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MOTTO

َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبْنيَ َوالطَّيِّبـُْوَن لِلطَّْيَباِت. ۖ◌ َواْخلَِبْيثـُْوَن لِْلَخِبْيثَاتِ اْخلَِبْيثَاُت لِْلَخِبْيِثْنيَ 

Artinya: “Wanita-wanita yag keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki

yang keji buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang

baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah

untuk wanita-wanita yang baik (pula).”1

1 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir  al-Wasith jilid 2,  Penerjemah Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema
Insani, 2013),  712.
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ABSTRAK

Wahyu Ahmada Eka, 2019, Analisis Fiqih Terhadap  Pemikiran Tokoh Agama
Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tentang
Kriteria Kafā’ah, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H.
Abdul Mun’im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Islam, Kafā’ah, Tokoh Agama.

Perkawinan dalam Islam memerlukan adanya keserasian atau kecocokan
antara calon pasangan laki-laki maupun calon pasangan perempuan. Agar dalam
pernikahan faktor kestabilan dan keharmonisan rumah tangga itu terpenuhi, dan
keluarga terhindar dari sebab-sebab perpecahan, bahaya, dan kesulitan. Keserasian
tersebut yang biasa kita kenal dengan istilah kafā’ah. Kafā’ah di sini diartikan
sebagai sebuah ukuran untuk menentukan keseimbangan antara kedua belah pihak
yang akan menikah terutama dari pihak laki-lakinya. Penerapan kafā’ah setiap
tokoh agama itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itulah salah satu alasan
penulis untuk meneliti permasalahan ini dengan judul, analisis fiqih terhadap
pemikiran tokoh agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
tentang kriteria kafā’ah.

Dari sedikit ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak
kaji, yaitu: (1) Bagaimana analisis fiqih terhadap pemikiran tokoh agama di Desa
Joresan tentang kriteria kafā’ah dalam unsur agama, ormas Islam, dan nasab?, (2)
Bagaimana analisis fiqih terhadap penerapan konsep tokoh agama di Desa Joresan
Kecamatan Mlarak Kabupaten 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 sumber sekunder. Data penelitian ini
diperoleh dengan wawancara, dan observasi. Untuk mengetahui bagaimana
pemikiran dan penerapan tokoh agama di Desa Joresan tentang kriteria kafā’ah.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan (1) Pemikiran tokoh
agama di Desa Joresan tentang kriteria kafā’ah dalam unsur  agama, lebih
mengutamakan sekufu’ agama Islam dibanding unsur lainnya, karena sekufu’
agama Islam merupakan syarat sahnya perkawinan. Unsur ormas Islam, tokoh
agama mendudukan unsur ormas Islam (NU) dalam tingkat tahsiniyah. Kemudian
unsur nasab, lebih memilih dari keluarga baik, hal tersebut sesuai pendapatnya
Imam Shāfi’i, yaitu untuk menjaga kualitas nasab. (2) Penerapan konsep kafā’ah
tokoh agama di Desa Joresan berlandaskan adat istiadat dari nenek moyang
maupun orang tua mereka. Sesuai dengan kriteria kafā’ah dari pendapatnya Imam
Shāfi’i dan para pengikutnya, dari Madhhab Ḥanafī, dan Madhhab Ḥanbalī.
Tokoh agama di Desa Joresan juga ikut melestarikan Maqāṣid al-sharī’ah yaitu
ḥifẓ al-din dan ḥifẓ al-nasl, atau menjaga agama Islam dan menjaga keturunan
agar tetap baik (memiliki keturunan yang shaleh, berakhlak baik dan berilmu).
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

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

ء ‘ د D ض ḍ ك k

ب b ذ Dh ط ṭ ل l

ت t ر R ظ ẓ م m

ث th ز Z ع ‘ ن n

ج j س S غ gh ه h

ح ḥ ش Sh ف f و w

خ kh ص S ق q ي y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan

horisontal di atas huruf ā, ī, dan ū

3. Bunyi dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf

“ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.



5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām bukan

al-dīna’inda Allāhi al-Islāmu. .....Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan

bukan pula fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at)

dan iḍāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan

dengan “at”

Contoh:

Na’at dan muḍāf ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf: maṭba’at al-‘Āmmah.

7. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā’ ber-tashdid)

ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’marbūṭah maka

transliterasinya adalah īyah. Jika yā’ ber-tashdid berada di tengah kata

ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazāli, al-Nawawī

Ibn Taymīyah, al-Jawzīyah

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan

berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang

positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. 1

Nikah menurut bahasa adalah al-jam’u dan al-dammu yang artinya

kumpul. Maka nikah (zawāj) bisa diartikan dengan aqdu tazwīj yang artinya

akad nikah. Juga bisa diartikan dengan (wat’u al-zawjah) yang bermakna

menyetubuhi istri.2 Allah SWT berfirman dalam Surat al-Nisā: 1 yang

berbunyi sebagai berikut:

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  يَآاَيـَُّهاالنَّاُس اتـَُّقْواَربَُّكُم الَِّذ ْي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َوِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

رًا َوِنَسآًء.....(النساء : ا) ُهَما رَِجاالً َكِثيـْ ِمنـْ

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri darinyalah Allah menciptakan
istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak...” (Q.S. al-Nisā: 1).

1 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia,1999),
9.

2 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

1
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Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu

yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian,

ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan

melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan

kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan

akhirat.3

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 kafā’ah.4

Kafā’ah (sebanding, seimbang, sesuai). Keseimbangan antara calon istri

dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

melangsungkan perkawinan.5 Arti kesepadanan (kafā’ah) bagi orang-orang

yang menganggapnya syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang

laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan

menjadi istrinya) dalam beberapa hal. Para ulama memandang penting

adanya kafā’ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum

3 Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat I, 12.
4 Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan

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

Agama, 1982/1983), 95.
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laki-laki berbeda dengan kaum wanita, tidak direndahkan jika mengawini

wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya.6

Kafā’ah merupakan salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama

Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan. Kafā’ah sendiri dalam

perkawinan, merupakan “faktor lain” yang tidak digolongkan sebagai rukun

perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami

istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Setiap

orang memiliki daya tarik tertentu di samping selera tertentu dalam memilih

calon pasangan hidupnya ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat

mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, di samping itu ada

yang seleranya ada pada kualitas hati.7

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَآاَ يـَُّها النَّاُس اِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َواُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعْوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرفـُْوا ِانَّ 

اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا اَتْـَقُكْم .
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

seseorang 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.”
(Q.S. al-Ḥujurāt: 13).8

6 M. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,
Penerjemah Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 349.

7 Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 117.
8 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Intermasa,

1986), 847.



4

Ayat di atas menjelaskan tidak pernah membedakan manusia satu dengan

yang lainnya, kecuali dalam ketaqwaan mereka kepada Allah. Jadi, tekanan

dalam hal kafā’ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian,

terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafā’ah

diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka

akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan

adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama, hanya

ketakwaan yang membedakannya. Kafā’ah dalam pernikahan, merupakan

faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih

menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah

tangga. 9 Rasulullah SAW bersabda:

: قَاَل تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة ِألَْرَبٍع لَّمَ َعْن َاِيبْ ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعْن النَِّيبْ َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوسَ 

ْيِن َترَِبْت َيَداَك.(ُمتَـَفٌق َعَلْيِه  ِلَما ِهلَا, َوحلََِسِبَها, وجلََِماِهلَا, َوِلِدْيِنَها, فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

َعٍة) َمَع رَاٍو َسبـْ
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”.10

Hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan yang mulia dan memiliki

nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan wanita

9 Abidin dan  H. Aminudin, Fiqih Munakahat I , 51.
10 M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Abdul Hayyie al-

Kattani dan A. Ikhwani (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 414.
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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 semua sifat

tersebut. 11

Karena Islam tidak memandang suatu kelebihan dan ketinggian derajat

seseorang selain dari sisi agamanya. Semua manusia tercipta dari satu asal,

ayah dan ibu mereka adalah Adam dan Hawa. Sebagian dari mereka tidak

lebih bermartabat di atas sebagian yang lainnya melainkan nilai ketakwaan.12

Serta dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ُه اَنَّ َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : ِاَذا اَتَاُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديـَْنُه َوُخُلَقُه فَاَْنِكُحوْ 

َنٌة  ٌر قَاُلْوا: يَا َرُسْوَل اِهللا. َوِإنْ ِاالَّ تـَْفَعُلْوا َتُكْن ِفتـْ َكاَن ِفْيِه? قَاَل ِىف اْألَْرِض َوَفَساٌد َكِبيـْ

: ِإَذا َجاءَُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديـَْنُه َوُخُلَقُه فَاْنِكُحْوُه َثَالَث َمرَّاٍت (رواه الرتمذي عن أيب 

حامت)
Artinya: “Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan

budi pekertinya, maka kawinkanlah dia. Kalau tidak nanti akan
menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela,
“Ya Rasulullah, apakah meskipun ...(cacat).” Rasulullah SAW
menjawab, “Apabila datang kepadamu orang  yang engkau ridai
agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia. ”Beliau

11Achmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih al-Bukhari jilid VII (Semarang: CV Asy-Syifa’,
1999), 25.

12 Imam Hafish Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bahri Buku 25 (Penjelasan Kitab  Bukhari,
Penerjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 113.
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mengucapkan demikian sampai tiga kali. (Riwayat Tirmidhi dari
Abi Hatim). 13

Titah dalam hadis di atas ditujukan kepada para wali agar mereka

menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada orang yang

beragama, berakhlak, dan bersifat amanah. Jika mereka tidak mau

menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak mulia, tetapi memilih laki-laki

yang tinggi kedudukannya, mempunyai kebesaran dan harta, berarti akan

mengakibatkan fitnah dan kerusakan bagi laki-laki tersebut.14

Tujuan peringatan ini, agar dalam perkawinan tujuan utamanya janganlah

mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata-mata yang tidak dapat

berbuah baik dan berguna bagi pelakunya, tetapi yang wajib diperhatikan

lebih dulu adalah persyaratan keagamaannya, karena dengan agama itulah

akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Baru sesudah itu, bolehlah diperhatikan

sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi dan disukai oleh manusia.15

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum

Perkawinan Bab X Pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufū’ tidak dapat

dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufū’ karena

perbedaan agama (ikhtilaf ad-dīn).16

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep

kafā’ah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam

13 Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 18.
14 Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat 1, 54.
15 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Mahyuddin Syaf  (Bandung: Al Ma’arif, 1996),

30.
16 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 45.
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menentukan kesekufū’an seseorang. Menurut ulama Mālikīyah, yang

dimaksud dengan kesetaraan di sini adalah kesetaraan dalam agama dan

kondisi. Menurut jumhur ulama, kesetaraan di sini adalah kesetaraan dalam

hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. Sedangkan ulama Ḥanafīyah

dan Ḥanābilah menambahkan kesetaraan dalam hal kekayaan (harta).17

Menurut Ibnu Qayyim hukum dari Rasulullah SAW tentang kafā’ah,

maksudnya adalah agama dan kesempurnaan budi pekerti. Seorang

Muslimah jangan dikawinkan dengan laki-laki kafir, perempuan yang tidak

pernah berzina jangan dengan laki-laki jahat, al-Qur’an dan Sunnah tidak

menyebut-nyebut kafā’ah selain agama. Al-Qur’an mengharamkan seorang

perempuan Muslimah dikawinkan dengan laki-laki yang jahat, suka berzina,

al-Qur’an tidak menyinggung-nyinggung tentang nasab, perusahaan,

kekayaan, pekerjaan.18

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang

dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi

SAW:

ْيِن َترَِبتْ  تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة ِألَْرَبٍع ِلَما ِهلَا, َوحلََِسِبَها, وجلََِماِهلَا, َوِلِديِْنَها, فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

َعٍة) َيَداَك.(ُمتَـَفٌق َعَلْيِه َمَع رَاٍو َسبـْ

17 Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 267.
18 Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 30.
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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”.19

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama

kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan. Dan

tidak ada yang keluar dari lingkup kafā’ah kecuali apa yang dikeluarkan oleh

ijma’, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafā’ah. Dan

semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya

cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam

lingkup kafā’ah. Berdasarkan inilah maka karena sesuatu alasan, faktor

kecantikan termasuk dalam lingkup pengertian kafā’ah.20

Dari keterangan tersebut jelas bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang

dikehendaki Islam ialah ketekunan beragama dan akhlak yang luhur dan

bahwa kemegahan harta, nasab, dan lain-lain semua itu tidak diakui Islam.

Karena dalam pandangan Islam semua manusia adalah sama, tidak ada

perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam, maupun si kuat

dan si lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanyalah

didasarkan pada takwa masing-masing kepada Allah, amalnya yang shalih

19 M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Abdul Hayyie al-
Kattani dan A. Ikhwani (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 414.

20 Abdurrahman dan Haris Abdullah, Tarjamah Bidayatu ‘l-Mujtahid diterjemahkan dari
buku asli berjudul Bidayatu ‘l-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 380.
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dan kemauannya untuk berpegang teguh pada agama Allah dan menjauhi

kehendak nafsu dan syahwat.21

Berdasarkan pengamatan penulis selama hidup di sekitar ndalem atau

rumah tokoh agama yang ada di sekitar Pondok Pesantren Darul Hikam

Joresan. Sebagian tokoh agama (kyai) dalam memilihkan dan menikahkan

pasangan untuk putra-putrinya dengan sesama putra dan putri tokoh agama

(kyai) juga, dalam arti sama-sama memiliki garis keturunan tokoh agama

(kyai) atau paling tidak mempunyai keturunan dari keluarga yang terpandang

dalam hal agama. Di sana jarang ditemukan seorang menantu yang status

sosialnya bukan berasal dari keluarga kyai. Unsur nasab dan ormas Islam NU

dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam mencari pasangan di samping

unsur agama.22 Sebagaimana kerap dipahami oleh masyarakat dalam

memilih pasangan yaitu bibit (keturunan), bobot (harta), dan bebet

(pangkat).23

Menurut Kyai Abu Sholeh yang dimaksud sekufū’ dalam unsur nasab

yaitu adanya kesamaan keturunan/keluarga antara calon suami dan calon

istri, apabila calon suami dari keluarga kaya, maka istri juga dari keluarga

kaya. Apabila calon suami dari keluarga miskin, maka istri juga dari keluarga

miskin. Beliau juga beranggapan bahwa putra-putri kyai atau putra-putri dari

kalangan keluarga yang terpandang dalam hal agama (kyai) dinilai cocok

21 Muhammad Fuad, Fikih Wanita Lengkap (Jombang: Lintas Media, 2007), 394-396.
22 K. Ghufron Hasbullah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Januari 2019.
23Kementerian Agama RI, Modul Pengembangan Wawasan Keluarga Sakinah Berspektif

Kesetaraan: Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2012), 67.
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untuk dijadikan sebagai menantu mereka, karena sama-sama dari keluarga

tokoh agama (kyai). Di samping itu unsur ormas Islam juga sangat di

pertimbangkan, kalau seseorang bukan dari ormas NU, beliau tidak langsung

menerima lamaran orang tersebut, dan selalu dipertimbangkan dahulu.

