang perempuan yang memiliki derajat tinggi menikah dengan 

laki-laki yang derajatnya lebih rendah, hal ini berdasarkan adat kebiasaan si isteri 

akan merasa malu dan hina. Suami yang seharusnya menjadi seorang kepala rumah 

tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri 

sejajar dengan isterinya sendiri, dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan 

dalam rumah tangganya yang merupakan tujuan mulia sebuah perkawinan tidak akan 

pernah tercapai.
111

 

Namun dikalangan ulama‟ H{anafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang 

kedudukan kafa> ‟ah ini. Ada diantara mereka yang mengatakan, bahwa kafa> ‟ah 

bukanlah merupakan syarat sah sebuah perkawinan, sedangkan menurut ulama‟ 

H{anafiyah yang lainnya (Muta‟akhiri>n) mengatakan bahwa kafa> ‟ah merupakan 

syarat sah suatu perkawinan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut
112

 :  

1. Apabila seseorang perempuan dewasa (baligh, berakal) menikahkan dirinya 

sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu‟ atau dalam perkawinan itu 

ada unsur penipuan, maka dalam hal ini wali (ayah dan kakek), berhak untuk 

tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsungnya akad.
113

 

2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak atas nama hukum seperti anak 

kecil, atau orang gila, yang dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek 

dengan laki-laki yang tidak sekufu‟, maka perkawinan itu fasid (rusak). Sebab 

tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan 
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anak perempuan itu dengan laki-laki yang tidak sekufu‟ dipandang tidak 

mengundang kemaslahatan sama sekali.
114

 

3. Apabila ayah dari wanita dikenal sebagai orang yang pilihanya selalu buruk, 

maka menikahkan anak perempuan yang belum dewasa atau tidak cakap 

bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu‟ maka perkawinanya itu 

dinyatakan batal.
115

 

Ulama‟ lain seperti al-H{asan al-Bas}ri, Sufyan al-Tsauri, dan Abu> 

H{asan Ubaydillah ibn H{asan al-Karkhi> (Mazhab H{anafi) berpendapat, 

bahwa kafa> ‟ah bukanlah menjadi faktor penting dalam suatu pernikahan dan 

tidak termasuk syarat sah pernikahan itu.
116

 Mereka berpegang pada sabda 

Rasulullah Saw.: 

َ  َ لَ   ٌ َك َ ْ نَ   ْالَمُشط ْالَ اح ، اَ  َْ َل لَع ُ َ َ ا  َ اَلنَ
َْقَ  ل اَ  117(اوا  ا   او ). أَْ َجم  

 

Artinya: “Manusia itu sama seperti gigi sisir yang satu, tidak ada kelebihan bagi 
orang Arab atas orang Ajam (bukan Arab), kecuali dengan taqwa.” 

(H.R. Abu> Da>wud) 

Jadi menurut segolongan ulama‟ berpendapat bahwa kufu‟ itu faktor 

yang perlu diperhatikan. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama 

dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan, ataupun sesuatu yang lain.  Laki-laki 

yang shalih, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang, ia boleh 

mengawini perempuan mana pun, dan laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang 
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rendah boleh kawin dengan wanita yang berpengaruh lagi tersohor, asalkan laki-

laki tersebut dapat berkomitmen dalam agamanya.
118

 

Kafa> ‟ah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong 

terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan 

dari kegagalan rumah tangga. Dengan adanya kafa> ‟ah dalam perkawinan 

diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan 

keharmonisan. Kafa> ‟ah penting, karena perkawinan yang tidak seimbang, serasi 

atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan,
119

 dan besar 

kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh 

dibatalkan perkawinan yang tidak kafa> ‟ah menurut kriteria yang diajarkan 

Islam. 

Faktor kafa> ‟ah ini sekalipun bukan merupakan syarat perkawinan akan 

tetapi ia menduduki tempat yang sangat penting demi tegaknya rumah tangga 

yang terbebaskan dari persoalan tertekan antara satu terhadap lainnya. Hal ini 

dapat dicontohkan suatu ikatan perkawinan yang kedua belah pihak tidak 

seimbang dari segi kekayaannya. Dari pihak istri ternyata mempunyai kelebihan 

harta yang mencolok, sedang dari suami termasuk golongan orang miskin. Tentu 

saja baik suami atau keluarga pihak suami akan selalu dibayangi rasa rendah diri 

(minder), perasaan kurang pantas berdiri sejajar dengan pihak istri dan 

sebagainya. Akibat yang lebih jauh suami yang semestinya memimpin istri, 

akibatnya suami tidak berani sama sekali mengambil berbagai prakarsa (inisiatif) 

untuk memimpin rumah tangga yang dibangunnya.
120

 Kafa> ‟ah merupakan hal 

yang sangat penting dalam pencegahan aib kedepannya, oleh karenanya kafa> ‟ah 
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dalam perkawinan perlu perhatian yang sangat penting untuk menghindari hal-hal 

tersebut. Untuk menghindari perceraian, rasa malu karena perbedaan, dan 

menjaga wanita dari perkawinan yang singkat maka diperlukannya konsep 

kafa> ‟ah yang baik, tentunya dengan konsep yang sesuai hukum Islam.
121

 

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

tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.
122

 Karena ketika dalam 

sebuah perkawinan terdapat ketidak seimbangan antara calon suami dan calon 

istri, maka akan banyak menimbulkan kemadzaratan kedepannya, dan hal 

tersebut tidak akan pernah sesuai dengan tujuan perkawinan Islam sebenarnya 

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

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

Esa.”123
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DAN PRAKTIK KAFA>’AH  PADA 

MASYARAKAT DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Deskripsi Wilayah. 

1. Letak Geografis. 

Desa Crabak merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Ponorogo bagian selatan.  Desa 

Crabak ini merupakan Desa paling utara dari wilayah Kecamatan Slahung, 

dan merupakan Desa pertanian yang baik di Kecamatan Slahung. Pada saat 

ini Desa Crabak merupakan sebuah Desa percontohan untuk Desa dalam 

suasana kota. Jarak antara Desa Crabak ke ibu kota Kecamatan adalah 9 Km 

dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. 

Sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten adalah 17 Km, dengan waktu 

tempuh 30 Menit dengan kendaraan bermotor.  

Batas-batas wilayah Desa Crabak adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Desa Mojopitu, Kecamata Slahung, 

Kabupaten Ponorogo. 

Sebelah Selatan : Desa Simo, Kecamatan Slahung, Kabupaten 

Ponorogo. 

53 
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Sebelah Barat : Desa Gundik, Kecamatan Slahung, 

Kabupaten Ponorogo. 

Sebelah Timur : Desa Bedi Kulon + Desa Bancar, Kecamatan 

Bungkal, Kabupaten Ponorogo. 

