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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ( Pasal 1 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

suatu pernikahan yang ditandai dengan akad yang sangat kuat atau miistsaaqon 

gholiidhan yaitu bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya 

merupakan suatu ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). 

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua 

mahkluk Tuhan baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Perkawinan yaitu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak 

pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. 

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan 

hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat berdasarkan rasa saling meridhai yang ditandai 

dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan 

dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah 

saling terikat (Abdul Rahman Ghozali, 2003:10).    
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Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahtraan umat, baik secara perorangan 

maupun secara bermasyarakat, dan baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. 

Kesejahtraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahtraan yang 

sejahtra,   karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga 

kesejahtraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahtraan keluarga. 

Islam mengatur keluarga tidak hanya secara garis besar, tapi sampai    

dengan terperinci. Hal demikian menunjukan perhatian yang sangat besar    

terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, maka 

dari itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai 

kemampuan dalam berbagai hal. Berkeluarga termasuk Sunnah rasul-rasul sejak 

dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW sebagimana  tercantum dalam 

surat Ar-Ra’d ayat 38: 

                  ...    

 38. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 

Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. 

 

 Sabda Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, (Zainuddin Hamidy,   

dkk, 1992:7): 

 وأَتَ َزوَُّج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِِّتْ فَ َلْيَس ِمِّنِّْ …
...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunahku, 

maka ia bukan termasuk umatku. (HR Anas bin Malik, t.th., 1582). 

Zaman dahulu sampai sekarang perkawinan merupakan kebutuhan  

manusia. Oleh karena itu, perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat         
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dibicarakan dikalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya    

maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari 

perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan 

syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Amir 

Syarifuddin, 2006:48). 

Agama Islam terlihat sangat menghargai dimensi keagamaan untuk misi 

perkawinan. Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya 

masih banyak dari kalangan masyarakat yang masih mementingkan pada penilaian 

materi dalam menempuh perkawianan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain yang 

tidak dapat dihargai dengan nilai materi, karena pada umumnya mereka hanya 

memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, sehingga mereka lupa 

makna dan tujuan perkawinan itu. 

Islam mengatur tatacara untuk memulai perkawinan, salah satunya dengan 

cara meminang terlebih dahulu. Peminangan ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah calon suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau    

dalam bahasa Arab sering disebut dengan kafa’ah. Tinjauan kafa’ah ini selalu 

dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat lestari.  

Kebiasaan yang terjadi dalam menilai kafa’ah ini dalam praktek masyarakat di 

Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan yang digunakan 

bukan berdasarkan hukum Islam. Namun pada prakteknya, yang menjadi dasar 

pedomannya adalah pertimbangan hukum adab kebiasaan masyarakat setempat. 
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Beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang 

perempuan untuk mejadi pasangan hidupnya dalam perkawinan, maupun   

dorongan seorang perempuan sewaktu memilih laki-laki menjadi pasangan 

hidupnya merupakan hal yang pokok, diantaranya: karena penampilan fisik 

wanita/pria, kekayaan, kebangsawanan dan keberagamaan (Amir Syarifuddin, 

2006:49). 

Zaman sekarang banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek 

rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek 

agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. 

Bahkan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan dalam  

berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status 

yang sama walaupun berbeda dalam hal keyakinan. Ada beberapa aspek yang    

perlu diperhatikan dan dipahami dalam upaya melestarikan kehidupan berumah 

tangga, aspek tersebut didalam ilmu fiqih disebut dengan kafa’ah. Kafa’ah sendiri 

memiliki arti kesamaan, serasi, dan seimbang. Sedangkan dalam arti luas yaitu 

keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam hal agama, akhlak, kedudukan, 

keturunan, pendidikan dal lain-lain. 

Konsep kafa’ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk  

meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai 

aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa’ah dalam 

perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan 

keharmonisan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13: 
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13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal. 

