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ABSTRAK 

Ismanul Fajri (2019) : “KAFA’AH MENURUT ADAT MASYARAKAT 

DESA BATU BERSURAT DITINJAU DARI 

HUKUM ISLAM”  

Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, 

laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan 

keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam. 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah kafa’ah menurut adat masyarakat desa 

Batu Bersurat, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kafa’ah 

menurut adat masyarakat desa Batu Bersurat Penelitian ini bertempat di Desa 

Batu Bersurat Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kafa’ah menurut adat 

masyarakat desa Batu Bersurat, serta bagaimana tinjauan hukum Islam 

kafa’ah menurut adat masyarakat desa Batu Bersurat. Penelitian ini berupa 

penelitian lapangan (fiel research). Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah  wawancara dan ditambah dengan buku-buku dan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan 

metode analisa kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif dan 

deskriptif. Adapun subjek  dalam penelitian ini adalah 7  warga desa Batu 

Bersurat yang akan melangsungkan pernikahan. 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan memengenai kafa’ah 

menurut adat masyarakat desa Batu Bersurat yang berjumlah 7 warga yang 

akan melangsungkan pernikahan Peneliti mendapatkan hasil bahwa kafa’ah 

dari segi akhlak menjadi acuan dalam memilih pasangan yang akan dinikahi. 

Memiliki akhlak yang baik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai 

keislaman dalam keluarga maka rumah tangganya akan menjadi harmonis 

sesuai dangan syariat islam. 
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~Yang Utama dari Segalanya~ 
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nikmat dan Hidayah-Mu kepada hamba , sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah 

diri-Mu anugrahkan kepada hamba dan atas izin-Mu akhirnya skripsi sederhana ini dapat 
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~MOTTO~ 

 

“...karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan...” 

(Q.S. Al Insyirah : 5-6) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”. 

(Q.S Al Baqarah : 286) 

 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

memudahkannya mendapat jalan ke Syurga”. 

(H.R Muslim) 

 

“Jadikanlah segala hal tercukupmu hanya dengan 2 kata, yaitu untuk Allah, jadikan 

ridho Allah sebagai motivasi terbesar dalam hidup untuk mencapai ketenangan hati, 

kebaikan dunia dan kebaikan akhirat”.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah 

merupakan suatu ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup 

bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan 

menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.
1
 

Sedangkan menurut syara‟ adalah suatu akad yang berisi pembolehan 

melakukan persetubuan  dengan menggunakan lafaz (   كاحان ) menikahkan atau 

و ست يج)  ) mengawinkan, kata “nikah” itu sendiri secara hakiki barmakna akad, 

dan secara majazi bermakna persetubuan.
2
 Para mujatahid sepakat bahwa nikah 

adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Dan bagi orang yang sudah 

berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, maka 

sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, yang demikian adalah lebih 

.utama dari pada haji, jihad dan puasa sunnah.
3
   

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, 

tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan berpasang-

pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan Allah SWT. Bagi umatnya 

sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup 

                                                             
1
 H. Moh Rifa‟i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang,  PT Karya Toha Putra), h. 453 

2
 Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu’in, Terj. Drs KH Aliy As‟ad, 

(Yogyakarta: Menara Kudus, 1980), h. 1 
3
 Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 

Terj, Abdul Zaki ALkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 318 
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setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar 

dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan 

sebaik-baiknya.
4
 Allah SWT berfirman dalam surat Al-hujarat: ayat 13:   

                                   

                    

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa 

- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Al-hujarat 

ayat 13)
5
 

 

Perkenalan antara satu dengan yang lain menimbulkan adanya interaksi 

dalam kehidupan. Untuk itu perlu ada aturan yang mengatur bagaimana 

tercipta hubungan yang baik antara sesama, begitu juga dalam hubungannya 

dengan Allah SWT sebagai sang Pencipta. Oleh karena itu, syari‟at yang 

diturunkan Allah harus dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. 

Dengan demikian manusia akan senantiasa berada dalam kemaslahatan, akan 

tetapi jika mereka meninggalkannya, maka manusia itu akan mengalami 

kebinasaan.  