Desa Crabak memiliki luas wilayah yakni 147, 649 Ha, yang 

wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah sawah, tanah kering, dan 

perumahan. Desa Crabak ini merupakan sebuah Desa dengan bentang 

wilayah dataran rendah di Kecamatan Slahung, walaupun sebagian besar 

wilayah Kecamatan Slahung adalah dataran tinggi. 

2. Keadaan Penduduk Menurut Sosial Budaya. 

Adat istiadat di Desa Crabak ini masih sangat kental dengan nuansa 

gotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat terlihat pada acara hajatan 

semisal pernikahan, aqiqah, khitan, dzikir fida‟, yasinan, dan lain 

sebagainya. Sehingga ketika salah satu warga Desa Crabak mempunyai 

hajatan, maka seluruh masyarakat akan ikut bahu membahu untuk 

membantu warga yang mempunyai hajatan tersebut walaupun harus 

meninggalkan pekerjaannya, korban uang, tenaga dan pikiran. Sedangkan 

adat istiadat yang masih sangat kental adalah terutama pada acara 

pernikahan, khitan, tujuh bulanan dan aqiqahan. 

Di Desa Crabak ini mempunyai satu kesenian yang khas dan unik, 

yaitu kesenian GAJAH-GAJAHAN. Kesenian ini sudah hampir 50 tahun 

berlangsung di Desa Crabak, Gajah Buatan itupun seumur dengan lamanya 

kesenian itu. Seni Gajah ini dikeluarkan setiap ada acara 17 Agustus, Tahun 
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baru, Hajatan, dan Bersih Desa. Kesenian ini memiliki cara dan dandanan 

yang masih sangat tradisional, yang dimainkan oleh para warga Desa 

Crabak, khususnya bapak-bapak, untuk perempuan hanya dibutuhkan satu 

orang remaja sebagai penunggang gajah tersebut. Kesenian yang cukup unik 

ini masih sangat dilestarikan masyarakat Desa Crabak Kecamatn Slahung 

Kabupaten Ponorogo hingga saat ini. 

3. Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo ini, sangat banyak sekali usaha-usaha yang 

mereka tempuh sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan teraf 

kehidupan mereka. Daerah dataran rendah ini selain penduduknya sebagian 

besar adalah petani, mereka juga terkenal dengan pedagang, penjahit,  

peternak ayam dan bebek, dan pengrajin. Adapun jumlah penduduk Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:
124

 

 

Tabel 3.1 

Data Jumlah Penduduk 

Penduduk Laki-Laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

Jumlah 

Keseluruhan 

WNI 1.116 1.135 2.251 

WNA - - - 
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Penduduk masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung seluruh 

penduduknya berwarganegara Indonesia, di Desa ini sering dikunjungi 

warga asing, akan tetapi warga asing itu hanya berkunjung, atau menikmati 

kesenian di Desa Crabak saja, sedangkan mereka tidak hidup dan 

berdomisili di Desa Crabak. 

Adapun jumlah penduduk Desa Crabak menurut tingkat 

pendidikannya adalah sebagai berikut:
125

 

Tabel 3.2 

Data Tingkat Pendidikan Penduduk 

No. Jenis Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Belum Sekolah 

Sedang Sekolah 

Tidak Tamat Sekolah 

Tamat SD/Sederajat 

Tamat SMP/Sederajat 

Tamat SMA/Sederajat 

Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat 

Buta Huruf 

0092 

0447 

0014 

1183 

0258 

0161 

0047 

0008 

 

Penduduk masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung sedikit 

banyak telah mengenal pendidikan baik itu mulai dari pendidikan TK 

sampai Perguruan Tinggi, hal ini terbukti dengan minimnya angka buta 

huruf di Desa Crabak Kecamatan Slahung ini. Faktanya mereka yng buta 

huruf hanyalah para lansia yang sudah mencapai usia lebih dari 75 tahun. 
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Dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakn masyarakat Desa Crabak telah 

mengenal pendidikan walaupun hanya pada tingkat SD, dan sebagian yang 

lainnya masih sedang sekolah dan tamat SLTP, SLTA/Sederajat. 

Masyarakat Desa Crabak memang sebagian besar lulusan 

SD/Sederajat, akan tetapi mereka yang lulusan SD/Sederajat adalah mereka 

yang saat ini berusia kurang lebih 50 tahun keatas. Masyarakat Desa Crabak 

pada masa dulu rata-rata hanya lulusan SD/Sederajat tetapi mereka telah 

mengenal ilmu agama jauh lebih dalam dari anak muda Desa Crabak saat 

ini. Sesuai data yang penulis dapatkan, masyarakat Desa Crabak pada masa 

dulu hidup dilingkungan pondok pesantren salafiyah, mereka belajar ilmu 

agama dan mengaji dipondok salafiyah tersebut. Masyarakat Desa Crabak 

masa dulu jarang sekali yang mengambil sekolah jalur umum, hal ini karena 

di Desa Crabak pun tidak memiliki lembaga pendidikan umum selain satu 

SD pada masa itu. Dengan demikian maka Masyarakat hanya mengambil 

pendidikan SD tersebut dan selanjutnya mengambil alternatif Pondok 

pesantren dan kumpulan mengaji,  perbandingannya antara yang mengambil 

pesantren dan sekolah umum ialah 75% : 25%, 25% orang tersebut adalah 

mereka yang berasal dari keturunan orang kaya, hal ini disebabkan karena 

sebagian besar masyarakat Desa Crabak berekonomi menengah kebawah 

dan karena letak Desa Crabak dekat dengan beberapa pondok pesantren, 

tidak hanya itu sebagian masyarakat juga banyak yang menuntut ilmu 

agama dipesantren luar daerah. Masyarakat Desa Crabak selain belajar 

dipondok pesantren juga dibekali dengan ilmu agama dari kumpulan 

mengaji di Masjid Dusun Dremo Desa Crabak yang pada waktu itu diasuh 

oleh Alm. Bapak Kyai Khomari. Anak-anak perempuan dan laki-laki yang 
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kurang mampu mereka belajar ilmu agama dari kumpulan mengaji tersebut, 

mereka belajar hukum Islam, Akhlak, dan membaca Al-Qur‟an dan lain-

lainnya yang berhubungan dengan agama.
126

 

Desa Crabak juga memiliki beberapa sarana belajar mengajar di 

wilayah Desa ini, adapun sarana tersebut antar lain sebagai berikut:
127

 

 

Tabel 3.3 

Data Sarana Pendidikan 

No. Sarana Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Play Group 

TK 

SD/Sederajat 

1 

1 

1 

 

4. Keadaan Penduduk Menurut Pemeluk Agama. 

Dari seluruh penduduk Desa Crabak Kecamatan Slahung yang 

terdiri dari 2.251 jiwa tersebut sebagian besar adalah beragama Islam, dan 

beberapa orang terdapat yang beragama kristen. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini :
128

 

Tabel 3.4 

Data kehidupan Keagamaan 

No. Agama Jumlah (Jiwa) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Islam 

Kristen 

Katholik 

Hindhu 

Budha 

Konghuchu 

2.247 

4 

- 

- 

- 

- 

 