 

Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak mengutamakan kafa’ah kecuali perkara 

agama. Adapun perkara nasab (keturunan), profesi dan kekayaan tidak   

diutamakan. Nabi SAW bersabda: 

َْرَ ٍ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َعْن النَِّبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل تُ نْ  ُُ اْلَمْرأَُة ِِ ََك
 خاري(َوَلََِسِبَها َوََجَاِِلَا َوِلِد ْيِنَها فَاْظَفْر ََِذاِت الدِّ ْيِن تَرََِْت َيَداَك )رواه البِلَماِِلَا 

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena 

emapt hal: harta-bendanya, keturunannya, keindahan wajahnya, dan karena 

ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu 

akan bahagia. (Zainuddin Hamidy, dkk, 1992:10). 

Dalil yang dapat dipahami bahwasanya kafa’ah pada masa rasu 

lullah    SAW lebih menitik beratkan pada sisi agama dengan tidak terlalu 

mempermasalahkan aspek ekonomi, tingkat sosial, maupun propesi. Sebagaimana 

tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, dan tidak pula 

boleh menikahkan wanita yang menjaga kehormatan dirinya dengan laki-laki yang 

fajir (jahat/jelek). 

 



6 
 

 
 

Kafa’ah bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih 

menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga 

(Muhammad Thalib, 1987:36). Maka dari itu untuk mengetahui pasangan sangat 

penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. 

Calon suami istri bisa melihat apakah ada kesekufu’an atau tidak ada diantara 

mereka. Kesekufu’an tersebut bisa dilihat dari segi agama, akhlak, keturunan, 

kedudukan, kekayaan dan lain-lain. 

Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia yang 

lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa. Ketentuan tersebut sudah menjadi 

tolak ukur kafa’ah dalam perkawinan dengan alasan bahwa setiap muslim itu 

bersaudara. Untuk terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan warahmah, Islam menganjurkan adanya kafa’ah atau  

keseimbangan antara calon suami dan istri. Tapi hal ini tidak menjadi sesuatu     

yang mutlaq, melainkan sesuatu yang perlu diperhatikan untuk terciptanya tujuan 

pernikahan yang bahagia dan abadi, karena pada prinsipnya Islam memadang    

sama kedudukan manusia dengan manusia yang lainnya.  

Kriteria Kafa’ah masih menjadi bahan perbincangan dikalangan ahli hukum 

Islam. Namun dengan demikian ada beberapa aspek Kafa’ah yang                     

dianggap mendasar dalam perkawinan, diantaranya: keturunan (Nasab), merdeka, 

beragama Islam, pekerjaan, kekayaan, dan tidak cacat (Muhammad Thalib, 

1987:49). 
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Terdapat perbedaan dianatara imam mazhab dalam menentukan ukuran 

standar antara calon suami dan istri, yaitu: Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam 

Ahmad dan Imam Hanafi. Mereka banyak berbeda pandangan dalam menentukan 

ukuran kafa’ah dalam perkawinan. Bahwa faktor agama yang paling pokok untuk 

dijadikan kafa’ah, namun terdapat perbedaan dari pemahaman masyarakat Desa 

Haurpugur dengan ketentuan dalam hadist yang sudah dijelaskan. Mereka 

memandang bahwa untuk tercapainya rumah tangga yang harmonis diperlukan 

adanya kesetaraan pendidikan dalam pernikahannya. Konsep Kafa’ah yang mereka 

pahami dalam pernikahan yaitu diukur dalam kesetaraan pendidikannya.                 