Karena kesamaan ormas NU menurut beliau merupakan salah satu unsur

untuk tercapainya rumah tangga yang harmonis  agar dalam berumah tangga

putra-putrinya nanti tidak dijumpai adanya perbedaan pendapat dalam

amaliyah sehari-hari. Dengan maksud demi kebaikan dan kemaslahatan

kehidupan putra-putrinya kelak.24

Menurut Ibu Khusnul, dalam hal memilihkan pasangan buat putra-

putrinya itu, ada beberapan hal yang  sangat dipertimbangkan yaitu baik

kesamaan agama, nasab maupun ormas Islam. Kalau ada seseorang yang

akan melamar putra-putrinya, beliau juga mempertimbangkan nasab terlebih

dahulu, yaitu dari kalangan apakah orang yang akan melamar tersebut dan

mempertanyakan dari kalangan ormas NU atau bukan, kalau ternyata bukan,

beliau masih mempertimbangkan dan tidak langsung menerima lamaran

orang tersebut. Adanya pertimbangan tersebut tujuannya yaitu supaya dalam

kehidupan rumah tangga putra-putrinya nanti tidak dijumpai adanya

ketimpangan dan ketidakcocokan serta tercipta ketenangan dan

ketenteraman.25

Dari data yang diperoleh, pada intinya tujuan tokoh agama dalam

mempertimbangkan kesetaraan unsur nasab dan ormas Islam NU dalam

24 K. Abu Sholeh, Hasil Wawancara,  Ponorogo,  27 Februari 2019.
25 Ibu Khusnul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Januari 2019.
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pernikahan yaitu untuk kebaikan dan ketenteraman kehidupan rumah tangga

putra-putrinya kelak. Namun di samping itu terdapat adanya perbedaan

tentang konsep kafā’ah yang telah disepakati oleh para ulama’ dengan

fenomena yang terjadi di kalangan tokoh agama (kyai) di Desa Joresan. Para

ulama’ sepakat bahwa tekanan utama dalam hal kafā’ah adalah hal agama

yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafā’ah diartikan dengan persamaan

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

sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi

Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaaanya yang membedakannya.26

Dari sinilah timbul pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud

dengan konsep kafā’ah itu menurut pemikiran tokoh agama (kyai) di Desa

Joresan. Dan mengapa dalam memilihkan pasangan untuk putra-putrinya,

kesamaan unsur ormas Islam dan unsur nasab menjadi pertimbangan utama,

di samping unsur agama, padahal dalam al-Qur’an, hadis dan  jumhur ulama’

dijelaskan bahwa unsur agama yaitu akhlak dan ibadah merupakan unsur

terutama kafā’ah. Semua manusia tercipta dari satu asal, ayah dan ibu

mereka adalah Adam dan Hawa. Sebagian dari mereka tidak lebih

bermartabat di atas sebagian yang lainnya melainkan nilai ketakwaan.27 Di

dalam KHI juga ditegaskan bahwa tidak sekufū’ tidak dapat dijadikan alasan

26 Abidin dan  H. Aminudin, Fiqih Munakahat I , 51.
27 Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bahri Buku 25 (Penjelasan Kitab  Bukhari), Penerjemah

Amiruddin, 113.
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untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufū’ karena perbedaan agama

(ikhtilaf ad-dīn).28

Berdasarkan fakta dan latar belakang permasalahan di atas, penulis

tertarik untuk meneliti tentang konsep kafā’ah dalam unsur agama, nasab,

dan ormas Islam serta penerapannya menurut pemikiran tokoh agama (kyai)

di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dengan

pendekatan teori kafā’ah. Yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi

yang berjudul “ Analisis Fiqih terhadap Pemikiran Tokoh Agama di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang Kriteria Kafā’ah “

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis

mengambil rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana analisis fiqih terhadap pemikiran tokoh agama di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang kriteria kafā’ah

dalam unsur agama, ormas Islam dan nasab?

2. Bagaimana analisis fikih terhadap penerapan konsep kafā’ah di kalangan

tokoh agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah mengenai kriteria kafā’ah di atas, maka

tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

28 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Karya Anda, t.th.), 45.
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1. Untuk mengetahui pemikiran kriteria kafā’ah dalam unsur agama, ormas

Islam dan nasab menurut tokoh agama di Desa Joresan Kecamatan

Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui penerapan konsep kafā’ah di kalangan tokoh agama di

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam memilihkan

dan mencarikan pasangan untuk putra dan putrinya.

D. Manfaat  Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangan

pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam,

khususnya dalam bidang Ahwal Syakhsiyah.

b) Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan

untuk penelitian lanjutan dan pihak-pihak yang konsen terhadap

perkembangan yang berkaitan dengan masalah kafā’ah.

2. Secara Praktis

a) Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan, pemikiran dan

pengalaman, serta dapat menjawab dan memecahkan suatu masalah

dalam penelitian, khususnya dalam masalah Ahwal Syakhsiyah.

b) Bagi pihak akademik, sebagai sumbangan ilmiah dan tambahan

kepustakaan bagi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo serta
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memberikan tambahan bahan referensi, khususnya bagi pembaca dan

peneliti yang membahas pada topik yang sama.

c) Bagi masyarakat, dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat,

khususnya bagi keluarga yang akan memilih dan mencarikan

pasangan untuk putra-putrinya, agar selalu mempertimbangkan

unsur kafā’ah dalam perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis

melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut

tentang konsep kafā’ah .

Pertama penelitian yang dilakukan Ikhwanul Fuad Ahsan, seorang

penulis dari IAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul “Perspektif

Maẓhab Ḥanafī Tentang Konsep Kafā’ah dalam Perkawinan Menurut

Jemaat Ahmadiyah”. Skripsi ini menggunakan rumusan masalah sebagai

berikut; (1) bagaimana perspektif Maẓhab Ḥanafī tentang kriteria kafā’ah

dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah; 2) bagaimana perspektif

Maẓhab Ḥanafī tentang status hukum kafā’ah dalam perkawinan menurut

Jemaat Ahmadiyah; 3) bagaimana perspektif Maẓhab Ḥanafī tentang

perkawinan yang tidak sekufū’ menurut Jemaat Ahmadiyah;. Dari hasil

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Maẓhab Ḥanafī

tentang macam kriteria kafā’ah dalam perkawinan menurut Jemaat

Ahmadiyah berupa keturunan, harta, dan agama merupakan pendapat yang

sesuai. Adapun mengenai kriteria rupa merupakan hal yang tidak
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dipertimbangkan sebab tidak menimbulkan aib. Selanjutnya dalam

penetapan kriteria agama sebagai prioritas utama merupakan hal yang

semestinya, namun dalam mengartikan agama dengan keikutsertaan dalam

jemaat merupakan hal yang tidak sesuai, di mana agama seharusnya

diartikan dengan kesalehan dan ketakwaan. Dan dalam perspektif Maẓhab

Ḥanafī tentang status hukum kafā’ah yang bukan bagian dari rukun maupun

syarat sahnya perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah adalah pendapat yang

sesuai. Adapun penetapan status hukumnya sebagai syarat keagamaan atau

kerohanian dan hak bagi mempelai perempuan, walinya, dan mempelai laki-

laki adalah tidak sesuai, seharusnya kafā’ah sebagai syarat lazimah dalam

perkawinan yang merupakan hak mempelai perempuan dan walinya saja.

Serta dalam perspektif Maẓhab Ḥanafī tentang perkawinan yang tidak

sekufū’ sebagai perkawinan yang sah menurut Jemaat Ahmadiyah adalah

pendapat yang sesuai. Adapun pemberian sanksi organisatoris bagi pelaku

perkawinan ini adalah tidak sesuai, seharusnya diberi hak khiyar bagi istri

dan hak fasakh bagi walinya.29

Kedua, Ali Mudhofir seorang penulis dari IAIN Ponorogo dengan karya

ilmiah berjudul “Studi analisis Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin

Shata al-Dimyati tentang Kafā’ah dalam kitab I’anah al-Thalibin”. Skripsi

ini menggunakan rumusan masalah; (1) bagaimana analisa Hukum Islam

tentang kriteria kafā’ah menurut Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin

Shata al-Dimyati; (2) bagaimana analisa Hukum Islam tentang Istinbat al-

29 Ikhwanul Fuad Ahsan, “Perspektif Maẓhab Ḥanafī Tentang Konsep Kafā’ah dalam
Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 38.
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Ahkam yang digunakan Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Shata al-

Dimyati dalam menetapkan kriteria kafā’ah dalam pernikahan. Dari hasil

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep kafā’ah dalam kitab

I’anah al-Thalibin dijelaskan secara ekplisit. Bahwa kafā’ah adalah

persamaan dan keadilan. Secara istilah adalah sesuatu yang mewajibkan

kepada peniadaan cacat dan persamaan suami istri dalam hal kekurangan dan

kesempurnaan dengan pertimbangan dari cacatnya pernikahan. Meskipun

demikian Muhammad Shata tidak terlalu kaku dalam menetapkan kriteria

kafā’ah tersebut, karena adat kebiasaan suatu masyarakat dapat

menggugurkan pendapat para fuqaha. Dasar hukum kafā’ah tersebut

bertumpu pada hadis Nabi dan pendapat para Imam Mazhab dan fuqaha. Dan

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

menjadi landasan hukum tertinggi dalam masyarakat dibandingkan dengan

para fuqaha.30

Ketiga, Alfin Bahru Rohmika seorang  penulis dari IAIN Ponorogo

dengan karya ilmiah berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi

Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang

Larangan Menikah Karena Tidak Sekufū’ (Studi Pasal 61 KHI)”. Skripsi ini

menggunakan rumusan masalah; (1) bagaimana persepsi masyarakat Desa

Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tentang larangan menikah

karena tidak sekufū’; (2) bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap

30 Ali Mudhofir, ”Studi analisis Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Shata al-
Dimyati tentang Kafā’ah dalam kitab I’anah al-Thalibin,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,
2014), 78.
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larangan menikah karena tidak sekufū’ di Desa Dadapan Kecamatan Sedan

Kabupaten Rembang (Studi pasal 61 KHI). Dari hasil penelitian tersebut

dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Desa Dadapan terdapat

larangan menikah karena tidak sekufū’ yang disebabkan pemahaman mereka

tentang kufū’ ialah sama, sederajat dalam tingkat sosial dan sederajat dengan

akhlak serta kekayaan. Meskipun begitu, mayoritas informan yang peneliti

wawancarai nampaknya tidak sepaham, sebab mereka bersandar pada

pemahaman Maẓhab Mālikī bahwa kafā’ah bukan karena nasab, atau

keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan.31

Dari beberapa telaah pustaka di atas, memang hampir mirip dengan

perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda meskipun dalam

pembahasannya mengenai kafā’ah. Permasalahan yang penulis teliti saat ini

adalah pemikiran Tokoh Agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak

Kabupaten Ponorogo tentang kriteria kafā’ah dalam unsur agama, ormas

Islam, dan nasab serta penerapannya.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan satuan sistem

yang harus dicantumkan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini

sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai

tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk

31 Alfin Bahru Rohmika, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa
Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Larangan Menikah Karena Tidak
Sekufū’ (Studi Pasal 61 KHI),” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 93.
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melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah

ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.32

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan

atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat

dari lapangan atau masyarakat. Dikatakan penelitian lapangan karena

penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di Desa Joresan Kecamatan

Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan

pendekatan kualitatif  yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati.33 Artinya, penelitian kualitatif berasal dari

situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana

adanya, tanpa dimanipulasi.34 Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus

menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi

kultural sekaligus mengikuti data.35 Dikatakan kualitatif  karena pada

penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang

terjadi di dalam masyarakat, untuk mengetahui faktor-faktor yang

32 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.
33Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda

Karya, 2009), 4.
34S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 1996), 18.
35Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatf dan Kuantitatif (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2002), 11.
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mempengaruhi pandangan tokoh agama tentang kriteria kafā’ah di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah merupakan perencana,

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia

menjadi pelapor hasil penelitiannya.36 Dalam penelitian ini, peneliti

menggali data secara langsung, baik dengan cara wawancara di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh penulis untuk

menyusun skripsi yaitu di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di daerah ini masih kental

nuansa agamisnya dan masyarakat mayoritas dari organisasi/kalangan

NU.

4. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan

masalah dalam penyusunan skripsi ini di antaranya:

a. Kriteria kafā’ah dalam unsur ormas Islam dan nasab menurut

pandangan Tokoh Agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak

Kabupaten Ponorogo.

36 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 121.
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b. Penerapan unsur kafā’ah di kalangan Tokoh Agama di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini

maka sumber data yang diperlukan adalah data primer, yaitu

diperoleh penulis pada saat mengumpulkan data-data langsung dari

lapangan. Pada skripsi ini sumber data primer berasal dari hasil

wawancara peneliti dengan tokoh agama yaitu KH. Jiryan Hasbullah,

K. Ghufron Hasbullah, Mbah Abu Sholeh, Ibu Hanik, Bapak Syarif.

Sedangkan data sumber data sekunder adalah data pelengkap yang

diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen kantor Desa Joresan,

dan hasil-hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan makna

dan kriteria kafā’ah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini

sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui

tentang obyek yang akan dibahas dan diteliti. Pengamatan dilakukan

agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.37

Dalam penelitian ini menggunakan observasi untuk melakukan

37 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 57.
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pengamatan di Desa Joresan, untuk mengetahui bagaimana pandangan

tokoh agama mengenai kriteria dan penerapann tentang kafā’ah.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara

menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.38 Yaitu

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi

dengan menggunakan lisan.39 Adapun masyarakat yang akan peneliti

jadikan informan yaitu tokoh agama di Desa Joresan yaitu KH. Jiryan

Hasbullah, K. Ghufron Hasbullah, Mbah Abu Sholeh, Ibu Hanik,

Bapak Syarif, Ibu Khusnul. Adapun data-data yang akan dijadikan

wawancara adalah tentang pemikiran dan penerapan kafā’ah menurut

tokoh agama di Desa Joresan.

6. Analisis Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode deduktif

(penyimpulan dari yang umum ke yang khusus), atau berangkat dari teori

yang bersifat umum menuju ke khusus yaitu data-data yang bersifat nyata

dari lapangan. Artinya, dalam metode deduktif teori menjadi alat

penelitian sejak memilih dan menemukan masalah.40

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori kafā’ah dari

sudut pandang fiqih untuk menganalisa kasus antara lain : pemikiran dan

38 H. Arief Furchan dan H. Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai
Tokoh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: PT
Bhineka Cipta, 2006), 227.

40 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012) 28.
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penerapan kafā’ah menurut pandangan tokoh agama di Desa Joresan

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik

kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam pandangan

dan penerapannya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data

dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas (kebenaran

terhadap data penelitian) dengan cara mengecek data yang telah diperoleh

melalui beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti disini akan melakukan pemilahan data dengan cara

membandingkan data dari hasil wawancara dan kemudian peneliti telaah

lagi dengan hasil pengamatan yaang peneliti lakukan selama masa

penelitian untuk mengetahuai kriteria kafā’ah menurut pandangan tokoh

agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam

hal agama, ormas Islam dan nasab serta penerapannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis

menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
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pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini

berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan

penulis dalam skripsi ini.