Sedangkan untuk sarana peribadatan yang tersedia di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung dapat dilihat pada tabel berikut ini:
129

 

Tabel 3.5 

Data Sarana Peribadatan 

No. Sarana Peribadatan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Masjid 

Surau/ Mushola 

Gereja 

2 

13 

- 

 

5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian. 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Crabak Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo adalah petani, akan tetapi masih banyak mata 

pencaharian lain yang ditekuni masyarakat Desa Crabak. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
130

 

Tabel 3.6 
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Data Mata Pencaharian Penduduk 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Petani 

Buruh Tani 

Pegawai Negeri Sipil 

Pengrajin/ Jasa Ketrampilan  

Peternak 

Pensiunan TNI/POLRI 

Penjahit  

Pedagang 

Sopir 

638 

583 

8 

62 

6 

1 

5 

67 

31 

 

Dengan melihat tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keadaan ekonomi masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung dapat 

dikatakan masih dalam taraf menengah kebawah, hal tersebut terlihat jelas 

dengan profesi atau potensi ekonomi yang mereka kerjakan. Akibatnya 

penghasilan yang mereka dapatkan perharinya masih sangat pas-pasan untuk 

kebutuhan sehari-harinya, bahkan masih banyak yang kurang dapat 

memenuhi standart kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
131

 

 

B. Kriteria Kafa>‘ah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

1. Pengertian Kafa>„ah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Crabak Kec. 

Slahung Kab. Ponorogo. 
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Jodoh, rezeki, dan maut adalah ketentuan dari Allah SWT akan tetapi 

manusia diajarkan untuk selalu berusaha memilih pasangan hidup yang tepat 

dan sesuai dengan ajaran yang ada pada hukum Islam dengan berbagai 

pertimbangan yang sudah matang, sehingga nantinya akan tercapai tujuan 

perkawinan yang diinginkan. 

Dalam menentukan pasangan hidupnya sebagian besar orang 

pastinya akan terpengaruh oleh adat istiadat yang telah mendarah 

dilingkungannya masing-masing. Seperti halnya pada masyarakat Desa 

Crabak ini, sebelum adanya proses lamaran maka ada acara pribadi yakni 

mencari tahu bagaimana keadaan calon pasangan tersebut dari segi bibit, 

bebet, dan bobotnya . Hal ini dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana 

keadaan sanak keluarganya, bagaimana keturunannya, hartanya, dan tentunya 

bagaimana agama dan keseharian keluarga tersebut. Hal semacam ini mutlak 

dilakukan masyarakat Desa crabak dan diberi nama sebagai acara Nontoni. 

Acara melihat keadaan tersebut biasanya dilakukan dalam beberapa 

cara, seperti secara sembunyi-sembunyi (Nlesihne), yakni tanpa diketahui 

pihak yang bersangkutan dengan cara mendekati tetangganya, teman-

temannya atau bahkan saudaranya. Cara lain ialah dengan cara terang-

terangan (Nontoni), yakni langsung diketahui oleh keluarga yang 

bersangkutan, dengan cara datang kerumah dengan beberapa orang saja yang 

biasanya dilakukan oleh laki-laki seperti Bapak, kakak, ataupun paman dari 

calon mempelai. Masyarakat Desa Crabak lebih dominan menggunakan cara 

yang sembunyi-sembunyi tersebut daripada terang-terangan. Alasannya 

karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan keluarga calon pasangan 
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dari anaknya masing-masing, entah pernikahan tersebut nantinya 

dilaksanakan atau dihentikan. 

Masyarakat Desa Crabak dalam mengartikan kafa>„ah dalam 

perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Keadaan calon suami istri dilihat dari segi bibit, bebet, dan bobot 

yang Masyarakat Desa Crabak mengartikan dari segi kebaikan 

keturunan, kecukupan hartanya dan komitmen agamanya.
132

 

2) Keadaan calon suami istri dilihat dari segi keturunan, ilmu yang 

dimilikinya, dan akhlaknya sehari-hari yang sesuai dengan 

agamanya.
133

 

3) Keadaan calon suami istri dilihat dari segi agamanya saja.
134

 

Tiga pengertian itulah yang dipilih masyarakat Desa Crabak, 

Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo sebagai istilah keseimbangan yang 

mereka pahami dan tentunya atas pemahaman tersebut mereka terapkan 

dalam pemilihan jodoh bagi keluarganya. Dengan demikian maka dapat 

penulis simpulkan bahwa pengertian kafa>„ah dalam perkawinan pada 

masyarakat Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo telah 

sesuai dengan pendapat para Fuqoha‟. 

2. Kriteria Kafa>„ah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Crabak Kec. 

Slahung Kab. Ponorogo. 
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Kriteria kafa>„ah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Crabak, 

Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari jawaban 

responden dan atas kesimpulan pengertian tersebut diatas. Sebagian besar 

masyarakat Desa Crabak, dominan memilih pasangan atau jodoh dengan 

kriteria dari segi keturunan, kemampuan nafkah, ilmu, dan agamanya yang 

mana mereka sebut dengan istilah bibit, bebet, bobot. Maksud dari ketiga 

istilah keseimbangan tersebut menurut masyarakat Desa Crabak, Kecamatan 

Slahung, Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Bibit Orang yang berasal dari keluarga yang memiliki keturunan yang 

seperti apakah calon pasangan hidup tersebut (segi keturunan). 

Bebet Bagaimana kesiapan calon pasangan dalam memberikan nafkah 

pada keluarga yang akan dibina, titik beratnya pada aspek 

ekonomi, atau hartanya. 

Bobot Kualitas seseorang yang meliputi komitmen agamanya, 

pendidikannya, dan akhlaknya, sehingga orang tersebut 

dikatakan tidak cacat atau berbobot.
135

 

Dari ketiga kriteria kafa>„ah diatas, perlu penulis tegaskan kriteria 

mana yang mereka utamakan dari kriteria-kriteria yang lain, mengingat 

manusia itu tidak ada yang sempurna. Banyak orang yang beragama dengan 

sangat baik, akan tetapi kehidupannya pas-pasan atau bahkan kurang, serta ia 

berasal dari keturunan rendah, ada juga orang yang bergelimangan harta, 

bernasab tinggi akan tetapi agamanya sangat tipis, kehidupannya hanya 
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memenuhi nafsu dunia dan kesenangan semata. Setiap responden penulis 

tegaskan untuk memilih kriteria mana yang lebih diutamakan dalam 

kafa>„ah perkawinan, dan hasilnya sebagian masyarakat Desa Crabak lebih 

memperioritaskan Agama dari sekian banyak kriteria kafa>„ah yang mereka 

sebutkan, dan sebagian masyarakat lebih mengutamakan segi keturunan dan 

ilmu dari segi yang lainnya, sebagian lagi mengatakan yang terpenting adalah 

dari segi agama dan keturunannya, dan hartanya.  