Hal tersebut bisa dilihat pada: 

Tabel 1.1               

Kafa’ah Dalam Pendidikan 

No Suami dan Istri 
Pendidikan 

Suami Istri 

1 C dan Y S1 S1 

2 D dan O SMP SMP 

3 A dan A SMA SMA 

4 D dan S SMA SMA 

5 G dan A S1 S1 

Sumber: Kantor Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung 

Demikian yang terjadi di masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan 

Rancaekek Kabupaten Bandung. Masyarakat umumnya dalam melangsungkan 

pernikahan tidak mau dengan yang berbeda latar belakang pendidikannya. Hal ini 

menggambarkan bahwa ada suatu kekhawatiran diantara pasangan jika menikah 

dengan yang tidak memiliki kesamaan ditakutkan keluarganya nanti tidak 

harmonis, banyak perselisihan, terkadang jika terjadi terus menerus bisa sampai 

bercerai. (Wawancara dengan Pak Nani pada tanggal 10 Juli 2017). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Nani selaku penghulu  

Kecamatan Rancaekek didapatkan data yang menikah pada tahun 2016 sebanyak 

82 pasangan, diantaranya 73 pasangan dengan yang memiliki kesamaan 

pendidikan. Maksud dari kesamaan pendidikan yang setara seperti SMP dengan 

SMP, SMA dengan SMA dan S1 dengan S1. 

Menurut Pak Cepi mengatakan bahwa kriteria pemilihan pasangan dengan 

latar belakang agama yang sama ketaatannya saja kurang cukup karena tidak   

semua masalah agama itu akan harmonis, perlu adanya kriteria lain sebagai 

penunjang yang dijadikan indikator kafa’ah, seperti dalam latar belakang 

pendidikan. Untuk mendapatkan pekerjaan tentunya diperlukan pendidikan yang 

cukup. Suami menjadi panutan keluarga, oleh karenanya derajat suami mesti lebih 

tinggi dari istrinya. Sehingga terhindar dari adanya rasa tidak hormat istri kepada 

suaminya. (Wawancara pada tanggal 17 Juli 2017). 

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti. Faktor apa 

yang termasuk kategori kafa’ah menurut masyarakat Desa Haurpugur dan peranan 

kafa’ah dalam perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Maka dari 

itu penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dalam bentuk skripsi    

dengan judul : 

“KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN 

MASYARAKAT DESA HAURPUGUR KECAMATAN RANCAEKEK 

KABUPATEN BANDUNG”. 
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B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana dari latar belakang masalah pada pembahasan sebelumnya, 

maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek 

Kabupaten Bandung terhadap konsep kafa’ah dalam perkawinan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep kafa’ah masyarakat Desa 

Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan 

Rancaekek Kabupaten Bandung terhadap konsep kafa’ah dalam perkawinan. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap konsep kafa’ah 

masyarakat di Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam kajian ilmiah dibidang 

hukum keluarga Islam. Pengembangan dan pengaktualisasian konsep   

kafa’ah dalam konteks hukum perkawinan. Hasil penelitian diharapkan         
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dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga. 

b. Kegunaan akademik yaitu untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh 

gelar S1 Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Andi Hidayat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung Pada Tahun 2008 

dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kufu’ Dalam Perkawinan Di 

Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten 

Bandung” Seiring dengan berkembangnya peran pendidikan di zaman  

modern, dunia pesantren sebagai lembaga yang sudah lama berdiri di tengah-

tengah masyarakat, tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar   

terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan. Sebagai pimpinan yang 

berpengaruh dilingkungannya KH. Tantan Taqiyudin, memberikan fatwa 

terhadap santrinya tentang suatu pemahaman akan sebuah tradisi di Pondok 

Pesantren. Dalam hal ini, kufu atau kesetaraan dalam perkawinan dijadikan 

sebagai tradisi pesantren, ini menjadikan langkah awal dalam persiapan pra 

perkawinan yang hendak dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana konsep 

kufu’ dalam perkawinan menurut tradisi di Pondok Pesantren, serta 

mengetahui implikasi kufu’ sebagai tradisi Pesantren terhadap pemahaman 
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santri, kemudian untuk mengetahui aplikasi kufu’ dalam perkawinan di Pondok 

Pesantren. 