BAB II : KONSEP KAFĀ’AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT

FIQIH

Bab kedua berisi landasan yang merupakan alat untuk

menganalisis data serta sebagai pijakan dalam penelitian. Bab ini

berfungsi untuk menjelaskan mengenai pengertian kafā’ah, dasar

hukum kafā’ah, faktor-faktor penentu kafā’ah menurut fuqaha,

pentingnya kafā’ah dan hikmah kafā’ah.

BAB III : PENDAPAT  TOKOH AGAMA TENTANG KRITERIA

KAFĀ’AH DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK

KABUPATEN PONOROGO

Bab ketiga berisi pokok pembahasan skripsi yang mengkaji

tentang pemikiran dan penerapan kriteria kafā’ah menurut Tokoh

Agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Bab ini berfungsi untuk menjelaskan keadaan geografis desa

Joresan serta mengetahui bagaimana pandangan kriteria kafā’ah

dalam unsur agama, ormas Islam dan nasab menurut Tokoh

Agama di Desa Joresan dan bagaimana penerapan konsep kafā’ah

di kalangan Tokoh Agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak

Kabupaten Ponorogo.
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BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM (FIQIH) TERHADAP KRITERIA

DAN PENERAPAN KAFĀ’AH MENURUT PANDANGAN

TOKOH AGAMA DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK

KABUPATEN PONOROGO.

Bab keempat menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi

analisa fiqih terhadap pemikiran Tokoh Agama di Desa Joresan

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang kriteria kafā’ah

dalam unsur agama, ormas Islam dan nasab serta analisa fiqih

terhadap penerapan kafā’ah Tokoh Agama di Desa Joresan

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi

membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima ini berisi, kesimpulan yang merupakan hasil analisis

dari bab empat, di mana juga sebagai jawaban dari rumusan

masalah. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan hasil analisa fiqih

terhadap pemikiran dan penerapan kafā’ah Tokoh Agama di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
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BAB II

KAFĀ’AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kafā’ah

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

setara. Menurut H. Abdul Rahman Ghazali, kafā’ah atau kufū’, menurut

bahasa, artinya “setaraf”, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa,

sederajat atau sebanding.1 Kata kufū’ atau kafā’ah dalam perkawinan

mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.

Sifat kafā’ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang

dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki

yang mengawininya.2

Yang dimaksud dengan kafā’ah atau kufū’ dalam perkawinan, menurut

istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri

dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

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

sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam

akhlak serta kekayaan.3

Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan “kafā’ah”, artinya ialah

sama, serupa, seimbang, atau serasi. Keseimbangan antara calon istri dan

suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), 56.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 140.

3 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 56.

25
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melangsungkan perkawinan.4 Arti kesepadanan (kafā’ah) bagi orang-orang

yang menganggapnya syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang

laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan

menjadi istrinya) dalam beberapa hal. Para ulama memandang penting

adanya kafā’ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum

laki-laki berbeda dengan kaum wanita, tidak direndahkan jika mengawini

wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya.5

Dalam mendifinisikan kafā’ah, banyak para ulama’ dan ilmuan yang

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

1. Menurut H. ‘Abd. Al-Rahman al-Ghazali, Pengertian kafā’ah secara

bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, serupa, sederajat

atau sebanding.6

2. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnahnya bahwa yang

dimaksud dengan kufū’ dalam hukum perkawinan Islam ialah sama,

sederajat, sepadan atau sebanding. Laki-laki sebanding dengan

calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat

sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.7

3. Menurut ‘Abd Al- Wahab Al-Sayyid Hawwas kafā’ah adalah

kecocokan dan persamaan antara dua mempelai dalam urusan-

4 Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqih jilid II (Jakarta:
Departemen Agama, 1982/1983), 95.

5 M. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,
Penerjemah Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 349.

6 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2009), 56.

7 Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah jilid VII, terjemahan Moh Tholib (Bandung: PT Al-Ma’arif,
tt), 36.
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urusan tertentu yang mendasari kebaikan suami istri dan

kebahagiaan rumah tangga.8

4. Sedangkan H. Zahri Hamid mengatakan bahwa kafā’ah merupakan

kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan

keadaan calon suami dan istri, baik dari segi agama yang

dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa jasmaniyahnya,

kemampuan ilmunya, standing sosialnya, akhlaknya, umurnya,

kedewasaan fisik dan psikologinya, harta kekayaannya dan lain

sebagainya, sedemikian rupa sehingga antara calon suami dan istri

itu terdapat keserasian yang diperlukan.9

5. M. Ali Hasan berpendapat bahwa kafā’ah berasal dari bahasa Arab=

الكفاءة Sebanding, setaraf, dan sesuai. Kesetaraan yang perlu dimiliki

oleh calon suami istri, agar menghasilkan keserasian hubungan

suami istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah-

masalah tertentu.10

Jadi, tekanan dalam hal kafā’ah adalah keseimbangan, keharmonisan,

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

kalau kafā’ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan,

maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT

adalah sama. Hanya ketakwaannyalah yang membedakannya.

8 Abdul Wahab al-Sayyis Hawawas, Kunikahi Engkau Secara Islami, Penerjemah Rosihon
Anwar dan Muhammad Reza Pahlevi (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 148.

9 Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di
Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 19.

10 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2003), 33.
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Kafā’ah dalam perkawinan, merupakan faktor dapat mendorong

terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan

perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafā’ah

dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak

menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafā’ah adalah hak bagi wanita

atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai

akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan

menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan. 11

B. Dasar Hukum Kafā’ah

1. Al-Qur’an

Firman Allah SWT:

يَآَا يـَُّها النَّاُس اِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َواُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعْوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرفـُْوا ِانَّ 
اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا اَتْـَقاُكْم .

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seseorang 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.” (Q.S. al-Ḥujurāt: 13).12

Ayat di atas menjelaskan tidak pernah membedakan manusia satu

dengan yang lainnya, kecuali dalam ketaqwaan mereka kepada Allah.

Jadi, tekanan dalam hal kafā’ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan

11 H. ‘Abd. al-Rahman al-Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 97.
12 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Intermasa,

1986), 847.
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keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab

kalau kafā’ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau

kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam

Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT

adalah sama, hanya ketakwaan yang membedakannya. Kafā’ah dalam

pernikahan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya

kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan

dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. 13 Firman Allah dalam

surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

َأْعَجَبْتُكْم َوَال تـَْنِكُحْوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَ َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـٌْر ِمْن ُمْشرَِكٍة  َوَلوْ 

ٌر مِ  ْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم َوَال تـُْنِكُحْوا اْلُمْشرِِكْنيَ َحىتَّ يـُْؤِمنـُْوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

ُ آيَاتِِه لِلنَّا ِس أُْولَِئَك َيْدُعْوَن ِإَىل النَّاِر َواهللا َيْدُعْو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ

َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرْوَن.
Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke
neraka, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan
izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

13 Abidin dan  H. Aminudin, Fiqih Munakahat I , 51.
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perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran”.14

Ayat ini turun terkait permohonan izin Mursad al-Ghanawi kepada

Rasulullah untuk menikahi seorang wanita musyrik yang cantik rupawan

bernama ‘Anak. Yaitu teman lama Mursad sejak zaman jahiliyah dulu,

akan tetapi Mursad hijrah ke Madinah dan masuk Islam mereka belum

pernah bertemu. 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. Walaupun mereka itu cantik dan

rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya. Budak perempuan yang mukmin

atau budak laki-laki yang mukmin, lebih baik untuk dikawini dari pada

mengawini orang musyrik itu.15

2. Ḥadith

Dalam sebuah ḥadith juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

َعْن َاِيبْ ُهَريـَْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َعْن النَِّيبْ َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : قَاَل تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة 

ْيِن َترَِبْت  ِألَْرَبٍع ِلَما ِهلَا, َوحلََِسِبَها, وجلََِماِهلَا, َوِلِديِْنَها, فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

َعٍة)َيَداَك.(ُمتَـَفٌق َعَلْيِه َمَع  رَاٍو َسبـْ

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA dan Nabi SAW, beliau berkata,

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis

14 Badan Wakaf UII, al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,
1995),  373.

15 Ibid, 374.
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keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang

memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung”.16

Ḥadith di atas menjelaskan bahwa perempuan yang mulia dan

memilki 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 semua sifat tersebut. 17

Karena Islam tidak memandang suatu kelebihan dan ketinggian

derajat seseorang selain dari sisi agamanya. Semua manusia tercipta dari

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

mereka tidak lebih bermartabat di atas sebagian yang lainnya melainkan

nilai ketakwaan.18 Serta dalam ḥadith lain dijelaskan bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

اَتَاُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديـَْنُه َوُخُلَقُه اَنَّ َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : ِاَذا 

ٌر َقاُلْوا: يَا َرُسْوَل اِهللا. َوِإنْ  َنٌة ِىف اْألَْرِض َوَفَساٌد َكِبيـْ فَاَْنِكُحْوُه ِاالَّ تـَْفَعُلْوا َتُكْن ِفتـْ

َالَث َمرَّاٍت, َكاَن ِفْيِه? قَاَل : ِإَذا َجاءَُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديـَْنُه َوُخُلَقُه فَاْنِكُحْوُه ثَ 

16 M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Abdul Hayyie al-
Kattani dan A. Ikhwani (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 414.

17Achmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih al-Bukhari jilid VII (Semarang: CV Asy-Syifa’,
1999), 25.

18 Imam Hafish Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bahri Buku 25 (Penjelasan Kitab  Bukhari,
Penerjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 113.
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َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغرِْيٌب. َواَبـُْوَحامتٍِ اْلُمَزِىنُّ لَُه ُصْحَبٌة. َوَال نـَْعِرُف لَُه َعِىن النَِّىبِّ 

َر َهَذا احلَِْدْيِث. (رواه الرتمذي عن أيب حامت) َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغيـْ

Artinya: “Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan
budi pekertinya, maka kawinkanlah dia. Kalau tidak nanti
akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka
menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun ...(cacat).”
Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang
yang engkau ridai agama dan budi pekertinya maka
nikahkanlah dia. ”Beliau mengucapkan demikian sampai tiga
kali. Ḥadith ini Hasan gharib. Abu Hatim al-Muzani ia punya
persahabatan. Dan saya tidak mengetahui untuknya dari Nabi
Muhammad SAW kecuali ḥadith ini. (Riwayat al-Tirmidhī
dari Abī Ḥātim). 19

Titah dalam ḥadith di atas ditujukan kepada para wali agar mereka

menikahkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada orang yang

beragama, berakhlak, dan bersifat amanah. Jika mereka tidak mau

menikahkan dengan laki-laki yang berakhlak mulia, tetapi memilih laki-

laki yang tinggi kedudukannya, mempunyai kebesaran dan harta, berarti

akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan bagi laki-laki tersebut.20

Tujuan peringatan ini, agar dalam perkawinan tujuan utamanya

janganlah mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata-mata yang

tidak dapat berbuah baik dan berguna bagi pelakunya, tetapi yang wajib

diperhatikan lebih dulu adalah persyaratan keagamaannya, karena

dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Baru sesudah

19 Moh. Zuhri, dkk, Tarjamah Sunan at-Tirmidzi jilid II (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992),
410-411.

20 Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat 1, 54.
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itu, bolehlah diperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah

disenangi dan disukai oleh manusia.21

C. Faktor-faktor Penentu Kafā’ah Menurut Fuqaha

Masalah kafā’ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah

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

kekayaan, dan sebagainya.22 Dalam kriteria yang digunakan untuk

menentukan kafā’ah, ulama berbeda pendapat mengenai kufū’ yaitu:

1. Faktor yang disepakati mayoritas ulama’.

a. Agama

Sepakat ulama’ menempatkan dīn atau diyanah yang berarti

ketaatan beragama (agama Islam) sebagai kriteria kafā’ah. Al-Hafizh

Ibnu Hajar rahimahullah berkata,  “Kesetaraan dalam hal agama

sudah menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, tidak

dihalalkan seorang wanita muslimah menikahi seorang kafir. Firman

Allah SWT dalam surat al-Ḥujurāt: 13:

يَآَا يـَُّها النَّاُس اِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َواُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعْوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرفـُْوا 
ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا اَتْـَقاُكْم .

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling

21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Penerjemah Mahyuddin Syaf  (Bandung: Al Ma’arif, 1996),
30.

22 Tihami, Fikih Munakahat, 57-58.
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mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertakwa di antara kamu.” (Q.S. al-Ḥujurāt: 13).23

Dalam ayat ini terdapat penegasan bahwa semua manusia adalah

sama sebagai makhluk dan dalam nilai kemanusiannya. Tiada seorang

pun yang lebih mulia dari pada lainnya, kecuali yang takwa kepada

Allah SWT, dengan memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia.

Rasulullah SAW bersabda:

َنٌة َوَفَساٌد  إ ِ◌َذا َجاءَُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديـَْنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجْوُه ِاالَّ تـَْفَعُلْوا َتُكْن ِفتـْ

ٌر. َكِبيـْ

Artinya: “Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian

ridai agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika tidak,

akan menjadi fitnah dan kerusakan yang besar.”24

Hadis ini menyerukan kepada para wali agar mengawinkan anak

perempuan mereka dengan lelaki yang beragama, menjalankan

amanat dan berakhlak baik. Jika mereka tidak melakukan itu, tidak

mengawinkan orang yang berakhlak baik dan hanya menyukai

kedudukan nasab dan harta, maka akan timbul kekacauan dan

kerusakan yang tak berkesudahan.

23 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 847.
24 Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, Penerjemah Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi

Press, 2010), 278.
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Ibnu Qayyim berpendapat bahwa yang dimaksud hukum dari

Rasulullah SAW tentang kafā’ah adalah agama dan kesempurnaan

budi pekerti. Seorang Muslimah jangan dikawinkan dengan laki-laki

kafir, perempuan yang tidak pernah berzina jangan dengan laki-laki

jahat, al-Qur’an dan Sunnah tidak menyebut-nyebut kafā’ah selain

agama.25

Dari keterangan diatas jelas bahwa dasar dalam pemilihan suami

sebagaimana yang diinginkan oleh Islam adalah agama dan akhlak,

sedangkan kedudukan, harta dan nasab serta lainnya tidak dikenal

oleh Islam. Karena Islam menyamakan antara orang kaya dan orang

miskin, yang berkulit putih dan yang berkulit hitam yang kuat dan

yang lemah.26

2. Faktor yang diperselisihkan  Ulama’.

a. Nasab atau Keturunan

Adapun kafā’ah dalam hal nasab maksudnya suami harus setara

dengan wanita yang dipinangnya dalam hal nasab dan keturunan.