Sebenarnya ketiga hal tersebut sangatlah sulit untuk dipisahkan 

karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Agama yang kuat akan 

membuat keluarga mereka nantinya kokoh dan dapat menciptakan keluarga 

yang sakinah dengan tetap menjaga iman dan Islamnya. Faktor keturunan 

yang baik maka pastinya akan menghasilkan keturunan yang tidak jauh 

berbeda dari asal keturunannya, seperti kata pepatah “Buah itu jatuh tak kan 

jauh dari pohonnya”, sedangkan dari segi ilmu akan membuat seseorang 

mampu hidup damai, tentram, tenang berkecukupan, ilmu dapat membuat 

seseorang menjdi kaya, dan ilmu dapat menjadikan seseorang mampu 

mengatasi masalah dengan baik, serta memberikan kesejahteraan kehidupan 

dengan mendapatkan harta yang baik dengan kepandiannya, dengan begitu 

maka terwujudlah tujuan perkawinan Islam yakni keluarga yang sakinah, 

mawadah, warahmah. Demikian pendapat dari Bapak Marsudi, seorang 

Pengawas Sekolah dan warga masyarakat Desa Crabak.
136

 

Sedangakan menurut Bapak Suyitno seorang petani yang mengerti 

agama di Desa Crabak menyatakan bahwa dalam memilihkan pasangan 
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untuk putri-putrinya beliau hanya melihat dan mempertimbangkan kriteria 

kafa>„ah tersebut hanya dari segi kondisi akhlaknya yaitu komitmen 

agamanya, keturunannya dan kepandaiannya saja, menurutnya harta ataupun 

rezeki itu telah diatur oleh Allah SWT asalkan kita mau berusaha maka 

mustahil sang Maha Kuasa tidak memberikannya, menurutnya rezeki dapat 

dicari dengan banyak jalan asalkan tidak melanggar syariat Islam, dan cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari secara sederhana. Beliau sangat tegas 

mengatakan bahwa harta itu bukan perioritas utama dalam menentukan 

pasangan hidup dikeluarganya, tapi keturunan, dan kepandaian yang 

dipertimbangkan, tapi agama tidak boleh dilupakan, Kalaupun faktor 

keturunan yang beliau utamakan maka beliau juga mementingkan keturunan 

yang beragama, memiliki sopan santun, dan keturunan yang memiliki ilmu, 

bukan keturunan yang bermartabat tinggi ataupun terpandang dari segi 

lainnya. Kalaupun tidak berketurunan baik asalkan beragama dengan baik 

maka tidak menjadi masalah baginya.
137

  

 

C. Praktik Kafa>‘ah Pada Masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo. 

1. Dasar Penentuan Kafa>„ah Perkawinan di Desa Crabak Kec. Slahung Kab. 

Ponorogo 

Kita sebagai manusia pasti selalu ingin mendapatkan yang terbaik 

dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat nantinya, untuk itu kita semua 
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selalu berusaha untuk mencapai tujuan kehidupan secara maksimal bahkan 

sempurna. 

Dapat memilih pasangan hidup yang tepat itulah impian para wali di 

Desa Crabak terhadap putri-putrinya kelak ketika ia melangsungkan 

perkawinannya. Mereka beranggapan bahwa hidup itu harus berlangsung 

lebih baik dan lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya dan saat ini, untuk 

itu dalam menentukan kehidupan selanjutnya perlu adanya pertimbangan 

yang cukup matang terutama dalam memilih pasangan hidup sebagai 

pendamping dan imam keluarga kedepannya yang abadi. Demi terwujudnya 

impian tersebut maka kafa>„ah lah yang dijadikan senjata untuk meraihnya. 

Adapun kriteria kafa>„ah yang digunakan masyarakat Desa Crabak seperti 

yang dijelaskan diatas adalah bibit, bebet, dan bobot.
138

 Sedangkan pedoman 

masyarakat Desa Crabak dalam menentukan kriteria kafa>„ah tersebut ialah 

dari dua hal yakni: 

1) Agama, sebuah keyakinan yang melekat erat pada diri masyarakat 

Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang 

menjadikan masyarakat tersebut memiliki tata cara ataupun aturan 

dalam bertindak, karena agama ini membatasi seseorang dalam 

bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat 

Agama tersebut. 

2) Adat Istiadat, merupakan kebiasaan masyarakat yang telah menjadi 

peraturan yang mengatur tindakan masyarakat didalamnya, tentunya 

kebiasaan ini sesuai dengan syariat agama. 
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Kedua dasar itulah yang dijadikan dasar oleh masyarakat Desa 

Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dalam penentuan 

kafa>„ah pada perkawinan, karena menurut mereka kedua dasar tersebut 

saling melengkapi dan berjalan beriringan.
139

  

Masyarakat Desa Crabak menilai seseorang itu kafa>„ah dari segi 

agama ialah dilihat dari beberapa sisi, yakni: 

1. Beragama Islam. 

2. Mengerti hukum Islam, mengetahui mana yang haq dan yang bathil. 

3. Akhlak yang dimilikinya atau ketaatan ibadahnya. 

4. Tingkah laku kesehariannya (Moral yang dimiliki). 

5. Serta tata kramanya terhadap orang yang lebih tua. 

Bagi para wali yang dapat memilihkan pasangan hidup putrinnya 

berdasarkan agama dengan kriteria diatas, maka ia akan merasa tenang dan 

ikhlas, berbeda ketika mereka mengawinkan anaknya dengan seseorang yang 

dangkal iman dan agamanya, kemungkinan banyak kemalangan yang akan 

diterima puteri tersebut, dan orang tualah yang akan ikut menanggung duka 

lara puterinya ketika salah dalam memilihkan pasangan hidupnya. Lebih 

dalam lagi mereka mengatakan secara tegas, apabila datang kepadanya laki-

laki berbeda keyakinan melamar puterinya, mereka akan menolak lamaran 

dari laki-laki tersebut walaupun berkedudukannya tinggi, keturunannya 

bagus, dan ilmunya tinggi, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat 

Islam, dan hukum di Negara indonesia. Walaupun mereka saling 

menyayangi, saling mencintai, para wali tetap tidak akan mengizinkan 
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puterinya kawin dengan laki-laki yang berbeda agama. Sebagian wali akan 

menerima lamaran tersebut dengan syarat bahwa si laki-laki tersebut bersedia 

menjadi mu‟alaf secara ikhlas dan sungguh-sungguh.
140

 

2. Kedudukan Kafa>„ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat di Desa 

Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo 

Keseimbangan yang berasal dari kata dasar imbang, yang dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan seimbang, cenderung sama, 

sederajat
141

 dalam hal agama, keturunan, dan hartanya itulah mengapa adanya 

konsep kafa>„ah dalam sebuah perkawinan, dengan niat untuk mencapai 

tujuan perkawinan Islam yang mulia. 