2. Eneng Nuraeni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung Pada Tahun 2008 

dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Kafa’ah Dalam 

Pernikahan Para Habib Dan Syarifah” Kafa’ah atau sepadan, seimbang, 

sekufu’ merupakan salah satu cara dalam prinsip pernikahan untuk mencapai 

keluarga yang harmonis, karena kesepadanan akan mencerminkan sebuah 

keseimbangan, dan keseimbangan akan melahirkan keharmonisan. Adapun 

tolak ukur kesepadanan secara umum adalah sebagai berikut : Agama, 

kemerdekaan, keturunan, kekayaan, pekerjaan, tidak cacat. Dari keenam tolak 

ukur kesepadan tersebut semuanya bisa di usahakan kecuali mengenai tolak 

ukur keturunan. Tidak menjadi persoalan kalau melangsungkan pernikahan 

masih sama dalam garis keturunan, akan tetapi bagaimana kalau terjadi 

pernikahan dengan seseorang yang tidak satu garis dalam turunan. Dalam hal 

ini penulis menemukan sebuah kasus pernikahan yang harus menerapkan 

prinsip kafa’ah dalam hal keturunan, yaitu pernikahan para turunan Rasul. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemahaman para 

Habib dan Syarifah terhadap konsep kafa’ah, pemahaman para habib dan 

syarifah terhadap konsep kafa’ah serta penerapan prinsip-prinsip kafa’ah di 

kalangan para habib dan syarifah.   

3. Saefullah Ma’ruf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung Pada Tahun  

2006 dengan skripsi yang berjudul “Penolakan Pernikahan Yang Tidak 

Kafa’ah Dalam Organisasi Keagamaan” Islam sebagai agama yang   
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sempurna telah mengatur masalah perkawinan dengan sebaik-baiknya 

termasuk mengatur bagaimana memilih dan menentukan pasangan hidup yang 

serasi, supaya terwujud tujuan perkawinan, karena pada hakikatnya setiap 

orang merindukan kebahagiaan dan ketentraman. Untuk meletakkan aturan 

tersebut, seringkali dalam pelaksanaan dan kenyataannya terdapat 

ketimpangan-ketimpangan, yang terkadang menggunakan aturan yang dibuat 

sendiri oleh masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi 

penolakan pernikahan yang tidak kafa’ah dalam organisasi keagamaan, untuk 

mengetahui penerapan kafa’ah pada masyarakat Desa Leuwikidang, untuk 

mengetahui pemahaman masyarakat Desa Leuwikidang mengenai kafa’ah,  

dan untuk mengetahui pandangan ulama Desa Leuwikidang mengenai 

penolakan pernikahan yang tidak kafa’ah dalam organisasi keagamaan. 

Mengenai kafa’ah/sekufu telah dilakukan beberapa peneliti yang termuat 

dalam bentuk skripsi seperti yang telah dipaparkan diatas, namun yang penulis 

temukan fokus penelitian tersebut mengenai konsep kafa’ah untuk mencapai 

keluarga yang harmonis dan bahagia melalui kesetaraan pendidikan dalam 

perkawinan. Letak perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu penulis 

menemukan peranan konsep kafa’ah dalam perkawinan untuk mencapai 

keluarga yang harmonis dan bahagia dengan kesetaraan pendidikan di Desa 

Haurpugur. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi 

semua makhluk Allah SWT termasuk manusia. Dalam ajaran Islam perkawinan 

merupakan salah satu sunah Rasulullah saw yang harus kita laksanakan sebagai 

salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, 

saling mengasihi dan saling mencintai. Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surat 

Yaasin ayat 36: 

                          

       

36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 

dari apa yang tidak mereka ketahui. 

 

Sebagaimana pula firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Arrum ayat 21 

sebagai berikut: 

                        

                    

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir. 
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Uraian diatas tentang hidup berpasang-pasangan, hal ini tidak akan pernah 

terjadi apabila tidak ada sesuatu yang menyebabkan kebersamaan itu ada. Dalam 

hal inilah perkawinan berperan penting untuk mewujudkan kebersamaan satu sama 

lain dengan tujuan saling mengharapkan dari perkawinan tersebut, yaitu 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan apa yang termaktub 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan yang 

dijelaskan pada pasal 1: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Undang-

Undang Perkawinan, 2016:1). 