Misalnya seorang anggota Bani Hasyim tidak dianggap setara

(sekufū’), kecuali dengan seseorang dari Bani Hasyim lainnya.

seorang Quraisy tidak sebanding kecuali dengan seseorang dari kaum

Quraisy pula. Sebagian bangsa Arab sekufū’ dengan sebagian bangsa

Arab yang lain, dan tidak sebanding dengan bangsa non Arab. Dari

25 Al- Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Penerjemah H. Agus Salim
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 29.

26 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Muslimah, Penerjemah Zaid Husein al-Hamid
(Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 267.
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sini dapat kita lihat bahwa bangsa Arab lain tidak setara dengan

kaum Quraisy, dan kaum Quraisy tidak sebanding dengan Bani

Hasyim.27

Antara ulama Shāfi’i dengan Ḥanafī tidak ada perbedaan yang

mencoolok dalam mengukur kufū’ dengan keturunan seperti di atas.

Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa apakah bagi orang Quraisy

yang satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Ḥanafī

berpendapat bahwa orang Quraisy kufū’ dengan Bani Hasyim. Suku

Quraisy adalah mereka yang dari keturunan Nadar bin Kinanah,

sedang suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin

Abdul Manaf. Bangsa Arab seluruhnya dari nenek Nadar.28

Golongan Shāfi’i berpendapat bahwa Quraisy tidak kufū’ dengan

perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Alasannya adalah sabda

Rasulullah SAW yang berbuyi:

ِانَّ اَهللا اْصطََفى ِكَنانََة ِمْن َبِىن ِاْمسَاِعْيَل َواْصطََفى ِمْن ِكَنانََة قـَُرْيًشا َواْصطََفى 

ِىن َهاِشٍم, فَاَنَاِخَياٌر ِمْن ِخَياٍر.(رواه ِمْن قـَُرْيِش َبِىن َهاِشٍم َواْصطََفاِىن ِمْن بَ 

)مسلم

Artinya: “Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani

Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan

memuliakan Bani Hasyim di atas Quraisy dan memuliakan

27 Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, Penerjemah Imam Firdaus, 279.
28 Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat 1, 56.
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aku di atas Bani Hasyim. Jadi, aku yang terbaik di atas

yang terbaik.” (H.R>. Muslim).29

As-Shāfi’i dan kebanyakan muridnya meriwayatkan bahwa kufū’

sesama bangsa-bangsa bukan Arab diukur dengan mengqiyaskan

keturunan-keturunan mereka dengan diqiyaskan antara suku-suku

bangsa Arab yang satu dengan lainnya. Karena itu, mereka juga

menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku yang

menikah dengan laki-laki dari suku yang lain yang lebih rendah

nasabnya. Jadi, hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di

kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama. 30

b. Kekayaan

Demikian pula ulama berbeda pendapat dalam hal kekayaan

sebagai kriteria kafā’ah. Sebagian ulama’ di antaranya Imam Ahmad

dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan

salah satu syarat kafā’ah. Hal ini berarti laki-laki yang akan

mengawini seorang perempuan hendaknya kekayaan yang dimilikinya

tidak kurang dari kekayaan pihak perempuan. Yang dijadikan dalil

oleh kelompok ini adalah hadis Nabi dari Samarah yang dikeluarkan

oleh Ahmad yang bunyinya:

.الِ مَ ا الْ ذَ ا هَ يَ نْـ الدُّ هِ ذِ هَ ِىف مْ هُ نَـ يْـ بَـ اسَ النَّ بَ سَ حْ اَ نْ إِ الَ قَ وَ لُ امَ الْ بُ سَ حلَْ اَ 

29 Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, Penerjemah Imam Firdaus, 280.
30 Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat 1, 58.
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Artinya: Derajat seseorang terletak pada harta. Yang paling berharga

manusia di antara mereka di dunia ini adalah harta ini.31

Dalam riwayat kedua didukung sebagian ulama’ berpendapat

bahwa kekayaan dan harta itu tidak dapat dijadikan syarat kafā’ah.

Karena kurang harta itu kadang-kadang menyebabkan tinggi kualitas

keberagamaan seseorang. Dalil yang dipegang golongan ulama ini

adalah do’a Nabi berasal dari Anas menurut riwayat al-Ṭirmidzi yang

bunyinya:

ا.نً يْـ كِ سْ مِ ِينْ تَ مْ أَ اوَ نً يْـ كِ سْ مِ ِينْ يَ حْ أَ مَّ هُ للَّ اَ 

Artinya: “Ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan

matikanlah saya dalam keadaan miskin.”32

Mereka juga mengatakan bahwa kemampuan laki-laki fakir

dalam menafkahi istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya.

Sebagian lagi berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat menjadi

ukuran kufū’, karena kekayaan itu sifatnya naik turun, dan bagi

perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Adapun golongan Ḥanafi menganggap bahwa kekayaan itu

menjadi ukuran kufū’, yaitu memiliki harta untuk memberi mahar dan

nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki untuk membayar mahar dan

memberi nafkah, atau salah satu di antaranya maka dianggap tidak

31 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 144.

32 Ibid, 144.
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kufū’. Yang dimaksud dengan kekayaan untuk memberi mahar adalah

sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang

diminta. Sedangkan untuk pembayaran lain menurut kebiasaan

dilakukan dengan angsuran.33

Abu Yusuf menilai bahwa kekayaan itu adalah dari

kesanggupannya memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan

mahar, biasanya yang sering mengada-adakannya. Dan seorang laki-

laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan

orang tuanya. Demikian juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

Karena kalau perempuan yang kaya berada di tangan suami yang

melarat akan menyebabkan kemudaratan bagi suami sebab ia

mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-

anaknya.34

c. Kecantikan

Kecantikan itu relatif. Artinya wanita yang cantik menurut satu

orang terkadang tidak cantik menurut orang lain. Tapi, yang pasti,

jika kecantikan menjadi alasan utama dalam pernikahan, tanpa

mempertimbangkan sifat penting lainnya, maka pernikahan itu pasti

menuai kegagalan, sebab kelanggengannya sangat bergantung kepada

kecantikan, padahal kecantikan wanita pasti menyusut karena

kehamilan, melahirkan, dan peningkatan usia. Kecantikan bukan

tidak penting bagi kehidupan rumah tangga. Tapi, menjadikannya

33 Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I , 60.
34 Al- Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Penerjemah H. Agus Salim, 23.
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sebagai prioritas pertama tanpa memandang sifat-sifat lain yang

penting, itu menunjukkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman

yang dangkal.35

Al-Imam al-Ghazali rahimahullah berkata, “Perintah Nabi SAW,

untuk memerhatikan agama bukan berarti melarang memerhatikan

kecantikan dan bukan pula perintah untuk mengabaikannya, tetapi

juga larangan memerhatikan agama saja. Rasulullah SAW bersabda:

َنُكَما (رواه اخلمسة اال أبوداود)اُ  َها فَِإنَُّه َأْحَرى َأْن يـُْؤَدَم بـَيـْ ْنظُْر إِلَيـْ

Artinya: “Lihatlah dia (wanita), karena sudah sepantasnya ada

kecocokan di antara kalian berdua”.36

Hadis tersebut merupakan anjuran bagi orang yang mencari

kecantikan dan menikmati yang halal, karena kecantikan wanita

merupakan tuntutan fitrah yang dipandang utama oleh suaminya

sehingga gugurlah pelampiasan syahwatnya kepada selain istrinya

yang cantik itu dan di dalamnya juga terkandung kebahagiaan

akhirat.37

d. Tidak Cacat

Salah satu syarat kufū’ adalah tidak ada kecacatan. Hal ini

menurut pendapat murid-murid Shāfi’i dan riwayat Ibnu Nashr dari

35 Syaikh Fuad Shalih, Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah, Penerjemah
Ahmad Fadhil (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 66.

36 Ibid, 67.
37 Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah Dan Berumah Tangga, Penerjemah

Muhammad al-Mighwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 57.
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Malik. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok.

Ia tidak kufū’ dengan perempuan yang sehat lagi normal. Jika

cacatnya tidak begitu mencolok, tetapi kurang disenangi secara

pandangan lahiriyah atau perwatakannya jelek, seperti buta terpotong

atau rusak anggota tubuhnya. Cacat itu menyebabkan orangnya tidak

sekufū’. Beda dengan pendapat ulama’ Ḥanafiyah dan Ḥanabilah,

mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafa’ah

dalam perkawinan.38

Dalam kitab Al-Mughni dikatakan, “Kecacatan tidak menjadi

ukuran kufū’, karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya

pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan

bukan walinya karena yang menempuh resikonya adalah perempuan.

Tetapi wali boleh mencegahnya kalau perempuan itu menikah dengan

orang gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jarinya. Adapun

yang dapat menentukan kufū’ adalah laki-laki, bukan perempuan.

Laki-laki yang dikenai syarat bahwa ia harus kufū’ dengan

perempuannya, bukan sebaliknya perempuan harus kufū’ dengan laki-

laki.39

3. Faktor yang kurang dianggap penting menurut Ulama’.

a. Merdeka

Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan

mazhab Mālikī bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian kafā’ah.

38 Al- Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Penerjemah H. Agus Salim, 23.
39 Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I , 61.
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Hal ini didasarkan adanya hadis shahih yang memberikan hak khiyar

(memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan

(yakni hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan

perkawinannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba

sahaya). Budak laki-laki tidak kufū’ dengan perempuan merdeka.

Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufū’ dengan perempuan

merdeka. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi

budak tidak kufū’ dengan perempuan yang neneknya yang tidak

pernah menjadi budak. Hal ini karena, perempuan merdeka bila

dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela. Begitu juga bila

dinikahi laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi

budak.40

b. Pekerjaan

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat,

tidak kufū’ dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau

pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara yang satu

dengan yang lainnya, maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk

mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur dengan

kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan

terhormat di suatu tempat dianggap tidak terhormat di tempat dan

40 Ibid, 59.
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masa yang lain.41 Berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat

71:

َواللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِىف الرِّْزِق.

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang
lain dalam hal rizki”.42

D. Penting dan Hikmahnya Kafā’ah

1. Pentingnya Kafā’ah

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 kafā’ah.43

Kafā’ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat

mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin

keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Kafā’ah penting

karena perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan

41 Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I , 60.
42 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Wasith Jilid 2, Penerjemah Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema

Insani, 2013), 315.
43Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan

Indonesia, 17-19.
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menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan

menyebabkan terjadinya perceraian.44

Dengan adanya kafā’ah dalam perkawinan diharapkan masing-

masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Dalam

istilah Islam al-Qur’an sering disebut dengan kehidupan yang sakīnah

(tenteram), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rạhmah (diliputi

rahmat dari Allah). Itu semua bermula dari sebuah bangunan rumah

tangga (keluarga). Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga

yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakan sedini

mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra

nikah), kemudian dilanjutkan hingga saat setelah memasuki kehidupan

keluarga.45

Faktor kafā’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.46 Ketika dalam sebuah perkawinan terdapat ketidak

seimbangan antara calon suami dan calon istri, maka akan banyak

menimbulkan kemadaratan kedepannya, dan hal terssebut tidak akan

pernah sesuai dengan tujuan perkawinan Islam seperti dalam UU No. 1

Tahun 1974 yakni, “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

44 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 57.
45 A.. Abdurrahman, Fadilah Wanita Shalihah (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2001), 37.
46 Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002),  264.
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2. Hikmah Kafā’ah

Berdasarkan konsep kafā’ah seorang calon mempelai berhak

menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama,

keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai

pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar

supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya

ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu secara psikologis seseorang

yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat

membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan

keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Berikut

hikmah kafā’ah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai

berikut:

a. Antara  laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dalam

cinta, kasih sayang, harmonis, kerjasama, saling menasehati dan

toleran meletakkan pondasi, mengangkat keluarga Islam dalam

suatu lingkungan yang lestari dan sehat.47

b. Kafā’ah dalam ketaatan menjalankan agama dan akhlaknya

yang mulia akan menjadikannya (wanita) pembantu bagi

suaminya dalam menjalankan agamanya, sekaligus akan

menjadi pendidik yang baik untuk anak-anaknya, akan dapat

bergaul dengan keluarga suaminya yang baik.

47 Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 182.
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c. Kafā’ah dalam hal kecantikan, meskipun kecantikan wajah

bukan segala-galanya, namun mempunyai istri yang cantik luar

dan dalam tentu lebih menyenangkan adanya, karena hal ini

dapat menenangkan dan menggembirakan hati suami, sehingga

terhindar dari segala sesuatu yang kurang patut, maksudnya

membuat suami lebih percaya diri, lebih menjaga

pandangannya, dan lebih melanggengkan kasih sayang. 48

d. Kafā’ah dalam hal keluarga yang baik, seorang wanita yang

berasal dari keluarga yang ahli ibadah, baik akhlaknya dan

terkenal pula selaku ahli kebaikan di dalam masyarakat luas,

karena dengan berasal dari keturunan tersebut kemungkinan

besar akan dapat pula merawat, mendidik dan mengasuh anak-

anaknya dengan pola didikan yang baik pula.49

e. Kafā’ah dalam hal harta, tidak bisa dipungkiri bahwa harta

memang penting dalam kehidupan. Dia bisa menjadi senjata

jika dipakai untuk senjata, dan bisa juga menjadi prajurit dalam

perang. Dalam arti, dengan harta manusia mempunyai

kebebasan dan kemudahan  untuk melakukan sesuatu, baik itu

kebaikan maupun keburukan. Dengan harta manusia lebih

48 Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai (Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah,
warahmah) (Yogyakarta: Absolut,  2004), 147.

49 Ibid, 150.
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tenang dan mudah untuk berdakwah dan beribadah di jalan

Allah. 50

f. Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk

memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan

berlandaskan pada cinta, rida, dan suka sama suka. Akan tetapi

Islam memberikan patokan soal kesepadanan, untuk

memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga.51

Jadi setiap calon mempelai bisa mempunyai tujuan sendiri-sendiri

dalam menikah, baik tujuan yang baik maupun buruk. Namun Islam

sebagai agama mempunyai tuntunan bahwa salah satu tujuan pernikahan

adalah terwujudnya keluarga sakinah atau keluarga yang

menenteramkan seluruh anggotanya sehingga kondusif untuk

menanamkan dan mempraktekkan keluarga sepanjang hayat.

Pernikahan harus dipersiapkan secara matang dan salah satu langkah

awal yang paling menentukan adalah memilih pasangan yang tepat.

Pasangan yang pas akan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi

bermacam cobaan dalam berumah tangga, sebaliknya pasangan yang

tidak pas justru bisa berpotensi menjadi sumber cobaan itu sendiri.52

50 Abdul Wahhab Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, Penerjemah Rosihan Anwar
dan Muhammad Reza Pahlevi, 43.