Kafa>„ah dalam perkawinan menurut masyarakat Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo memiliki kedudukan yang penting, 

bahkan sangat penting. Karena dengan konsep kafa>„ah itu dapat 

memberikan pilihan yang baik dan tepat untuk puteri-puteri tercintanya 

dalam melangsungkan perkawinan.
142

 Akan tetapi sebagian lain masyarakat 

Desa Crabak lebih mementingkan saling mencintai dari pada persoalan 

kafa>„ah. Karena dengan adanya saling mencintai maka akan menciptakan 

keluarga yang harmonis, dapat mencapai kebahagiaan yang utuh, tidak ada 
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rasa tertekan dalam hati, dan dengan adanya rasa cinta itu maka segala 

permasalahan hidup dapat mereka selesaikan dengan lebih baik.
143

 

Menurut Ibu Sumitun seorang wiraswasta di Desa Crabak, baginya 

ketika puterinya telah saling mencintai dengan calon pasangan hidupnya dan 

orang tersebut beragama Islam, dan berakhlak baik maka beliau akan 

merestui perkawinan tersebut. Beliau tidak akan lagi mempersulit 

perkawinan dengan mempertimbangkan keturunan siapa bahkan seberapa 

besar harta yang dimilikinya. Baginya niat yang baik akan mendapat jalan 

yang baik pula, kawin adalah niat yang baik karena merupakan sunnah 

Rasulullah Saw dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena 

telah terciptanya jalinan saling mencintai tersebut, untuk itu menikahlah jalan 

yang terbaik, dan keyakinan kepada Yang Maha Esa-lah yang nantinya akan 

menyelamatkan dari segala kegoncangan rumah tangga.
144

 

Adanya perkawinan yang merupakan sunnah Rasul, itu bukan berarti 

tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Perkawinan merupakan salah satu cara 

yang sangat tepat untuk menghindari segala perbuatan keji seperti zina. 

Manusia diciptakan dengan sangat sempurna, dilengkapi dengan akal yang 

begitu luar biasa, dengan begitu hendaknya menghindari perbuatan-perbuatan 

seperti perbuatan yang dilakukan makhluk yang tidak berakal.  

Kita hidup sebagai orang Islam maka kita hendak mengikuti segala 

macam syariat yang diajarkan Islam, sebagaimana syariat untuk melakukan 

perkawinan dengan baik secara Islami. Adapun perkawinan yang sesuai 
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dengan syariat Islam adalah perkawinan yang tidak menimbulkan keresahan, 

perkawinan yang sama-sama saling percaya, dan saling membantu satu sama 

lain dalam menuju tujuan mulia dari sebuah perkawinan.  

Dalam bab sebelumnya, telah penuis paparkan mengenai tujuan 

perkawinan versi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni 

“Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demi untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan adanya upaya-upaya yang baik sebelum melakukan perkawinan 

tersebut. Upaya yang dapat dilakukan supaya tujuan perkawinan terwujud 

salah satunya adalah dengan mempertimbangkan konsep kafa>„ah sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Bagi masyarakat Desa Crabak konsep kafa>„ah 

ini sangatlah penting dalam sebuah perkawinan. Masyarakat Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo telah memaparkan beberapa tujuan 

dari pentingnya konsep kafa>„ah perkawinan yang diantaranya adalah 

sebagai berikut ini: 

1) Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bahagia 

dunia dan akhiratnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Marsudi, 

“Banyak sekali tujuan yang diharapkan dengan adanya konsep kafa>„ah 

dalam perkawinan, seperti terwujudnya keluarga yang sakinah, 

mawadah, warahmah, bahagia dunia akhiratnya, serta memperoleh 

keturunan yang lebih baik lagi.”145
 

2) Membangun rumah tangga yang tenteram damai sehingga dapat 

mempertahankan rumah tangganya yang abadi. 
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3) Diharapkan dengan konsep kafa>„ah pasangan suami-istri dapat 

memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lahir dan batin dengan baik. 

4) Mendapatkan keturunan yang lebih baik lagi dari keturunan sebelumnya. 

Berikut pendapat Bapak Mulyono “Tujuan kafa>„ah itu ya membangun 

rumah tangga yang tenteram damai sehingga dapat mempertahankan 

rumah tangganya yang abadi. Mendapatkan keturunan yang lebih baik 

lagi dari keturunan sebelumnya. Dapat memenuhi kebutuhan rumah 

tangga secara lahir dan batin.”146
 

5) Sebagai orang tua tidak salah dalam memilihkan pasangan hidup untuk 

puteri-puterinya, dan dengan konsep kafa>„ah tersebut maka orang tua 

telah berusaha mewujudkan mimpi, do‟a, dan harapan untuk melihat 

keturunannya terus berkembang dan hidup dengan bahagia. 

Berikut ungkapan Ibu Sumitun, “Banyak sekali tujuan adanya 

konsep kafa>„ah dalam perkawinan itu, yang paling utama adalah agar 

kita sebagai orang tua tidak salah dalam memilihkan pasangan hidup 

untuk puteri-puteri kita, dan dengan konsep tersebut kita telah berusaha 

mewujudkan mimpi, do‟a, dan harapan untuk melihat keturunan kita 

terus berkembang, bahagia, sakinah mawadah warahmah secara abadi 

kedepannya."
147

 

Demikian lah praktik kfa‟ah perkawinan dan tujuan dari pentingnya 

konsep kafa>„ah di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, 

masyarakat telah memaparkan dengan jelas sesuai dengan harapannya 

masing-masing.  
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BAB IV 

ANALISA HUKUM  ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

KAFA>‘AH  PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DI DESA 

CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN 

PONOROGO 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Kriteria Kafa>‘ah Masyarakat Desa 

Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. 

Kafa> „ah dalam sebuah perkawinan merupakan sebuah persesuaian 

antara calon suami dan calon istrinya untuk dapat memperoleh kesetaraan atau 

kesamaan dalam kedudukannya dari segi akhlaknya yang baik, agamanya yang 

baik, keturunannya yang baik, serta dalam hal harta kekayaannya. 

Persoalan kafa> „ah memang tidak diatur secara langsug dalam syari‟at 

Islam, artinya Islam tidak pernah menentukan bahwa seorang laki-laki hanya 

boleh kawin dengan perempuan yang sama kedudukannya. Seorang laki-laki 

yang miskin boleh kawin dengan perempuan kaya, orang Arab boleh kawin 

dengan orang Non-Arab, seorang pedagang boleh kawin dengan pejabat 

sekalipun, hanya saja yang se-Agama. 