 

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur masalah perkawinan 

dengan sebaik-baiknya, untuk meletakkan aturan perkawinan tersebut. Namun 

seringkali dalam pelaksanaan dan kenyataannya terdapat ketidaksesuaian dengan 

ketentuan yang seharusnya, terkadang masyarakat menggunakan aturan yang 

dibuatnya sendiri, salah satunya kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa 

Haurpugur yaitu adanya pemahaman konsep kafa’ah dalam pernikahan dengan 

kesetaraan dalam pendidikannya. Sebagian pandangan masyarakat Desa 

Haurpugur, apabila anaknya menikah dengan yang berbeda derajat pendidikannya 

khawatir akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, oleh karena itu 

sebagian masyarakat Desa Haurpugur menganggap bahwa untuk terciptanya 

keluarga yang harmonis dan bahagia itu dengan adanya kesamaan dalam latar 

belakang pendidikannya. 
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Tujuan pernikahan menurut masyarakat Desa Haurpugur adalah mencapai 

perkawinan yang ideal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, seperti 

menikahkan anaknya dengan orang yang serasi dan sama dalam hal agama dan   

latar belakang pendidikannya dengan harapan agar dapat terwujud kebahagiaan 

dikemudian hari.  

Islam dalam mensyariatkan jodoh tidak membedakan antara manusia yang 

satu dengan yang lainnya kecuali dengan iman dan taqwa. kunci utama iman dan 

taqwa, tujuan pernikahan akan tercapai, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, 

mawaddah wa rahmah. Akan tetapi, oleh karena kompleknya masalah yang 

dihadapi umat Islam, maka persoalan kafa’ah juga sangat diprioritaskan dalam 

mempertimbangkan pemilihan jodoh, ketika seseorang mendekati jenjang 

pernikahan. 

Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh  

faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang    

utama. Faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan. 

Allah SWT mengajarkan melalui agamanya tentang bagaimana mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat, diantara kebahagiaan dunia adalah keharmonisan 

dalam rumah tangga dan diantara cara untuk mencapai keharmonisan tersebut 

adalah selektif dalam memilih calon pasangan sebelum melangsungkan  

pernikahan, diantara cara yang selektif dalam memilih pasangan adalah pasangan 

yang sepadan atau sekufu’, dalam ajaran Islam disebut dengan kafa’ah yang 

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai keserasian, kesamaan, 

kesepadanan, keselarasan juga keharmonisan (Abdul Rahman Ghozali, 2003:96). 
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Konsep kafa’ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai 

aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Adanya kafa’ah dalam perkawinan 

diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan 

keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa’ah, seorang calon mempelai berhak 

menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, 

keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. 

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 wa rahmah (Nasarudin Latif, 2001:19). 

Perbedaan pendapat ulama terkait kriteria kafa’ah yang diutamakan adalah 

agama, sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama 

mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar dari pada yang seagama. 

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, kafa’ah dalam 

pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Latar belakang 

diterapkannya konsep kafa’ah dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari 

terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan 

dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik 

sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera.  
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Mengenai kesepadanan yang bersifat lahiriyah bukanlah yang utama    

dalam memilih pasangan meski itu baik, namun yang lebih ditekankan dalam 

memilih pasangan adalah kesepadanan dalam hal yang bersifat batiniah dalam 

artian agama dan budi pekerti yang baik, sebab Allah SWT. Berfirman dalam     

surat al-Nur ayat 26: 

                    

                           

26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang 

keji adalah 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). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa 

yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan 

dan rezki yang mulia (surga). 

 

Memandang konsep kafa’ah sebagian masyarakat Desa Haurpugur maka 

diperlukan adanya teori pokok mengenai konsep kafa’ah melalui pemikiran para 

ulama madzhab tentang konsep kafa’ah dalam memilih pasangan hidup untuk 

mencapai kebahagian rumah tangga. Bahwasannya Pilihan antara satu dengan yang 

lainnya tentu berbeda, ada yang memilih kecantikannya dan ketampanannya,        

ada yang memilih kekayaannya, tetapi juga ada yang memilih pasangan hidup 

karena agama dan budi pekertinya yang baik, yang artinya: “Wanita itu dikawin 

karena empat hal: karena hartanya, keturunan-nya, kecantikannya, dan karena 

agamanya, pilihlah wanita yang beragama, maka engkau selamat”. 