51 Ibid, 185.
52 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berspektif

Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2012), 66.
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BAB III

PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG KRITERIA KAFĀ’AH DI DESA

JORESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Joresan Mlarak Ponorogo

1. Sejarah Desa Joresan

Menurut dongeng atau cerita dari sesepuh Desa Joresan, pada suatu

masa ketika itu ada anak manusia yang bernama Moh. Thoyyib, yang

berasal dari Desa Tegalsari Kecamatan Jetis dan mengembara dari suatu

tempat ke tempat lain dan pada suatu ketika Moh. Thoyyib mengembara

ke arah timur menuju ke suatu tempat yang masih hutan belantara dan

belum pernah dijamah manusia. Sesampainya di tempat tersebut Moh.

Thoyyib mencoba menebang satu persatu pohon yang ada di situ dan

jadilah lahan yang luas lalu beliau memberi nama “Djoper” dan jadilah

sekarang menjadi Desa Djoper  yang berada di Kecamatan Jetis.

Setelah itu Moh. Thoyyib disusul oleh seseorang yang bernama

Iskak, mertuanya sendiri dan di situ Moh. Thoyyib berbincang-bincang.

Setelah itu pergi ke sebuah pohon besar yang paling tinggi, kemudian

Moh. Thoyyib lalu memanjat sampai ke puncak ketinggian tersebut, dan

memandang kesebuah arah yang tak lain adalah arah utara. Kemudian

turun dan berjalan ke arah gerumbul tersebut, ketika di tengah

perjalanan Moh. Thoyyib bertemu dengan beberapa burung bangau yang

berwarna putih. Sesampainya di Gender,  Moh. Thoyyib bertemu dengan

48
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seseorang yang lagi menjaga pintu, lalu Moh. Thoyyib bertanya “Nyapo

kowe neng kene” ? (Kenapa kamu di sini ?) lalu orang tersebut

menjawab “Aku lagi njogo resan” (aku sedang menjaga air) lalu mereka

berbincang-bincang lama. Akhirnya Moh. Thoyyib memberi nama

gerumbul tersebut “Joresan” dari kata Djogo Resan dan tempat tersebut

diberi nama “Desa Joresan” sampai sekarang. Itulah sekilas cerita dari

hasil asal-usul Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.1

2. Letak Geografis

Desa Joresan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mlarak

Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah tenggara pusat kota

Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Joresan dengan ibu kota kecamatan

kurang lebih ½ km dan jarak dengan ibu kota kabupaten Ponorogo

kurang lebih 15 km. Desa Joresan secara administratif terdiri dari 3

dusun, 6 RW dan 12 RT. Mempunyai luas wilayah 166.310 Ha yang

terletak antara ketinggian 106 meter di atas permukaan laut dengan

batas-batas wilayah yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nglumpang

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Coper dan Mojorejo

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nglumpang dan Mojorejo

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siwalan dan Ngrukem

Dilihat dari keadaan geografisnya, Desa Joresan Kecamatan Mlarak

terletak di daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada yang dapat

1 RPJM Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 2017-2022, 4.
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digunakan sebagai pengairan lahan pertanian dengan produksi padi

maupun hortikultural, sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area

persawahan, pekarangan, dan tegal. Desa Joresan Kecamatan Mlarak

mempunyai dua iklim yaitu kemarau dan penghujan.

3. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk desa Joresan pada tahun 2017 mencapai 1.943 jiwa

dengan perincian menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 989 orang dan

perempuan 957 dan terbagi dalam 535 Kepala Keluarga.2

4. Kondisi Keagamaan

Masyarakat desa Joresan mayoritas penduduknya memeluk agama

Islam. Jumlah pemeluk agama Islam 2.095 jiwa dan tidak ada pemeluk

agama lain. Sebagai masyarakat dengan penduduk 100% beragama

Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak

diwarnai dengan kegiatan keislaman. Hal ini nampak dengan berdirinya

beberapa pondok pesantren dan beberapa kelompok majelis taklim

(Yasinan, Tahlilan, Diba’an putra, Diba’an putri, Khataman al-Qur’an

putra dan Khataman al-Qur’an putri).

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat desa

Joresan sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena

mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya

2 Buku Profil Desa/Kelurahan Joresan Tahun 2018.
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kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan

kerukunan hidup dalam masyarakatnya dan agamanya.3

5. Kondisi Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan baik

formal maupun non formal di desa Joresan sedikit demi sedikit telah

banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak dan juga

mengalami peningkatan, dalam arti masyarakat di desa Joresan dapat

menerima pembaharuan tersebut sehingga desa Joresan telah mengalami

kemajuan terutama dalam bidang pendidikan.

Dari data yang diperoleh dari Buku Daftar Isi Profil Desa/Kelurahan

Joresan tahun 2018, masyarakat di desa Joresan secara kuantitatif masih

tergolong masyarakat dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan,

jadi tidak bisa dikatakan maju ataupun rendah. Hal ini dapat dibuktikan

dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat dan terhitung

mulai tahun 2018 sebagai berikut:4

Tabel 3.1

Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Joresan

Nomor Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Belum/tidak sekolah 248

2 Tidak tamat Sekolah Dasar 386

3 Ibid.
4 Ibid.
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3 Tamat Sekolah Dasar sederajat 308

4 Tamat Sekolah Menengah Pertama

sederajat

364

5 Tamat Sekolah Menengah Atas sederajat 468

6 Tamat S1 137

7 Tamat S2 32

8 Tamat S3 -

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Joresan

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, hal ini

nampak dari sarana dan prasarana yang ada, yaitu:

Tabel 3.2

Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Joresan

Nomor Sarana dan Prasarana Pendidikan Jumlah

1 Play Group 2

2 Taman Kanak-kanak 3

3 Sekolah Dasar 2

4 Madrasah Ibtidaiyah 1

5 Sekolah Menengah Pertama 2

6 Madrasah Tsanawiyah 1

7 Madrasah Aliyah 1

8 Sekolah Menengah Kejuruan 1

9 Pondok Pesantren Salaf 1
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Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwa masyarakat yang

menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang

tinggal di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo banyak

yang tidak menempuh pendidikan formal, meskipun demikian masih

banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk

menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang

dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal.5

6. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo tergolong ekonomi sedang. Adapun mata pencaharian

masyarakat Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Nomor Mata Pencaharian Jumlah

1 Petani 854 orang

2 Pedagang 15 orang

3 PNS 36 orang

4 Tukang 29 orang

5 Guru 20 orang

6 Bidan/Perawat 1 orang

5 Ibid.
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7 TNI/ POLRI 2 orang

8 Pensiunan 15 orang

9 Sopir/Angkutan 2 orang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai

petani yakni berjumlah 854 orang. 6

Demikian penjelasan secara rinci mengenai keadaan geografis serta

keadaan masyarakat Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data perangkat

desa dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian.

B. Pemikiran Tokoh Agama Terhadap  Kriteria Kafā’ah Dalam  Hal Agama,

Ormas Islam, dan  Nasab di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo.

Dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup, mayoritas orang

masih terpengaruh dengan adat istiadat maupun lingkungan yang ada di

sekitarnya. Sebelum akad pernikahan berlangsung masyarakat maupun tokoh

agama yang ada di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo,

selalu memperhatikan dan melakukan upaya untuk mencarikan calon

pasangan yang serasi atau cocok buat putra-putrinya. Biasanya  mayoritas

tokoh agama maupun masyarakat yang akan menikahkan putra-putrinya,

mencari tahu bagaimana keadaan keluarga dan calon pasangannya, dengan

6 Ibid.
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cara menanyakan kepada tetangga atau masyarakat yang tinggal sedesa

dengan calon pasangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu dari

keturunan keluarga siapa, bagaimana agama dan keseharian keluarga

tersebut, apakah dari keluarga yang baik akhlaknya atau tidak, yang biasa

masyarakat Joresan menyebutnya acara nontoni.7

Berikut penjelasan yang penulis uraikan dari pemikiran Tokoh Agama di

Desa Joresan Kecamatan Mlarak  Kabupaten Ponorogo mengenai kriteria

kafā’ah dalam unsur agama, ormas Islam, dan nasab:

a. Agama

Unsur kesamaan agama merupakan hal pertama yang dijadikan

pedoman seseorang Muslim yang akan menikah. Menurut K. Abu

Sholeh yang dimaksud dengan sekufū’ agamanya, yaitu calon laki-laki

maupun calon perempuan yang akan menikah  itu sama-sama beragama

Islam (Muslim dan Muslimah).8 Kedua, menurut Bapak Syarif A. yang

dimaksud dengan sekufū’ dalam hal agama yaitu baik itu calon pasangan

laki-laki dan calon pasangan perempuan sama-sama beragama Islam

yang mempunyai tingkat keshalihan (baik dalam beribadahnya), serta

tingkah laku (akhlak) yang baik.9 Ketiga, menurut KH. Jiryan bahwa

sekufū’ agama maksudnya antara kedua belah pihak sama-sama

7 K. Ghufron Hasbulloh (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 30 Januari 2019.
8 K. Abu Sholeh (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 27 Februari 2019.
9 H. Syarif (Kyai Mushala), Hasil Wawancara, Ponorogo. 5 Juli 2019.
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beragama Islam, karena sekufū’ agama merupakan syarat sahnya suatu

pernikahan.10

Dari wawancara yang penulis lakukan  terhadap tokoh agama di

Desa Joresan, tokoh agama  sepakat bahwa yang menjadi syarat sah

pernikahan adalah sekufū’ dalam hal agama yaitu sama-sama beragama

Islam, sedangkan sekufū’ dalam hal agama tentang tingkat keshalihan

(baik dalam beribadahnya), tingkah laku (akhlak) yang baik merupakan

syarat lazim saja. Tetapi meskipun syarat lazim juga tetap harus

diperhatikan, mengingat hidup  di lingkungan pondok yang kelak akan

menjadi pemimpin penerus pondok serta menjadi pemimpin di

masyarakat.11

b. Ormas Islam

Organisasi sebagai unsur salah satu dari kafā’ah pada penulisan

skripsi ini mendapatkan perhatian yang serius. Menurut K. Abu Sholeh,

bahwa yang dimaksud sekufū’ dalam hal ormas Islam yaitu antara calon

mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan dan keluarganya,

sama-sama berasal dari ormas NU juga, yang memegang adat istiadat

dari nenek moyangnya, seperti slametan untuk ibu hamil, yang

kehamilannya berusia tiga bulan (telon-telon), tujuh bulan (piton-piton),

dzikir fida’ , tahlilan (kirim do’a untuk orang yang sudah meninggal)

dan lainnya. 12

10 KH. Jiryan Hasbullah (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 27 Februari 2019
11 K. Ghufron Hasbullah (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 30 Januari 2019.
12 K. Abu Sholeh (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 27 Februari 2019.
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K. Abu Sholeh mengatakan sekufū’ dalam ormas NU sangat

penting, beliau juga mengutamakan  calon  orang  NU dibanding dengan

calon non-NU ketika  memilihkan pasangan untuk putra-putrinya.

Karena,  jika semua calon itu berasal dari keluarga NU semua, nanti

setelah menikah itu akan enak dalam mengarungi bahtera rumah tangga,

dan sangat minim adanya perbedaan dalam hal amaliyah sehari-hari.

Karena biasanya dalam amaliyah setiap hari seperti yasinan, slametan

untuk mendo’akan orang yang meninggal, slametan untuk jabang bayi

yang baru lahir, telon-telon, piton-piton dan lainnya, tidak didapati

dalam amaliyah organisasi lainnya, dan  pengalaman yang sudah-sudah

kebanyakan orang yang menikah antara orang NU dengan orang yang

bukan NU, setelah menikah banyak dijumpai perbedaan dan perselisihan

dalam hal amaliyah, yang memungkinkan akan terjadinya

ketidakharmonisan di dalam keluarga bahkan akan berdampak

perceraian.13

Sedangkan, menurut KH. Jiryan, sekufū’ dalam hal ormas NU itu

juga harus diperhatikan dan diutamakan dalam memilih pasangan.

Karena mengingat bahwa menikah itu suatu upacara yang sakral dan

ikatan yang suci. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan yang cukup

matang dan serius dalam memilihkan pasangan untuk putra-putrinya.

Dengan sama-sama dari kalangan atau keluarga NU baik calon pasangan

atau keluarganya (mertua), diharapkan kedepannya nanti setelah

13 Ibid.
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menikah dalam bahtera rumah tangga putra-putrinya  dalam melakukan

amaliyah sehari-hari itu berjalan serasi, satu jalan dan sedikit adanya

perbedaan. Kemudian, penulis bertanya apakah orang NU harus menikah

dengan sesama orang NU juga, beliau memberikan tanggapan bahwa

orang NU  tidak semua harus menikah dengan sesama orang NU, kadang

ada juga yang menikah dengan non-NU, tergantung masing-masing

individu. Itu merupakan syarat lazim saja bukan syarat wajib. Meskipun

syarat lazim, tetapi seharusnya juga harus diperhatikan dan

dipertimbangkan karena mengingat pentingnya sekufū’ dalam hal ormas

NU. Beliau juga mengatakan,  jika ada seseorang yang ingin  melamar

putra-putrinya, beliau mengutamakan seseorang yang berasal dari

ormas NU daripada ormas lainnya. 14

Selanjutnya, menurut bapak H. Syarif, yang dimaksud sekufū’

dalam hal ormas Islam yaitu sama-sama dari keluarga ormas NU yang

masih menjaga tradisi  amaliyah NU, tetapi tidak selalu dimaknai bahwa

orang NU harus menikah dengan sesama orang NU, orang NU juga bisa

menikah dengan orang Muhamadiyah atau ormas lainnya. Yang

terpenting adalah sama-sama beragama Islam, dan mempunyai akhlak

yang baik.15 Sedangkan menurut Ibu Hanik, sekufū’dalam hal ormas NU

termasuk penting dalam pernikahan disamping nasab dan agama, karena

kesamaan calon pasangan merupakan awal terciptanya suatu hubungan

yang baik dan tentram. Maka dari itu lebih baiknya mencari yang

14 KH. Jiryan Hasbullah (Kyai Masjid), Wawancara, Ponorogo. 28 Februari 2019.
15 H. Syarif (Kyai Mushala), Hasil Wawancara, Ponorogo. 5 Juli 2019.
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sesama NU. Karena disamping menjaga adat yang sudah turun temurun

dilakukan nenek moyang, juga meminimalisir kemungkinan adanya

ketidakharmonisan  dalam rumah tangga anaknya kelak.16

c. Nasab/Keturunan

Nasab sebagai unsur salah satu dari kafā’ah pada penulisan skripsi

ini mendapatkan perhatian khusus. Sebab pertimbangan nasab sebagai

unsur kafā’ah di keluarga tokoh agama di Desa Joresan sangat

diperhatikan.  Kebanyakan  keluarga tokoh agama (kyai) menginginkan

putra-putrinya mendapatkan calon pasangan yang juga keturunan dari

keluarga tokoh agama (kyai) atau dari keluarga yang terhormat juga.