Islam merupakan agama suci yang sangat dominan pada kebenaran dan 

keadilan. Islam merupakan agama yang fleksibel, yang dapat menempatkan diri 

pada tempatnya. Dalam agama Islam tidak pernah menentukan aturan mengenai 

kafa> „ah perkawinan secara jelas, akan tetapi manusia sendirilah yang 

75 



71 

 

 

menentukannya. Hal tersebut menimbulkan adanya macam-macam kriteria 

kafa> „ah seperti yang telah ditetapkan oleh para Fuqoha‟, dan dari perbedaan 

pendapat para Fuqoha‟ tentang kriteria kafa> „ah tersebut dapat disimpulkan 

menjadi 3 versi kriteria kafa> „ah yakni sebagai berikut: 

1. Bersifat Keras, yakni pendapat dari Ibn H{azm yang mengatakan 

bahwa kafa> „ah itu tidaklah ada, artinya Ibn H{azm tidak mengakui 

adanya konsep kafa> „ah dalam perkawinan, baginya laki-laki 

muslim berhak kawin dengan perempuan muslim mana saja, tidak 

ada perbedaan baginya, dan tidak ada jembatan penghalang bagi 

mereka untuk melangsungkan perkawinan. 

2. Bersifat Menengahi, yakni pendapat yang dipaparkan oleh Mazhab 

Ma>liki> yaitu bahwa kafa> „ah itu ada dan hanya berlaku pada 

kriteria agama dan akhlak serta budi pekertinya. Persoalan kafa> „ah 

bukanlah sesuatu yang harus diperintahkan dengan keras dan karena 

kafa> „ah dapat menjadi masalah adat dari masing-masing daerah di 

dunia. 

3. Bersifat Longgar, sifat ini merupakan kesimpulan dari pendapat 

Ima>m Sha>fi‟i> dan para pengikutnya, juga dari Mazhab 

H{anafiyah dan Mazhab H{anbaliyah. Golongan ini mengatakan 

bahwa kafa> „ah itu ada, kafa> „ah bukan hanya soal agama dan 

akhlak saja, tetapi juga dalam hal yang lain, seperti: keturunan, 

kemerdekaan, agama yang kuat, pekerjaan dan juga harta kekayaan, 
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bahkan sampai pada kriteria tidak cacat, umur, budi pekerti, dan 

kecantikan parasnya.
148

 

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 

beberapa responden di Desa Crabak, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut: 

1. Menurut masyarakat Desa Crabak bibit, bebet, dan bobot merupakan 

suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan keseimbangan dalam 

memilih pasangan atau kawin. 

2. Sebagian masyarakat lainnya mengatakan bahwa kafa> „ah sangatlah 

penting dalam perkawinan, karena untuk menentukan pilihan pasangan 

pada anak-anak beliau dalam melangsungkan perkawinannya dan 

menentukan kehidupannya kedepan. 

3. Sebagian lagi menyatakan kafa> „ah itu sangatlah perlu dan sangat 

penting, karena dengan adanya konsep bibit, bebet, dan bobot dapat 

memberikan keturunan yang baik kedepannya, karena dengan bibit, 

bebet, dan bobot yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik 

juga. 

Dari pernyataan diatas dapat penulis petik kesimpulan bahwa kafa> „ah 

itu sendiri oleh masyarakat Desa Crabak disebut dengan istilah  bibit, bebet, dan 

bobot yang memiliki makna ukuran keseimbangan dalam memilih calon 

pasangan atau calon menantu dilihat dari segi bibit,bebet, dan bobotnya. 
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Penulis juga telah memperoleh data mengenai macam-macam kriteria 

kafa> „ah dalam perkawinan yang masyarakat Desa Crabak jadikan sebagai 

ukuran dalam mengukur kesetaraan calon pasangan atau calon menantu tersebut, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Keturunan atau nasab yang masyarakat sebut dengan istilah bibit. 

2. Kemampuan dalam memberikan nafkah atau kekayaan yang dimiliki, 

tingkat ekonominya hal ini oleh masyarakat disebut dengan istilah 

bebet. 

3. Komitmen agamanya, pendidikannya, akhlaknya, dan budi pekertinya 

yang mana hal ini dikenal dengan istilah kualitas atau bobot yang 

dimiliki oleh calon pasangan atau calon menantu tersebut. 

Dari berbagai kriteria yang telah dipaparkan diatas, masyarakat Desa 

Crabak tidak menuntut kesempurnaan dari calon pasangan tersebut, artinya 

mereka menyadari manusia itu tidak ada yang sempurna, oleh karena itu tidak 

ada satu kriteria yang diutamakan atau dianggap patokan dan memberikan 

kesunahan pada kriteria yang lain. Mereka mengukur kafa> „ah dari segi 

keturunan, kemampuan harta,dan ilmu tersebut dengan tidak mengesmpingkan 

agama sebagai faktor yang sangat penting.  

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis peroleh seperti diatas, 

bahwa pada umumnya kriteria kafa> „ah atau bibit, bebet, dan bobot yang dipilih 

oleh masyarakat dalam memilih pasangan hidup atau calon menantu adalah 

sesuai dengan kriteria-kriteria kafa> „ah yang telah ditetapkan oleh para ulama‟ 

fiqih, hal ini telah sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Huju>rat ayat 

13: 
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ئَل  َ ً َوقَ ُكْم ُشُع  َ َوَجَعْلنَ ُكْم مْن َذَك َوأُْن نَ َخلَْقنَ  ُ َ النَ يَ أَي
 ٌ َ  َ َ َ ل ٌم َخ  ُكْم  ْقَ َمُ ْم  ْنَ  َ  أَ َ َ  أَْك َا ُ ا  ََع 149.ل

 

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 di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

Adanya kriteria keturunan dan ilmu yang dipilih mayoritas masyarakat 

Desa Crabak dalam memilih calon menantu juga tidaklah melanggar syari‟at 

Islam, karena hal tersebut merupakan hak manusia untuk mendapatkan kebaikan 

dalam hidup kedepannya. Meskipun dalam Hukum Islam tidak memasukkan 

kriteria keturunan )nasab( akan tetapi para ulama‟ fiqih telah memasukkan nasab 

dan pekerjaan ke dalam kriteria kafa> „ah pada perkawinan. Hal ini sesuai dengan 

hadits Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi: 

َ َا َ    َ ْن ُ َ ن النَ  َ لَ  ُ َ لَْ   َوَ لَمَ َ ْن اَ   َ ْي َ ُْنَ ُح :  ُ َل  قَ
ْ يََ ااَ  َ َ َذا ال ْين  ْ ْظفَ َ  ، َ ، َول ْين َ ل ، َوَجَم َ ، َولَحَس َ َع لَم ل ُ َِْا أَ ْ . ْالَم

ا و مسلم) خ 150(اوا  ال
 

Artinya: “Dari Abu Hurayrah Ra., dan Nabi Saw, beliau berkata, “Wanita 
dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya 

engkau akan beruntung.” (H.R. Bukha>ri> dan Muslim). 

 

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo mengakui adanya konsep 

kafa> „ah dalam perkawinan. Konsep kafa> „ah perkawinan yang mereka ikuti 

adalah sesuai dengan pendapat 4 Mazhab yakni, Ima>m Ma>liki> yang 
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mengakui adanya kafa> „ah hanya dari segi agama dan akhlaknya saja, dan 

sebagian masyarakat Desa Crabak lainnya menganut konsep kafa> „ah sesuai 

dengan ajaran Mazhab H}anafi>, Sha>fi‟i>, dan H{anbali>, yakni kriteria 

kafa> „ah yang diukur dari segi keturunan, harta, dan ilmu yang dimilikinya 

dengan tidak mengesampingkan segi agama. 