Konsep kafa’ah menurut ulama madzhab memiliki tolak ukur yang berbeda-

beda dalam menentukan kafa’ah tersebut, diantaraya: 
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1. Madzhab Malikiyah menentukah ukuran kafa’ah itu melihat dari dua aspek: 

a. Agama, dan 

b. Kesejahtraan dari cacat yang dapat menimbulkan khiyar bagi istri 

2. Madzah Hanafiyah menentukan ukuran kafa’ah itu melihat dari enam aspek: 

a. Agama 

b. Kemerdekaan 

c. Keturunan 

d. Pekerjaan, dan 

e. Kekayaan  

3. Madzhab Syafi’I menentukan ukuran kafa’ah itu melihat dari empat aspek: 

a. Kebangsaan  

b. Keagamaan atau iffah (terhindar dari perbuatan cela) 

c. Merdeka, dan 

d. Pekerjaan/perusahaan 

4. Madzhab Hambali menentukan ukuran kafa’ah memiliki kesamaan dengan 

madzhab Syafi’I, hanya saja madzhab Hambali menambahkan satu perkara yaitu 

dalam hal kekayaan (Mahmud Yunus, 1996:74-77). 

Ulama madzhab sepakat mengutamakan agamanya dan berbeda pendapat 

dalam hal yang lainnya. Bagi para wali dari calon isteri hendaknya mengawinkan 

perempuan-perempuan kepada laki-laki yang ta’at beragama, bisa menjaga amanah 

dan berakhlaq mulia, sebagaimana sabda Nabi saw. 
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حممد َن عمرووالسواق البلخي حدثنا حامت َن إمساعيل عن عبداهلل َن مسلم حدثنا 
َن هرمز عن حممد وسعيد اَين عبيد عن أِب جامت املزين قال قال يارسول اهلل صلى اهلل 

تَ ْفَعُلْوُه َتَُكْن فِ  نَ عليه وسلم ُُث ِإَذجاء ُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديْ َنه َوُخُلَقه َفأَْنَِكُحْوُه ِإَّلَّ َْرِض ت ْ ْة ِِف اِْ
َفأَْنَِكُحْوُه  َوَفَساٌد قَاُلْوا يَاَرُسْوَل اهلِل َوِاْن َكاَن ِفْيِه ؟ قَاَل ِإْذاَجاءَُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديْ َنه َوُخُلَقه

 َثََلَث َمرَّات  )رواه الرتمذى(
Apabila datang kepadamu (melamar anakmu) orang yang kamu ridhoi agama dan 

budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila kamu tidak lakukan maka akan 

timbul fitnah dan kerusakan besar didunia. Mereka bertanya: “apakah 

meskipun….” Rasulullah saw., menjawab: “apabila datang kepadamu (melamar 

anakmu) orang kamu ridhai agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia….” 

(Beliau mengucapkan sabdanya sampai tiga kali). (HR. Al-Turmudzi) (Sunan al-

Turmudzi, t.th., 395). 

 

Menurut Mahmud Syaltuth bahwa kewajiban se-kufu’ itu adalah bagi laki-

laki dari perempuan. Laki-laki wajib sepadan dengan perempuan. Artinya, yang 

dikenai syarat kufu’ itu adalah laki-laki dengan perempuan yang akan ia nikahi 

(Sayyid Sabiq, 1990:47). 

Pendekatan teori untuk mendukung penelitian ini terhadap konsep kafa’ah 

masyarakat Desa Haurpugur yang dapat digunakan adalah al-maslahah al-

mursalah. Menurut (Rachmat Syafe’i, 2010:117)  Al-maslahah merupakan bentuk 

tunggal (mufrad) dari kata al-mashalih yang artinya adanya manfaat baik secara 

asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, 

ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. 