Dalam hal ini Ibu Hanik memberikan tanggapan, bahwa  yang dimaksud

sekufū’ nasab atau keturunan yaitu antara calon mempelai laki-laki

maupun calon perempuan sama-sama dari keturunan keluarga yang baik-

baik. Memilih pasangan yang memiliki nasab yang baik itu hal yang

sangat penting, disamping menjaga agama dan keturunan dari segala

kemungkaran.17

Menurut K. Ghufron, unsur  keturunan dilihat dari nenek moyang

dan bapak ibunya. Jika seseorang berasal dari keturunan tokoh agama

(kyai), maka tidak heran jika dalam mencarikan pasangan untuk putra-

putrinya lebih mengutamakan calon pasangan yang berasal dari

keturunan tokoh agama (kyai) juga, tujuannya tidak lain yaitu untuk

16 Ibu Hanik (Ketua Ranting Muslimat Joresan), Hasil Wawancara, Ponorogo, Ponorogo. 4
Juli 2019.

17 Ibid.
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menjaga kualitas nasab atau keturunan. Jika sama-sama berasal dari

keluarga tokoh agama, nasabnya akan bertambah menjadi lebih kuat.

Hal demikian tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan dan

kebaikan bersama, baik anak maupun keluarga.18

Selanjutnya, menurut H. Syarif, sekufū’ dalam hal nasab atau

keturunan maksudnya yaitu calon pasangan maupun keluarga calon

pasangan (calon mertua), berasal dari keluarga yang baik-baik dalam arti

bukan berasal dari keluarga pencuri, mabuk-mabukkan dan sebagainya

serta mempuyai tingkah laku dan beribadahnya yang baik dalam

kesehariannya.19

Sedangkan menurut K. Abu Sholeh, sekufū’ dalam nasab itu harus

benar-benar diperhatikan, dan. Beliau juga beranggapan bahwa calon

pasangan yang berasal dari  keluarga tokoh agama (kyai), atau calon

pasangan yang baik akhlaknya dan baik dalam beribadahnya dinilai

sekufū’ dan cocok, jika dijadikan sebagai menantu oleh orang Joresan,

karena sama-sama berasal dari keturunan yang baik-baik, dalam arti

paham ilmu agama dan akhlak yang baik. Dalam menilai aspek nasab

dan ormas NU, yang dilihat bukan hanya calon pasangan saja, melainkan

juga calon mertuanya (ayah dan ibu mertua). Jika ayahnya seorang yang

kuat dalam memegang teguh amaliyah NU akan menikahkan anak

perempuannya dengan calon laki-laki yang ayahnya juga kuat dalam

18 K. Ghufron Hasbullah (Kyai Masjid) , Hasil Wawancara, Ponorogo. 30 Januari 2019.
19 H. Syarif, (Kyai Mushala) Hasil Wawancara, Ponorogo. 5 Juli 2019.
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memegang teguh amaliyah selain NU, maka itu tidak sekufū’ tidak

boleh diteruskan ke jenjang pernikahan. 20

Sama halnya dengan seseorang yang berasal dari keturunan tokoh

agama (kyai), menikah dengan seseorang yang bukan dari keturunan

tokoh agama (kyai), menurut beliau  tidak sekufū’. Karena akan

menimbulkan kesenjangan, rasa sungkan, bahkan minder terhadap

pasangan maupun mertuanya. Yang akan menyebabkan hubungan

keluarga tidak tenteram dan harmonis. Beliau juga mengatakan apabila

seorang wali mengawinkan putra-putrinya secara ijbar maka syaratnya

harus sekufū’. Calon istri dapat menyanggal dan menentukan haknya,

jika hak tersebut tidak dipenuhi oleh walinya. Dengan adanya dan

diterapkannya kafā’ah dalam perkawinan tersebut, setidaknya dapat

mengurangi adanya perbedaan, pertentangan dan kesenjangan yang

terjadi diantara keluarga, baik keluarga calon laki-laki maupun calon

perempuan, dan mungkin juga dapat  menolak bahaya yang mungkin

terjadi ketika sudah berumah tangga.21

Namun dalam kaitannya dengan keluarga sebagian tokoh agama

(kyai) yang ada di Desa Joresan, nasab yang sekufū’ tidak dimaknai

bahwa keluarga tokoh agama (kyai) harus menikah dengan keluarga

tokoh agama (kyai) juga. Setidaknya calon pasangan yang akan menikah

tersebut, berasal dari keluarga yang baik-baik, mempunyai akhlak yang

20 K. Abu Sholeh, Hasil Wawancara, Ponorogo. 27 Februari 2019.
21 Ibid
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baik dan  kapasitas keilmuan yang baik pula, khususnya tentang agama,

karena mengingat sebagai calon penerus pemimpin di pondok.

Dari hasil wawancara penulis terhadap tokoh agama (kyai) di Desa

Joresan mengenai pemikiran kriteria kafā’ah, penulis menyimpulkan

bahwa tokoh agama di Desa Joresan sepakat bahwa unsur agama

merupakan unsur yang paling penting dan diutamakan  dalam kriteria

kafā’ah, karena merupakan syarat sah dalam suatu perkawinan. Dalam

kaitannya tersebut ada dua pengertian mengenai kriteria kafā’ah dalam

hal agama, yang diutarakan tokoh agama di Desa Joresan, yang pertama

sekufū’ agama  maksudnya antara calon laki-laki dan calon perempuan

yang akan menikah itu sama-sama beragama Islam yang mempunyai

tingkat keshalihan (baik dalam beribadahnya), dan akhlak yang baik.

Kemudian dalam unsur ormas Islam,  mayoritas tokoh agama (kyai)

di Desa Joresan sangat mempertimbangkan unsur tersebut dalam

memilih dan mencarikan pasangan untuk putra-putrinya. Dalam hal ini

yang dimaksud sekufū’ ormas Islam yaitu antara calon laki-laki dan

calon perempuan sama-sama berasal dari kalangan keluarga NU juga,

yang masih memegang adat istiadat seperti slametan untuk kelahiran

jabang bayi, tahlil kirim do’a untuk orang yang meninggal, yasinan,

diba’an, berjanji dan lainnya.

Selanjutnya, unsur nasab atau keturunan, merupakan unsur kafāah

yang sangat dipertimbangkan juga oleh tokoh agama (kyai) di Desa

Joresan. Namun dalam kaitannya dengan keluarga sebagian tokoh agama
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(kyai) yang ada di Desa Joresan, nasab yang sekufū’ tidak selalu

dimaknai bahwa keluarga tokoh agama (kyai) harus menikah dengan

keluarga tokoh agama (kyai) juga. Setidaknya calon pasangan yang akan

menikah tersebut, berasal dari keluarga yang baik-baik, mempunyai

akhlak yang baik dan  kapasitas keilmuan yang baik pula, khususnya

tentang agama, mengingat sebagai calon pemimpin penerus di pondok

maupun di masyarakat.

C. Penerapan Konsep Kafā’ah di Kalangan Tokoh Agama di Desa Joresan

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Manusia pada umumnya selalu ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik

dalam hidupnya, baik hidup di dunia maupun akhiratnya. Maka dari itu,

manusia disarankan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan

semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mencapai  apa yang menjadi

tujuan manusia tersebut.

Dalam memilih dan mencarikan pasangan hidup yang tepat dan

seimbang untuk putra-putrinya, merupakan impian tersendiri bagi para tokoh

agama (kyai) maupun masyarakat yang ada di Desa Joresan. Mereka

beranggapan bahwa hidup yang akan  datang  atau hari esok, harus lebih baik

lagi dari hari kemarin dan saat ini. Untuk itu dalam menentukan kehidupan

selanjutnya perlu adanya pertimbangan yang baik dan cukup matang

khususnya dalam memilihkan pasangan  untuk putra-putrinya. Dalam hal ini

Syari’at Islam memberi ruang dan kemudahan untuk umatnya dalam hal
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memilih pasangan,  yang  biasa kita kenal dengan sebutan kafā’ah

(seimbang, serasi). Adapun kriteria kafā’ah perkawinan yang diterapkan oleh

tokoh agama (kyai) di Desa Joresan dalam memilih dan mencarikan

pasangan untuk putra-putrinya di antaranya sebagai berikut:

Pertama, menurut K. Abu Sholeh, bahwa sudah otomatis sama

agamanya,  kedua ormas Islam dalam arti sama-sama berasal dari ormas NU

yang memegang adat istiadat seperti yasinan, tahlil, slametan dan lainnya,

ketiga nasab, dari keturunan siapa, apakah dari keluarga yang baik-baik atau

tidak dan apabila sama-sama dari keluarga tokoh agama dianggap sekufu’.

“Dalam penerapannya, menurut saya yang perlu diutamakan adalah pertama,
agama sudah otomatis itu harus sama, kedua  ormas Islam sama-sama dari
ormas NU, maksudnya calon suami dan calon istri maupun keluarga kedua
belah pihak, sama-sama dalam satu ormas Islam maksudnya calon suami dari
ormas NU dan calon istrinya juga dari ormas NU juga, ketiga nasab yaitu
bagaimana dan dari mana nasabnya apakah dari keluarga tokoh agama (kyai)
atau tidak, baik akhlaknya atau tidak, karena jika sama-sama dari keluarga
tokoh agama (kyai), dianggap sekufū’, keempat akhlak yang baik, kelima
kekayaan, keenam tidak cacat”. 22

Kedua, kemudian disampaikan oleh KH. Jiryan Hasbullah, bahwa

pertama agama, baik akhlaknya, taat dalam beribadah serta ilmu agamanya,

karena mengingat yang akan menjadi calon penerus pemimpin di pondok.

Kemudian  nasab, jika sama-sama dari keluarga tokoh agama (kyai), kualitas

nasab akan menjadi lebih kuat. yaitu:

“Begini mas, unsur kafā’ah yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan,
menurut saya yang pertama kesamaan agama, maksudnya sama-sama
beragama Islam yang mempunyai akhlak/tingkah laku yang baik, baik dalam
dalam beribadah, serta ilmu agama yang baik, mengingat yang akan menjadi

22 K. Abu Sholeh (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 27 Februari 2019.
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penerus calon pemimpin pondok. Kedua, kesamaan nasab atau keturunan
yaitu bagaimana dan dari mana calon pasangan tersebut, apakah dari
keluarga tokoh agama (kyai) atau tidak, dari keluarga baik akhlaknya atau
tidak, karena jika sama-sama dari keluarga tokoh agama (kyai) kualitas
nasab akan lebih kuat, dan biasanya keturunannya juga ikut baik. Ketiga,
kesamaan ormas Islam, maksudnya lebih mengutamakan calon pasangan
yang beasal dari ormas NU, yang masih memegang amaliyah seperti tahlilan,
slametan, kirim do’a, dan yang lainnya. Keempat pekerjaan. Kelima, harta,
tapi tidak terlalu dipertimbangkan. Keenam, tidak cacat, maksudnya sehat
lahir bathin. Kurang lebihnya begitu mas”.23

Ketiga, selanjutnya K. Ghufron Hasbullah, menyatakan  penerapan yang

perlu dipertimbangkan dalam memilihkan pasangan untuk putra-putrinya

yaitu kesamaan agamanya, kemudian ormas Islam, maksudnya sama-sama

dari ormas NU, yang masih memegang adat istiadat seperti tahlilan, yasinan,

slametan untuk jabang bayi.

“Yang saya terapkan dalam memilihkan pasangan untuk  putra-putri yaitu
kesamaan agamanya, sama-sama beragama Islam. Kedua yang tidak kalah
dengan kesamaan agama yaitu kesamaan ormas Islam, maksudnya harus
sama satu ormas Islam, baik calon pasangan maupun keluarganya yang
memegang adat istiadat/amaliyah seperti slametan untuk jabang bayi, untuk
orang meninggal, tahlil, yasinan dan lainnya, karena adat yang baik seperti
itu perlu dijaga. Ketiga yaitu  nasab atau keturunan maksudnya  dari
keturunan siapa, bagaimana keseharian keluarga tersebut.  Apakah calon
suami atau  calon istri tersebut berasal dari kalangan keluarga dari tokoh
agama (kyai), keluarga yang terhormat, atau dari keluarga yang mempunyai
akhlak, budi pekerti yang baik juga, karena mengingat pepatah jawa kacang
manud lanjarane, maka dari itu setidaknya mencari calon pasangan yang
berasal dari tokoh agama (kyai) juga. Keempat, kesamaan akhlak yaitu
antara calon suami dan calon istri atau calon mertua sama-sama  mempunyai
akhlak/budi pekerti yang baik, baik dalam ketakwaan dan istiqomahnya
dalam beribadah. Kelima, yaitu harta”.24

23 KH. Jiryan Hasbullah (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 28 Februari 2019.
24 K. Ghufron Hasbullah (Kyai Masjid), Hasil  Wawancara, Ponorogo. 30 Januari 2019.
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Keempat, kemuadian disampaikan oleh Ibu Hanik, pertama agamanya,

nasab atau keturunan dilihat dari mana asal calon dan keluarga tersebut,

apakah berasal dari keluarga baik-baik atau tidak, jika ternyata baik maka

cocok untuk dijadikan menantu.

“ Pertama agamanya mas,yang dimaksud agamanya yaitu pertama sama-
sama beragama Islam, ilmu agama yang baik, serta baik akhlaknya  dan
ibadahnya. Kedua, nasab atau keturunan, dilihat dari mana asalnya,
bagaimana calon tersebut, dari keturunan keluarga siapa, bagaimana
kesehariannya, apakah dari keluarga baik-baik atau tidak. Seseorang yang
mempunyai nasab yang baik dan terhormat patut untuk dijadikan menantu.
Ketiga, ormas Islam harus diutamakan yang berasal dari ormas NU daripada
ormas lainnya. Keempat, tidak cacat”.25

Kelima, yang disampaikan oleh Bapak Syarif, unsur kafā’ah yang perlu

diterapkan atau digunakan untuk memilihkan pasangan buat putra-putrinya,

pertama agama, yaitu sama-sama beragama Islam, selanjutnya dari

keturunan siapa, apakah dari keluarga baik atau tidak, kesehariannya

bagaimana. Kemudian ilmu pengetahuan agama, karena posisi dari suami

adalah imam yang akan membimbing istri dan anak-anknyà.

“ Yang didahulukan yaitu  kesamaan agamanya mas. Kedua, nasab atau
keturunan, kalau dari keluarga yang baik-baik dan calon tersebut juga baik
akhlaknya, kesehariannya baik, cocok untuk dijadikan menantu. Ketiga, ilmu
pengetahuan, maksudnya yang memiliki ilmu agama yang baik. Keempat
tidak cacat, sehat lahir bathinnya. Kelima harta, tapi tidak begitu
dipertimbangkan.”26

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh agama (kyai) di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, mereka menentukan

25 Ibu Hanik, Hasil Wawancara, Ponorogo, Ponorogo. 4 Juli 2019.
26 Bapak Syarif, Hasil Wawancara, Ponorogo. 5 Juli 2019.
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beberapa kriteria kafā’ah yang dipertimbangkan sebagai syarat yang

menurutnya dianggap kufū’, berikut kesimpulannya:

1. Menurut KH. Jiryan Hasbullah, kriteria kafā’ah meliputi agama

(Islam), keturunan (nasab), ormas NU, ilmu agama, pekerjaan,

harta, tidak cacat.