 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa>‘ah Pada Masyarakat 

Desa Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. 

Pembahasan kafa> „ah dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka 

memperoleh keserasian kehidupan suami istri nanti kedepannya. 

Untuk memperoleh tujuan perkawinan yang mulia, syariat Islam 

menganjurkan untuk memilih pasangan atau calon menantu yang tepat sesuai 

ajaran agama, dan dalam hal ini yang paling tepat untuk melaksanakannya adalah 

para wali. Oleh karenanya ketika seorang perempuan hendak memilih laki-laki 

untuk dikawini maka hendaklah melalui perantara walinya. 

Dari pengamatan yang penulis lakukan di Desa Crabak ini, wali masih 

berperan aktif dalam memilihkan pasangan yang tepat untuk puterinya. Restu dari 

wali merupakan hal yang sangat penting dan masih sangat diperhatikan oleh 

calon mempelai di Desa Crabak. Para wali di Desa inipun menyadari bahwa 

manusia itu hidup tidak ada yang sempurna, sebagai umat Islam yang baik maka 

mereka mengutamakan seseorang yang beragama untuk memimpin puterinya 

dalam kehidupan kedepan. 

Seberapa besarpun peran wali dalam perkawinan ini, namun para wali di 

Desa Crabak tidaklah selalu memaksakan kehendaknya dalam memilihkan 
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pasangan puterinya. Hal ini terbukti secara jelas bahwa para walipun juga 

mementingkan konsep saling mencintai dari pada konsep kesetaraan ketika saling 

mencintai tersebut dengan seseorang yang seagama, atau satu keyakinan yang 

dapat dibuktikan secara jelas. Para wali di Desa Crabak mengaku dengan adanya 

rasa saling mencintai, hubungan itu akan jauh lebih harmonis, dan lika-liku dalam 

rumah tangga itu akan lebih mudah untuk dilalui. Rasa cinta itu mampu meredam 

rasa egois dan keras dalam permasalah atau percek-cokan yang terjadi dalam 

rumah tangga, oleh karenanya ketika anaknya telah mampu memilih calon 

pasangan hidupnya dan terbukti saling mencintai, maka para wali di Desa Crabak 

ini akan dengan ikhlas memberikan restu pada kedua calon mempelai, tetapi satu 

hal diatas yang tetap para wali pegang yakni seagama. 

Masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini, 

dalam wawancara bersama peneliti menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan 

menolak lamaran seorang laki-laki yang berbeda keyakinan dengannya dan akan 

dengan terbuka menerima laki-laki yang memiliki agama yang baik beserta 

akhlaknya. Mereka tidak akan mentoleransi alasan apapun ketika puterinya 

dilamar oleh laki-laki non-muslim, entah puterinya pun telah saling mencintai, 

atau laki-laki tersebut memiliki segudang harta yang tidak akan habis tujuh 

turunan, atau keturunan darah biru sekalipun dengan jabatan yang tinggi, 

masyarakat mengaku tidak akan pernah menerima lamaran tersebut. Alasan 

mereka adalah pernikahan beda agama (keyakinan) merupakan sesuatu yang 

melanggar syariat Islam dan Hukum Negara Indonesia. Masyarakat Desa Crabak 

ada yang mengaku menerima lamaran seorang laki-laki yang berbeda keyakinan 

tersebut, ketika telah saling mencintai dengan puterinya akan tetapi dengan 

sebuah syarat, yakni laki-laki tersebut bersedia masuk Islam atau menjadi mu‟alaf 
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secara sungguh-sungguh dan ikhlas tanpa adanya rasa terpaksa dan bukan hanya 

untuk keabsahan semata. 

Mengapa masyarakat Desa Crabak memilih calon menantu yang baik 

agamanya?, hal ini jelas terlihat bahwa pedoman atau dasar mereka menentukan 

kafa> „ah adalah Hukum Islam, hal ini sudah sangat sesuai dengan Islam. Karena 

pada dasarnya yang terpenting dalam kafa> „ah perkawinan adalah agama dan 

budi pekerti. Selain berpedoman pada hukum Islam ada juga adat istiadat atau 

kebiasaan yang telah berlaku di lingkungan mereka. Adapun mengenai dasar 

yang digunakan masyarakat Desa Crabak dengan Adat Istiadat, hal tersebut juga 

telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya adat istiadat yang 

mereka jadikan pedoman tidak melanggar syari‟at Islam, karena mereka 

menjelaskan adat disana selalu berjalan beriringan dengan hukum Islam, yakni 

memilih calon pasangan yang terpenting adalah seagama, mampu memimpin 

keluarga, dan menjaga kehormatan istri serta keluarganya dengan akhlak yang 

mulia. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat Al-Nisa>‟ ayat 

19 yang berbunyi: 

َ ُ ا َشْ  ً   َْ ُُم  َُن  ََعَس أَْ    ْ ْ  َك وف  َ ُ ْلَمْع و َُن  ُ ش َوَ 

ا ً ا َك  ً 151.َويَْجَعَل َ ُ     َخْ 
 

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak.” 

 

Masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang baik agamanya, baik 

akhlaknya, budi pekertinya, pendidikannya yang semua itu terangkum dalam 

istilah bobot, akan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga kedepannya. 
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Mereka menganggap laki-laki yang seperti itu akan lebih dapat mengambil sikap 

ketika terjadi masalah, dengan agama yang baik maka ia akan mampu 

menyelesaikan masalah itu dengan baik pula, karena agama dapat membentuk 

kepribadian yang sangat kuat pada diri seseorang. 

Demikianlah pentingnya konsep kafa> „ah dalam praktik kafa> „ah di 

Desa Crabak Kecamatan Slahung, sehingga tujuan dari perkwinan dan tujuan dari 

adanya konsep kafa> „ah yang baik dapat tercapai dengan maksimal yakni 

terciptanya keluarga idaman yang sakinah mawadah warahmah yang sejahtera 

dan berwibawa, walaupun kafa> „ah bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan. 