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban 

nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Dengan demikian, al-maslahah al-

mursalah adalah sesuatu kemasalahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi 
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juga tidak ada pembatalnya. Suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan 

tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian 

tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni 

suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk 

menyatakan suatu manfaat. 

Penerapan konsep kafa’ah dalam perkawinan tidaklah dimaksudkan  

kecuali untuk kemaslahatan, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau 

menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal 

sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak 

terhingga indvidu-individunya sesungguhnya kemaslahatan ini terus-menerus 

muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi 

manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan (Abdul Wahhab Khallaf, 

1994:116) 

   

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan 

memandang dan medeskripsikan suatu analisis secara utuh, dalam hal ini terhadap 

konsep kafa’ah dalam perkawinan untuk mencapai keluarga yang harmonis dan 

bahagia dalam rumah tangga. 

2. Sumber Data 

  Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data   

primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap 

masyarakat yang bersangkutan sebagai data awal perihal informasi dan   
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rekapitulasi terhadap konsep kafa’ah dalam perkawinan untuk mencapai keluarga 

yang harmonis dan bahagia. Sedangkan data sekunder yaitu buku-buku, kitab-  

kitab tentang hukum perkawinan, yang dibutuhkan untuk penelitian ini. 

3. Jenis Data 

  Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif, yaitu data tentang bagaimana pemahaman masyarakat desa Haurpugur 

tentang konsep kafa’ah dalam perkawinan dan data tentang bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap konsep kafa’ah dalam perkawinan menurut pandangan 

masyarakat desa Haurpugur kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung. 

4. Pengumpulan Data 

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data 

yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling 

melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan wawancara   

(interview). 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap masyarakat yang 

bersangkutan mengenai konsep kafa’ah dalam perkawinan untuk mencapai 

keluarga yang harmonis dan bahagia. Wawancara dilakukan  secara langsung yang 

kemudian wawancara tersebut dapat dicatat secara keseluruhan sehingga              

tidak ada manipulasi data (Cik Hasan Bisri, 2003:65-66). 
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Adapun tahapan pengumpulan data tersebut ialah sebagai berikut:  

a. Melakukan penelitian untuk memperoleh data awal terhadap wawancara 

kepada warga yang bersangkutan mengenai konsep kafa’ah dalam 

perkawinan untuk mencapai keluarga yang harmonis. 

b. Mengumpulkan data dengan wawancara memahami dan mencatat hasil 

wawancara tersebut kedalam bahasa tulisan. 

c. Menyaring isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut 

kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis.   

d. Berdasarkan hasil klasifikasi, data terebut dilakukan klasifikasi yang lebih 

spesifik yakni dengan mengklasifikasikan data mengenai “konsep kafa’ah 

dalam perkawinan untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia”. 

5. Analisis Data 

 Analisis data dikumpulkan sejak pengumpulan dilakukan, dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. data yang terkumpul dari wawancara dan berbagai literatur mengenai 

hukum perkawinan diedit dan diseleksi serta pendekatan yang digunakan 

(kerangka berfikir) digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

terkandung dalam fokus penelitian “konsep kafa’ah dalam perkawinan 

untuk mencapai keluarga yang harmonis”. 

b. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama dilakukan klasifikasi data, 

yang disusun dan dihubungkan dalam konteks “konsep kafa’ah dalam 

perkawinan untuk mencapai keluarga yang harmonis”. 
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1) Data tentang pemahaman masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan 

Rancaekek Kabupaten Bandung terhadap konsep kafa’ah dalam 

pernikahan. 

2) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep kafa’ah menurut 

pandangan masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek 

Kabupaten Bandung. 

c. Menghubungkan data serta melakukan penafsiran data dengan meng-

gunakan penafsiran yang telah dipilih.  

d. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan 

penelitian. 