2. Menurut K. Ghufron Hasbullah, yang perlu diperhatikan meliputi

agama (Islam), ormas NU, nasab (keturunan dari keluarga baik-

baik), berakhlak mulia, harta.

3. K. Abu Sholeh memiliki kriteria tertentu dalam memilihkan

pasangan untuk putra-putrinya, hal itu meliputi agama (sama-sama

memeluk agama Islam), ormas NU, nasab (keturunan dari keluarga

yang baik-baik), berakhlak baik, harta.

4. Menurut Syarif A., hal itu meliputi agama, nasab atau keturunan

yang baik, ilmu pengetahuan, tidak cacat, dan harta.

5. Sedangkan menurut Ibu Hanik, kriteria yang dipertimbangkan yaitu:

agama, nasab atau keturunan, ormas NU, dan tidak cacat.
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BAB IV

ANALISIS FIQIH TERHADAP PEMIKIRAN DAN PENERAPAN KAFĀ’AH

TOKOH AGAMA DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Fiqih Terhadap Pemikiran Tokoh Agama di Desa Joresan

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tentang Kriteria Kafā’ah Dalam

Hal Agama, Ormas Islam, dan Nasab.

Agama Islam merupakan agama yang suci, yang diturunkan Allah

kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, untuk

umatnya. Yang mana di dalam agama Islam itu terdapat aturan-aturan yang

perlu ditaati dan ada pula aturan-aturan yang perlu ditinggalkan untuk

pemeluknya. Seperti aturan mengenai kafā’ah, yang di dalam syari’at Islam

tidak diatur secara jelas, tidak pernah menentukan calon laki-laki hanya

boleh menikah dengan calon wanita yang sama kedudukannya, seperti orang

kaya dengan orang kaya juga, anak kyai dengan anak kyai juga,   melainkan

manusia sendiri yang menentukannya. Perihal sebanding atau sepadan ini

ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan,

bukan untuk kesahannya.1

Mayoritas tokoh agama di Desa Joresan beranggapan bahwa unsur agama

merupakan unsur yang paling diutamakan dan paling dipertimbangkan dalam

mencarikan serta memilihkan pasangan untuk putra-putrinya, ketimbang

1 H. Ibnu Mas’ud dan H. Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2:
Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261.
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unsur yang lainnya. Karena sekufū’ agama merupakan syarat sahnya dalam

suatu perkawinan. Serta Islam juga tidak memandang suatu kelebihan dan

ketinggian derajat seseorang selain dari sisi agamanya. Semua manusia itu

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

Sebagian dari mereka tidak lebih bermartabat di atas sebagian yang lainnya

melainkan nilai ketakwaan.2

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة  َوَلوْ  َأْعَجَبْتُكْم َوالَ َوَال تـَْنِكُحْوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَ َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُْولَِئَك  تـُْنِكُحْوا اْلُمْشرِِكْنيَ َحىتَّ يـُْؤِمنـُْوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

ُ آيَاتِِه لِلنَّاسِ  َلَعلَُّهْم َيْدُعْوَن ِإَىل النَّاِر َواهللا َيْدُعْو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيِّ

يـََتذَكَُّرْوَن.

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-
wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak
yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak
kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya
mereka mengambil pelajaran”.3

2 Imam Hafizh Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bahri Buku 25 (Penjelasan Kitab  Bukhari,
Penerjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 113.

3 Badan Wakaf UII, al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,
1995), 373.
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Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa syari’at Islam, memperingatkan

dan memberi anjuran bahwa jangan menikahi seseorang wanita musyrik

sebelum wanita tersebut beriman (masuk Islam). Meskipun wanita tersebut

budak  tetapi mukmin dan beriman, hal tersebut lebih baik dibanding dengan

wanita yang musyrik, meskipun wanita tersebut cantik rupawan. Pada

intinya syari’at Islam menganjurkan umatnya menikah dengan sesama

Muslim dan melarang umatnya menikah dengan orang musyrik. Hal tersebut

sudah jelas bahwa unsur kesamaan dalam hal agama merupakan faktor utama

dalam suatu pernikahan, karena menyangkut syarat sahnya suatu pernikahan

tersebut dan juga karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat

terpimpin. Baru sesudah itu, bolehlah diperhatikan sifat-sifat yang memang

secara fitrah disenangi dan disukai oleh manusia.4

Kemudian dalam menjelaskan unsur ormas Islam, bahwa yang dilihat

itu calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan serta

keluarganya, apakah sama-sama berasal dari ormas NU juga yang

memegang adat istiadat dari nenek moyangnya atau bukan. Dari penjelasan

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran tokoh agama (kyai) di Desa

Joresan juga tidak didapati suatu hal yang bertentangan dengan syari’at

Islam serta pendapat ulama’. Pemikiran tokoh agama memaknai sekufū’

ormas NU itu bukan semata-mata membeda-bedakan antara ormas satu

dengan ormas yang lainnya, tetapi mereka mempunyai niatan sendiri untuk

4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 5, Penerjemah Mahyuddin Syaf Vol 10 (Bandung: Al
Ma’arif, 1996), 30.
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mencari suatu hal yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan dari

pengalaman yang sudah-sudah seseorang yang menikah antara orang NU

dengan orang Muhammadiyah atau yang lainnya rumah tangganya akan

banyak dijumpai problema perbedaan dalam hal amaliyah, sehingga rumah

tangganya tidak harmonis.5 Kemudian mayoritas tokoh agama (kyai) juga

ingin menjaga tradisi amaliyah NU yang sudah turun-temurun dilakukan

oleh ulama’ dan nenek moyangnya terdahulu. Serta ingin mencarikan dan

memilihkan pasangan untuk putra-putrinya itu yang cocok serta yang pas,

dimaksudkan agar mudah dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia

dan harmonis.6

Menurut penulis, unsur ormas NU dalam kafā’ah memang sangat

penting untuk dipertimbangkan, karena dalam amaliyah ormas NU seperti

yasinan, tahlilan, slametan, ziarah makam dan lainnya tidak didapati dalam

ormas lainnya, dan dari pengalaman yang sudah-sudah memang ada, orang

yang menikah antara orang NU dengan orang Muhammadiyah itu banyak

dijumpai problema dalam hal amaliyah, dan menyebabkan rumah tangganya

semakin hari tidak berjalan harmonis. Kemudian  tradisi amaliyah NU juga

merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh ulama’ dan

nenek moyang terdahulu yang mana  amaliyah tersebut merupakan tradisi

yang baik serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Hal yang demikian

tersebut sepatutnya kita jaga dan rawat, karena mempunyai manfaat yang

5 K. Abu Sholeh (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 27 Februari 2019.
6 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia,1999),

51.
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baik. Pada dasarnya adanya kafā’ah tersebut supaya dalam membangun

rumah tangga nanti, ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami

istri, sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia

dan harmonis, yang sesuai dengan syari’at Islam.7

Selanjutnya, pemikiran dalam unsur nasab, tokoh agama (kyai) di

Desa Joresan mempunyai beberapa pengertian yaitu antara calon pasangan

laki-laki ataupun calon pasangan perempuan sama-sama berasal dari

keluarga atau keturunan yang baik-baik, maksudnya baik di sini adalah

tingkah lakunya, bukan berasal dari keluarga pemabuk, pencuri dan

sebagainya. Ada juga yang memaknainya bahwa calon pasangan laki-laki

ataupun calon perempuan yang berasal dari keluarga tokoh agama (kyai) itu,

sekufū’ jika menikah dengan calon laki-laki ataupun calon perempuan yang

sama-sama berasal dari keturunan tokoh agama (kyai) juga. Dalam kaitannya

dengan keluarga tokoh agama (kyai) di Desa Joresan, ternyata nasab atau

keturunan yang sekufū’ tidak selamanya dimaknai bahwa keluarga tokoh

agama (kyai) harus menikah dengan sesama keluarga tokoh agama (kyai)

juga. Menurut K. Ghufron yang terpenting, calon pasangan yang akan

menikah dengan keluarga tokoh agama (kyai) itu berasal dari keluarga yang

baik-baik, maksudnya baik yaitu baik akhlaknya.8 Dalam ḥadith Rasulullah

SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

7Moh. Saifullah al-Aziz, Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 480.
8 K. Ghufron Hasbulloh (Kyai Masjid), Hasil Wawancara, Ponorogo. 30 Januari 2019.
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ِانَّ اَهللا اْصطََفى ِكَنانََة ِمْن َبِىن ِاْمسَاِعْيَل َواْصَطَفى ِمْن ِكَنانََة قـَُرْيًشا َواْصطََفى ِمْن قـَُرْيِش 

)َبِىن َهاِشٍم َواْصطََفاِىن ِمْن َبِىن َهاِشٍم, فَاَنَاِخَياٌر ِمْن ِخَياٍر.(رواه مسلم

Artinya: “Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani Ismail dan

memuliakan Quraysh di atas Kinanah dan memuliakan Bani

Hāshim di atas Quraysh dan memuliakan aku di atas Bani Hāshim.

Jadi, aku yang terbaik di atas yang terbaik.” (H.R. Muslim).9

Dari ḥadith di atas, Shāfi’i dan kebanyakan muridnya meriwayatkan

bahwa kufū’ sesama bangsa-bangsa bukan Arab diukur dengan

mengqiyaskan keturunan-keturunan mereka dengan diqiyaskan antara suku-

suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya. Karena itu, mereka juga

menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku yang menikah

dengan laki-laki dari suku yang lain yang lebih rendah nasabnya. Jadi,

hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab

karena sebabnya adalah sama. 10

Menurut penulis nasab atau keturunan sebagai salah satu kriteria

kafā’ah dalam skripsi ini mendapatkan perhatian khusus. Karena biasanya

masih banyak keluarga pondok pesantren yang menghendaki putra-putrinya

mendapatkan calon pasangan yang juga dari putra-putri keluarga pondok

pesantren ketika berkeinginan untuk menikah. Namun hal tersebut ternyata

tidak dijadikan ukuran yang pasti dalam pernikahan di keluarga tokoh agama

(kyai) di Desa Joresan. Bisa saja calon pasangan dari keluarga tokoh agama

9 Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, Penerjemah Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi
Press, 2010), 280.

10 Abidin dan H. Aminudin, Fikih Munakahat I, 58.
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(kyai) menikah dengan orang yang bukan dari keluarga tokoh agama (kyai),

asalkan keluarga calon pasangan tersebut baik-baik dan memiliki

pengetahuan,  khususnya dalam hal agama. Karena agama merupakan unsur

yang sangat penting dalam kafā’ah perkawinan.11

Berdasarkan dalil al-Qur’an  dan ḥadith kemudian penjelasan para

ulama tentang masalah kafā’ah sebagaimana di atas, dipahami bahwa

kafā’ah dalam pernikahan memang dianjurkan, namun para ulama berbeda

pendapat dalam memberikan kriteria kafā’ah sebagaimana yang dianjurkan

oleh Rasulullah tersebut. Ulama Ḥanafīyah memberikan kriteria kafā’ah itu

meliputi masalah agama, nasab, kehormatan, dan kekayaan. Sedangkan

ulama Malikīyah berpandangan bahwa kafā’ah itu adalah dalam hal agama

dan akhlak.12

B. Analisis Fiqih Terhadap Penerapan Konsep Kafā’ah Tokoh Agama Di Desa

Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Manusia pada umumnya selalu ingin mendapatkan sesuatu yang

terbaik dalam hidupnya, baik hidup di dunia maupun akhiratnya. Maka dari

itu, manusia disarankan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan

semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mencapai  apa yang menjadi

tujuan manusia tersebut.

Dalam memilih dan mencarikan pasangan hidup yang tepat dan

seimbang untuk putra-putrinya, merupakan impian tersendiri bagi para tokoh

11 Achmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih al-Bukhari jilid VII (Semarang: CV Asy-Syifa’,
1999), 25.

12 Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kettani (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 205.
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agama (kyai) maupun masyarakat yang ada di Desa Joresan. Mereka

beranggapan bahwa hidup yang akan  datang atau hari esok, harusnya lebih

baik lagi dari hari kemarin dan saat ini. Untuk itu dalam menentukan

kehidupan selanjutnya perlu adanya pertimbangan yang baik dan cukup

matang khususnya dalam memilihkan pasangan untuk putra-putrinya. Dalam

hal ini syari’at Islam memberi ruang dan kemudahan untuk umatnya dalam

hal memilih pasangan,  yang  biasa kita kenal dengan sebutan kafā’ah

(seimbang, serasi).13 Dalam  menetapkan macam-macam kriteria kafā’ah,

pendapat para fuqaha ternyata berbeda-beda,  dan dari perbedaan pendapat

tentang kriteria kafā’ah tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 sifat, yaitu:

1. Bersifat Keras

Seperti pendapatnya Ibn Ḥazm yang mengatakan bahwa kafā’ah itu

tidak ada, artinya Ibn Ḥazm tidak mengakui adanya konsep kafā’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.14

2. Bersifat Sedang

Pendapat yang dijelaskan oleh Mazhab Mālikī yakni bahwa kafā’ah itu

ada dan hanya berlaku pada kriteria agama dan akhlak serta budi

13 Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqih jilid II (Jakarta:
Departemen Agama, 1982/1983), 95.

14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, Penerjemah Mohammad Thalib (Bandung: PT. al-Ma’arif,
1981), 36.
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pekertinya.15 Persoalan kafā’ah bukanlah sesuatu yang harus

diperintahkan dengan keras dan karena kafā’ah dapat menjadi masalah

adat dari masing-masing daerah di dunia.16

3. Bersifat Lentur

Kesimpulan dari pendapat Imam Shāfi’i dan para pengikutnya, dari

Mazhab Ḥanafī, dan Mazhab Ḥanbalī. Golongan ini mengatakan bahwa

kafā’ah itu ada, kafā’ah bukan hanya soal agama dan akhlak saja.

Tetapi juga dalam hal yang lain, seperti nasab (keturunan), ormas

Islam, pekerjaan, harta kekayaan, kecantikan dan tidak cacat dan

lainnya.17

Dari pengamatan yang penulis lakukan di Desa Joresan Kecamatan

Mlarak Kabupaten Ponorogo, para tokoh agama (kyai) masih kuat dan aktif

dalam memilihkan dan mempertimbangkan pasangan yang serasi dan tepat

untuk putra-putrinya. Para tokoh agama (kyai) di Desa Joresan juga

menyadari bahwa masing-masing orang pasti memiliki kelebihan dan

kekurangan, maka dari itu tidak selamanya semua kriteria kafā’ah yang

diterapkan oleh tokoh agama (kyai) sesuai dengan kriteria yang

dikehendakinya dalam memilihkan pasangann untuk putra-putrinya.