Sebagaimana jumhur ulama‟, termasuk Ma>likiyah, Sha>fi‟iyah dan Ahl al-Ra‟yi 

(H{anafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad menegatakan bahwa kafa> „ah  

itu tidak termasuk syarat dalam perkawinan, akan tetapi kafa> „ah sangat penting 

dalam perkawinan meskipun kafa> „ah bukan syarat sah suatu perkawinan dan 

hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan.
152

 

Praktik kafa> „ah perkawinan yang terjadi di Desa Crabak tersebut sangat 

sesuai dengan hadist Nabi berikut ini:  

ن   ْن ُمْسلم     ْ ُْن اْ َم ْ َل َ ْن َ  ُم  نَ َح َ َ ُْن َ ْم وأَْح َنَ ُمَحَمُ  ا َحَ 
 َ ُم ْ ُ  ,   َْ ْنَْ  ُ  َل , َ ْن ُمَحَم  َو َ عْ  ا ن  قَ َ م اَْلُم ْ َح َل َاُ ْ ُل   : َ ْن اَ قَ

:ً ل   ُ َ لَْ   َوَ لََم   

َْا  َو  ِْ ٌ    اَ ْنَ َُ ْن   َْفَعلُْ ا  ْن ُحْ  ُ ااَ  َ ْ َ   ْينَ ُ  َوُخلُقَ ُ  َ ْ َ َاُكْم َمْن  َذاَج  
.,, ََس ٌ   

لُْ ا يَ َاُ ْ َل    َل !  قَ َ   ْ   ؟ قَ ْ  َك َ ْ َ   ْينَ ُ َوُخلُقَ ُ ,: َو ْ َ َاُكْم َمْن  َذا َج
ْن ُحْ  ُ  َ ,,  

ا  َ َ َم َ َ  ,.. ٌ ْي ٌ َحَسٌن َ  ٌ .  ََذا َح ْي َ ن لَ ُ  ُ ْح َ م اَْلُم ُ  َح ُف . َواَ َواَ نَْع
 لَ ُ َ ن 
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َ  ََذا اَْلَح ْي  . النَ  َ لَ  ُ َ لَْ   َوَ لََم َ ْ    

 
Artinya: “Muh> ammad ibn Amr telah menceritakan kepada kami, H{atim ibn 

Isma>‟i> l memberitahukan kepada kami dari „Abd al-Allah ibn 

Muslim ibn Hurmuz dari Muh> ammad dan Sai> d keduannya anak 

„Ubayd dari Abu>  H{atim al-Muzani>  berkata: “Rasulullah saw 
bersabda: “Apabila datang kepada kamu orang yang baik agama dan 
budi pekertinya, maka nikahkanlah (anak-anank perempun) mu 

kepadanya. Jika kalian tidak melaksanakannya, niscaya akan terjadi 

fitnah dan kerusakan dimuka bumi”. Mereka (para sahabat) 
bertanya:”Meskipun mereka tidak kaya?” Rasulullah saw 
bersabda:”Apabila datang (melamar) orang yang baik agama dan 
budi pekertinya kepada kamu maka nikahkanlah ia kepadanya”. Nabi 
mengatakannya sampai tiga kali. Hadist ini hasan gharib. Abu>  

H{atim al-Muzani>  ia punya persahabatan. Dan saya tidak 

mengetahui untuknya dari Nabi saw kecuali hadist ini.”153 
 

Dalam hadist ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka 

mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki 

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

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

yang tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta, berarti akan 

mengakibatkan fitnah, dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.
154

 

Bagi wanita muslimat, memang tidak diperbolehkan kawin dengan selain 

laki-laki muslim, apakah ia seorang musyrik (komunis, Hindu dan lain-lain) atau 

seorang Ahl al-Kita>b (Yahu>di> dan Nas}rani>). Karena laki-laki berhak 

memimpin isterinya, dan istri wajib taat kepadanya, itulah arti perwalian.
155

 Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Nisa>‟ ayat 34 yang 

berbunyi: 
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َم 156 َْع  َو ُْم َ لَ  َْعَ  َم  ََ َل َ ُ  ا  ُل قََ اُم َ  َ لَ النَس َج ال

مْ  .أَْنفَقُ ا مْن أَْمَ ال  

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

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

sebagian dari harta mereka.” 

Padahal tidak sepatutnya orang kafir maupun musyrik memegang perwalian 

maupun kekuasaan atas orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat.
157

 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Nisa>‟ ayat 34 yang 

berbunyi: 

 

مَن  ْ َ يُ َك َح َْن ُح ا اْلُمْش 158......َوا 
 

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman.” 

 
 

Dengan demikian maka masyarakat Desa Crabak Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan praktik kafa> „ah pada perkawinan 

telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga secara tidak langsung mereka juga 

telah melaksanakan perintah Allah Swt. 

  

                                                           
156

 Departmen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a  da  Terje ah ya, 123. 
157

 Umar, Fiqih Wanita, 368. 
158

 Departmen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a  da  Terje ah ya, 123. 



81 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Akhirnya dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 

mengetahui secara pasti mengenai kriteria, serta praktik kafa> ‟ah dalam 

perkawinan pada masyarakat di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo sehingga penulis dapat menjawab pokok masalah yang telah penulis 

ungkapkan pada bab sebelumnya, dan akhirnya penulis pun dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria kafa‟>ah pada perkawinan di Desa 

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan memililih kriteria 

bibit, bebet, dan bobot yakni faktor keturunan, kemampuan memberi nafkah, 

dan ilmu serta agamanya sebagai ukuran keseimbangan untuk dianggap 

kafa>‟ah, dan juga mengutamakan bermacam-macam kriteria yang bervariasi 

antar masyarakat seperti mengutamakan keturunannya, hartanya, ilmunya, 

agamanya, atau konsep saling mencintai dalam kriteria kafa‟>ah akan tetapi 

mereka tidak menekankan salah satunya saja dan melupakan konsep agama 

maka hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan suatu nash manapun dalam Al-Qur‟an dan  

Al-Hadits. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kafa‟>ah di Desa Crabak 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang berdasarkan pada agama dan 

adat istiadat, dimana praktik tersebut mengutamakan konsep saling mencintai 

antar sesama muslim (bukan dengan non muslim), mengutamakan pada 

89 
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konsep keturunan, harta dan ilmu akan tetapi masyarakat dengan tegas tidak 

mengesampingkan kriteria agama. Kriteria apapun yang diutamakan asalkan 

tetap seagama, maka hal tersebut juga telah sesuai dengan hukum Islam. 

 

B. Saran-saran. 

 

1. Bagi Masyarakat yang mengerti konsep kafa>‟ah  dengan baik hendaknya 

membantu masyarakat lain dalam memahami makna dari konsep kafa‟>ah 

itu dan mampu mengaplikasikannya dengan baik. 

2. Bagi calon mempelai dan walinya (orang tua) sebaiknya mempertimbangkan 

kriteria kafa>‟ah  yang dapat membawa kepada keluarga sakinah mawadah 

dan warahmah, bukan malah melebihkan salah satu kriteria kafa‟>ah diluar 

kriteria dari segi agama. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 

kesenjangan sosial dan fitnah nanti kedepannya. 

3. Kepada para pemuda muslimin dan muslimat, hendaknya jangan terpengaruh 

dengan hawa nafsu yang mementingkan cinta, kesilauan harta, ataupun 

keindahan paras semata, karena hal-hal tersebut hanyalah bersifat sementara 

dan tidak bersifat abadi, oleh karenanya pilihlah pasangan yang beragama 

baik dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. 

 