Mayoritas tokoh agama (kyai) dalam memilihkan calon pasangan itu lebih

memprioritaskan unsur agama, yaitu sama-sama beragama Islam, serta

15 Saifullah al-Aziz, Fiqih Islam Lengkap ,478.
16 Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 22..
17 Abdul Ghofur Anshari, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2011), 71-72.
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mempertimbangkan unsur  yang lainnya seperti unsur nasab, unsur ormas

NU, ilmu agama, akhlak baik, harta, dan tidak cacat.18

Dasar atau konsep yang diterapkan di kalangan tokoh agama (kyai) di

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam memilihkan

dan mempertimbangkan calon pasangan untuk putra-putrinya merupakan

adat atau suatu kebiasaan yang benar. Karena dasar konsep kafā’ah yang

diterapkan oleh mayoritas tokoh agama (kyai) di Desa Joresan sesuai dengan

nilai-nilai dalam syari’at Islam. Dasar konsep  tersebut berlandaskan ‘urf

yang kaidahnya berbunyi al-‘ādat al-muḥakkamah yang artinya adat istiadat

yang sudah berkembang turun menurun dari orang tua mereka (nenek

moyang) bisa dijadikan hukum asal tidak bertentangan dengan hukum

syara’.19 Hal tersebut juga sesuai dengan ḥadith Nabi Muhammad SAW:

ٍع َعْن َاِيبْ ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعْن النَِّيبْ َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : قَاَل تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة ِألَْربَ 

ْيِن َترَِبْت َيَداَك.(ُمتَـَفٌق َعَلْيِه ِلَما ِهلَا, َوحلََِسِبَها, وجلََِماِهلَا, َوِلِديِْنَها,  فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

َعٍة) َمَع رَاٍو َسبـْ

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”.20

18 H. Ibnu Mas’ud dan H. Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2:
Muamalat, Munakahat, Jinayat, 262.

19 Ridho Rokamah, al-Qawa’id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Pengembangan Hukum Islam)
(STAIN Po Press, 2016), 29.

20 M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Abdul Hayyie al-
Kattani dan A. Ikhwani (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 414.
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Menurut ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, memelihara adat yang ṣaḥīh

adalah wajib dalam syari’at Islam dan bagi hakim dalam mengambil

keputusan (pengadilan). Sedang adat yang fāsid/rusak tidak boleh dipelihara,

karena bertentangan dengan dalil atau membatalkan hukum syara’.21

Konsep kafā’ah merupakan hak bagi seorang istri dan walinya dalam

memilih calon suami,  calon suami yang nanti akan menjadi imam dalam

keluarga, serta juga berasal dari keluarga yang baik-baik. Maksudnya berasal

dari orang tua atau keluarga yang baik akhlaknya, diharapkan nanti akan

melahirkan keturunan/anak yang baik pula. Hal  ini disebabkan karena

seorang tokoh agama harus pintar memilih calon pasangan untuk putra-

putrinya, yang mempunyai kemampuan dalam mengurus dan

mengembangkan lembaga pendidikan yang berlandaskan agama Islam,

karena mengingat keluarga pesantren yang nantinya akan menjadi penerus

estafet kepemimpinan/kepengurusan baik di pondok maupun di masyarakat,

maka tidak heran jika unsur lain seperti unsur ormas NU,  nasab dan lainnya

juga sangat diperhatikan. Dengan demikian tokoh agama (kyai) di Desa

Joresan dalam menerapkan konsep kafā’ah tujuannya tidak lain yaitu untuk

menjaga keturunan atau biasa disebut ḥifẓ al-nasl dan menjaga agama  yaitu

ḥifẓ al-dīn. Serta menjaga amaliyah yang baik yang tidak bertentangan

dengan hukum syara’.

Para tokoh agama (kyai) di Desa Joresan Kecamatan Mlarak

Kabupaten Ponorogo, menentukan beberapa kriteria kafā’ah untuk

21 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 90-91.
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mempertimbangkan sebagai syarat yang menurutnya dianggap kufū’, berikut

kesimpulannya:

1. Menurut KH. Jiryan Hasbullah, kriteria kafā’ah meliputi agama

(Islam), keturunan (nasab), ormas NU, ilmu agama, pekerjaan, harta,

tidak cacat.

2. Menurut K. Ghufron Hasbullah, yang perlu diperhatikan meliputi

agama (Islam), ormas NU, nasab (keturunan dari keluarga baik-baik),

berakhlak mulia, harta.

3. K. Abu Sholeh memiliki kriteria tertentu dalam memilihkan pasangan

untuk putra-putrinya, hal itu meliputi agama (sama-sama memeluk

agama Islam), ormas NU, nasab (keturunan dari keluarga yang baik-

baik), berakhlak baik, harta.

4. Menurut Syarif A., hal itu meliputi agama, nasab atau keturunan

yang baik, ilmu pengetahuan, tidak cacat, dan harta.

5. Sedangkan menurut Ibu Hanik, kriteria yang dipertimbangkan yaitu:

agama, nasab atau keturunan, ormas NU, tidak cacat.

Dalam penerapan kriteria kafā’ah yang dilakukan oleh tokoh agama

(kyai) di Desa Joresan  dalam memilihkan dan mencarikan calon pasangan

untuk putra-putrinya tidak selamanya sempurna, mereka menyadari bahwa

manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan dalam penerapan kafā’ah

tersebut adalah sesuai dengan kriteria-kriteria kafā’ah yang telah

ditetapkan oleh para fuqaha. Kriteria kafā’ah dalam unsur nasab dan unsur
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ormas Islam yang dipilih mayoritas tokoh agama (kyai) di Desa Joresan

dalam memilihkan calon pasangan atau menantu juga tidak melanggar

syari’at Islam, karena hal tersebut merupakan hak manusia untuk

medapatkan kebaikan dalam hidup yang akan datang. Meskipun dalam

hukum Islam tidak memasukkan unsur nasab dan ormas Islam tetapi para

ulama’ fiqih memasukkan ke dalam kriteria kafā’ah pada perkawinan.

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang

dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda

Nabi SAW yang berbunyi:

َعْن َاِيبْ ُهَريـَْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َعْن النَِّيبْ َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : قَاَل تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة 

ْيِن َترَِبْت َيَداَك.(ُمتَـَفٌق ِألَ  ْرَبٍع ِلَما ِهلَا, َوحلََِسِبَها, وجلََِماِهلَا, َوِلِدْيِنَها, فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

َعٍة) َعَلْيِه َمَع رَاٍو َسبـْ

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”.22

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama

kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan. Dan

tidak ada yang keluar dari lingkup kafā’ah kecuali apa yang dikeluarkan

oleh ijma’, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafā’ah.

Dan semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena

22 M. Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Abdul Hayyie al-
Kattani dan A. Ikhwani (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 414.
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adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk

dalam lingkup kafā’ah. Berdasarkan inilah maka karena sesuatu alasan,

faktor kecantikan termasuk dalam lingkup pengertian kafā’ah.23

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama

(kyai) di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mengakui

adanya kriteria kafā’ah dalam perkawinan. Kriteria kafā’ah yang mereka

ikuti sesuai dengan pendapat 4 Imam Maẓhab, pertama  yaitu Imam

Maliki yang mengakui unsur agama dan akhlaknya saja, dan kemudian

yang kedua mayoritas tokoh agama menganut kriteria kafā’ah dari ajaran

Maẓhab Shāfi’i, Ḥanafī, dan Ḥanbalī, yaitu kriteria kafā’ah yang diukur

dari unsur nasab, ilmu agama, ormas Islam, harta, kecantikan dan tidak

cacat dengan tidak mengesampingkan unsur agama, dan dalam

menerapkan konsep kafā’ah tujuannya tidak lain yaitu untuk menjaga

keturunan atau biasa disebut ḥifẓ al-nasl dan menjaga agama  yaitu ḥifẓ

al-dīn. Serta menjaga amaliyah yang baik yang tidak bertentangan dengan

hukum syara’.

23 Abdurrahman dan Haris Abdullah, Tarjamah Bidayatu ‘l-Mujtahid diterjemahkan dari
buku asli berjudul Bidayatu ‘l-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 380.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat tokoh agama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo tentang unsur agama yaitu calon pasangan laki-laki maupun

calon pasangan perempuan itu sama-sama beragama Islam. Unsur agama

lebih diutamakan dibanding unsur yang lainnya, karena merupakan

syarat sahnya perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah

SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan hadis Nabi SAW. Kemudian

dalam unsur ormas Islam, antara calon pasangan laki-laki dan calon

pasangan perempuan dan keluarganya sama-sama berasal dari ormas NU

yang masih memegang adat istiadat. Dan tokoh agama di Desa Joresan

mendudukan unsur ormas Islam (NU) dalam tingkat tahsiniyah,

tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan

makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah,

adat, dan muamalat. Selanjutnya unsur nasab, calon pasangan laki-laki

mendapatkan calon pasangan perempuan yang juga sama-sama berasal

dari keluarga baik (bukan pemabuk, dan pencuri). Tujuannya untuk

menjaga kualitas nasab (keturunan). Hal tersebut sesuai pendapat Imam

Shāfi’i dan kebanyakan muridnya, kufū’ sesama bangsa-bangsa bukan

Arab diukur dengan mengqiyaskan keturunan-keturunan mereka dengan

diqiyaskan antara suku-suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya.
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2. Penerapan kriteria kafā’ah perkawinan di keluarga tokoh agama di desa

Joresan, berlandaskan pada teori urf’ yang kaidahnya yaitu al-‘ādat al-

muhakkamah, adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berkembang

turun menurun dari nenek moyang maupun orang tua mereka dan tidak

bertentangan dengan nash yaitu al-Qur’an dan Ḥadith. Menganut

kriteria kafā’ah dari pendapat Imam Shāfi’i dan para pengikutnya, dari

Madhhab Ḥanafī, dan Madhhab Ḥanbalī. Bahwa kafā’ah itu ada, kafā’ah

bukan hanya soal agama dan akhlak saja. Tetapi juga dalam hal yang

lain, seperti nasab (keturunan), organisasi, pekerjaan, harta kekayaan,

kecantikan, tidak cacat dan lainnya. Serta juga melestarikan Maqāṣhid

al-shari’ah yaitu ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-nasl, atau menjaga agama Islam

dan menjaga keturunan agar tetap baik.

B. Saran

1. Kriteria kafā’ah yang diterapkaan oleh tokoh agama di Desa Joresan itu

sebaiknya terus dijaga dan dirawat, karena mengingat dampak adanya

kafā’ah dalam perkawinan yang diterapkan tokoh agama itu baik dan

tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Kemudian seiring berkembangnya zaman, lebih baiknya lagi tokoh

agama di desa Joresan memberi kesempatan dan ruang untuk orang lain

siapapun itu juga untuk menjadi keluarga barunya, selama orang yang

melamar tersebut pantas dan bisa memberikan manfaat serta kontribusi

yang lebih untuk kemajuan pondok pesantren maupun masyarakat di

Desa Joresan, agar nuansanya bertambah baik.



84



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ilham. Kado Buat Mempelai (Membentuk Keluarga Sakinah,
Mawadah, Warahmah). Yogyakarta: Absolut, 2004.

Abdurrahman dan Abdullah, Haris. Tarjamah Bidayatu ‘l-Mujtahid diterjemahkan
dari buku asli berjudul Bidayatu ‘l-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd. Semarang:
Asy-Syifa’, 1990.

Abidin, Slamet dan Aminudin. Fikih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka
Setia,1999.

Abidin, Zainal dan Mas’ud, Ibnu. Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2
Muamalat, Munakahat, Jinayat. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Ahsan, Ikhwanul Fuad. “Perspektif Mazhab Ḥanafī Tentang Konsep Kafā’ah
dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah”. Skripsi. Ponorogo: IAIN
Ponorogo, 2018.

Al-Albani, M. Nashiruddin. Ringkasan Shahih Bukhari. Penerjemah Abdul
Hayyie al-Kattani dan A. Ikhwani. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Al-Aziz, Moh. Saifullah. Fiqih Islam Lengkap. Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Al-Ghazali, ‘Abd al-Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqih Muslimah. Penerjemah Zaid Husein al-
Hamid. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Al-Mashri, Mahmud. Bekal Pernikahan. Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9. Penerjemah Abdul Hayyie
al-Kettani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anshari, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakartta: UII Press, 2011.

Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: PT
Bhineka Cipta, 2006.

Asqalani, Imam Hafish Ibn Hajar. Fathul Bahri Buku 25 (Penjelasan Kitab
Bukhari). Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia,
2015.



Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Wasith Jilid 2. Penerjemah Muhtadi. Jakarta:
Gema Insami, 2013.

Brannen, Julia. Memadu Metode Penelitian Kualitatf dan Kuantitatif. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia. al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta:
Intermasa, 1986.

Fuad, Muhammad. Fikih Wanita Lengkap. Jombang: Lintas Media, 2007.

Furchan, H. Arief dan Maimun, H. Agus. Studi Tokoh Metodologi Penelitian
Mengenai Tokoh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hamdani. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani,
2002.

Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan Indonesia . t.tp.: Bina Cipta, 1978.

Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Siraja, 2003.

Hawawas, Abdul Wahab Al-Sayyis. Kunikahi Engkau Secara Islami. Penerjemah
Rosihan Anwar dan Muhammad Reza Pahlevi. Jakarta: Pustaka Setia, 2001.

Khallaf, Abd al-Wahhab. ‘Ilmu Usul Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam. 1978.

Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2009.

Mubarok, Achmad. Psikologi Keluarga. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005.

Mudhofir, Ali. ”Studi analisis Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Shata al-
Dimyati tentang Kafā’ah dalam kitab I’anah al-Thalibin”. Skripsi.
Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.

Mughniyah, M. Jawad. Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hambali. Penerjemah Masykur. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: PT
Lentera Basritama, 2001.

Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Transito, 1996.



Pasha, Musthafa Kama. Fikih Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN. Ilmu Fiqih jilid II. Jakarta:
Departemen Agama, 1982/1983.

RI, Kementerian Agama. Modul Pengembangan Wawasan Keluarga Sakinah
Berspektif Kesetaraan: Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4.
Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Rohmika, Alfin Bahru. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat
Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Larangan
Menikah Karena Tidak Sekufū’ (Studi Pasal 61 KHI)”. Skripsi. Ponorogo:
IAIN Ponorogo, 2018.

Rokamah, Ridho. Al-Qawa’id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Pengembangan
Hukum Islam. STAIN Po Press, 2016.

RPJM. Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 2017-2022.

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Penerjemah Mahyuddin Syaf. Bandung: Al Ma’arif,
1996.

Shalih, Fuad. Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah. Penerjemah
Ahmad Fadhil. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Sunarto, Achmad dkk. Terjemah Shahih al-Bukhari jilid VII. Semarang: CV Asy-
Syifa’, 1999.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006>.

Tihami dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

UII, Badan Wakaf. Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I. Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf, 1995.

Yusdani. Menuju Fiqih Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
2015.

Zuhri, Mohammad, dkk. Tarjamah Sunan at-Tirmidzi jilid II. Semarang: CV asy-
Syifa’, 1992.








	Skripsi Full Eka.pdf
	1. COVER SKRIPSI.pdf
	2. BAB I(1).pdf
	3. BAB II(1).pdf
	4. BAB III(1).pdf
	5. BAB IV(1).pdf
	6. BAB V(1).pdf
	7. DAFTAR PUSTAKA(1).pdf
	9. RIWAYAT HIDUP.pdf
	Keaslian.pdf

	doc01266620191204155454_2.pdf