Salah satu yang diatur dalam syari‟at Islam adalah mengenai hukum 

pernikahan. Dalam kajian fiqih, Pembahasan mengenai munakahat ada tiga 

tema pokok bahasan yaitu; pertama, masalah yang berkaitan dengan pra 

                                                             
4
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj, Abu Syauqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, (Jakarta 

Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 193   
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Qur‟an, 2017), 

h. 517   
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perkawinan; kedua, masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah; 

dan ketiga masalah yang berkenaan dengan akibat putusnya perkawinan. 

Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Tidak sedikit 

zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran, bahwa di dalam 

mencari calon jodoh putra-putrinya, selalu mempertimbangkan keseimbangan 

kedudukan, status sosial dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama 

kurang mendapat perhatian. Masalah kafa’ah (sederajat, sepadan) hanya diukur 

lewat materi saja. 

Sangat jelas disebutkan dalam islam, agama menjadi prioritas utama 

dalam kafâ’ah.
6
 Artinya calon suami dan calon isteri yang akan menjadi satu 

keluarga harus satu agama, yaitu Islam dan mempunyai tingkatan akhlak 

ibadah yang seimbang. Sedangkan harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas 

selanjutnya setelah agama, karena dalam Islam yang membedakan derajat 

antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan. Agama merupakan 

penentu stabilitas rumah tangga dalam Islam, oleh karena itu prinsip 

kesepadanan dijadikan patokan dan sekaligus untuk mencapai tujuan 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
7
 

Pentingnya dalam  menentukan pilihan pasangan adalah agar terhindar 

dari hal-hal yang tidak diinginkan jika perkawinan sudah dilaksanakan. Untuk 

itu perlu adanya kesesuaian atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

yang akan melangsungkan perkawinan. Karena seringkali kegagalan dalam 

                                                             
6
 Dedi Supriyadi, Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam, h. 

62-64   
7
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munâkahat 2, cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 

200 



4 
 

membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang 

mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam status sosial. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada 

akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Apabila kedua pihak telah 

merasa adanya kesetaraan maka dilangsungkanlah pernikahan yang dalam 

kajian munakahat dikenal dengan istilah kafa’ah.
8
 

Kafa’ah secara etimologis adalah kesetaraan. Menurut terminologi 

fuqaha, kafa’ah adalah kesetaraan suami dengan istrinya dalam hal-hal khusus, 

di antaranya secara adat, sehingga sang istri atau para walinya tidak merasa 

terhina akibat perkawinan tersebut.
9
 Makna kafa’ah menurut bahasa adalah 

sama dan setara. Sebagaimana di dalam Alqur‟an juga disebutkan pada surat 

An-Nur ayat 3:     

          

Artinya: “Pezina laki-lak tidak boleh menikah, kecuali dengan pezina 

perempuan”. (Qs. An-Nur ayat 3)
10

 

Pendapat para fuqaha tentang ukaran kafa’ah, menurut Imam Maliki, 

dan para penganut Mazhab Maliki di antaranya adalah Al-Kurkhi dan Al-

Bashri dan Al-Ja‟fariyah hanya menyaratkan kesetaraan pada agama saja.
11

 

Sedangkan pendapat Imam Sayfi‟i  bahwa kafa’ah dalam pernikahan itu ada 

lima: agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan bebas dari cacat. Menurut Imam 

                                                             
8
 Asrizal, Relevansi Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif 

Normatif Dan Yuridis, 
9
 Abdul Majid Mahmud Mathlun, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Surakarta, Era 

Intermedia), h. 194   
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Qur‟an, 

2017), h. 350   
11

 Abdul Majid Mahmud Mathlun,  Op, Cit., h. 195-197    
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Abu Hanafi kafa’ah itu  juga sama seperti pendapat Imam Syafi‟i akan tetapi 

Imam Abu Hanafi tidak mensyaratkan bebas dari cacat. Imam Hambali dalam 

hal kafa’ah hanya mensyaratkan dua saja yakni agama dan pekerjaan.
12

 

Sedangkan menurut jumhur Fuqaha kafa’ah dalam pernikahan itu adalah 

agama, nasab, kemerdekaan dan profesi.
13

 

Kafa’ah merupakan sebuah upaya atau ikhtiar untuk mewujudkan 

keluarga sakinah sebagai model keluarga qur‟ani yang diidamkan oleh setiap 

keluarga muslim. Kafa’ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat 

mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin 

keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. 

Kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami, tetapi tidak 

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena suatu perkawinan 

yang tidak seimbang atau serasi akan cenderung lebih mudah untuk menuai 

konflik. Pada kategori agama, para Ulama sepakat untuk menempatkan agama 

sebagai faktot utama yang dapat dijadikan kriteria kafa’ah.  

Kemudian yang termasuk dalam standar kafa’ah atau kesetaraan ialah: 

Agama dalam standar kafa’ah adalah sikap baik dan komitmen dalam 

beragama. Hal ini disepakati oleh keempat imam Maliki, Syafi‟i, Hanafi dan 

Ahmad. Menurut Abu Yusuf, hal itu merupakan pendapat yang benar. Dengan 

demikian, perempuan solehah tidak boleh dinikahkan dengan lelaki fasik, 

                                                             
12

 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 

(Terbitan di Jeddah), h. 322- 323 
13

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 214 
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karena mereka tidak setara dan akan menyebabkan timbulnya Aib.
14

 Dalil yang 

menunjukkan bahwa agama adalah bagian dari kesetaraan, firman Allah SWT : 

                     

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 

fasik? mereka tidak sama.”(Qs. As-Sajadah ayat 18)
15

 

Karena orang yang fasik itu terhina, kesaksian dan periwayatnya 

ditolak, tidak dapat dipercaya dalam hal jiwa dan harta, cacat disisi Allah dan 

ciptaanya, dan keberuntungannya di dunia dan akhirat amatlah kecil. Maka dari 

itu tidak boleh disetarakan dan dianggap setara dengan sesamanya.
16

 Merdeka 

dalam kafa’ah ialah budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang 

merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufu bagi 

perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya 

pernah ditimpa perbudakan tidak sekufu dengan perempuan yang diri ataupun 

leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan 

tertimpa aib apabila dia berada ditangan seorang budak laki-laki atau ditangan 

seorang laki-laki yang salah seorang leluhurnya adalah budak. 

Nasab dalam kafa’ah ialah kesepadan dalam keislaman yang berkaitan 

dengan leluhur. Ini berlaku bagi orang-orang  Non-arab dan tidak berlaku bagi 

orang-orang arab. Orang-orang arab mencukupkan diri dengan saling 

membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan ke Islaman dari 

leluhur mereka. Sementara itu orang-orang non-arab saling membanggakan 

                                                             
14

 Abdul Majid Mahmud Mathlun, Op, Cit., h. 205 
15

 Ibnu Qudumah, Al- Mugni 9,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 292 
16

 Ibid., h. 205 
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keislamaan leluhur mereka. Berdasarkan ini apabila perempuan muslim 

memiliki ayah dan kakek yang muslim, maka laki-laki muslim yang dalam 

Islam tidak memiliki ayah dan kakek adalah tidak sekufu dengannya. Laki-laki 

yang memiliki seorang ayah dalam Islam. Adalah sekufu dengan perempuan 

yang memiliki seorang ayah dalam Islam. Dan laki-laki yang memiliki seorang 

ayah dan kakek dalam Islam adalah sekufu dengan perempuan yang memiliki 

seorang ayah dan beberapa kakek dalam Islam karena pengenalan seseorang 

dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya saja, selebihnya tidak 

diperhitungkan.
17

 

Profesi dalam kafa’ah ialah keterampilan seseorang yang digunakan 

untuk mendapatkan penghasilan, baik itu kerajinan tangan atau kepegawaian. 

Arti kesetaraan mengenai pekerjaan ini adalah apabila sang lelaki memiliki 

pekerjaan hina maka ia tidak setara dengan perempuan yang orang tuanya 

memiliki pekerjaan adalah adat setempat dan ini tentu berbeda setiap waktu 

atau tempat. Menurut Mazhab Syafi‟i dan Ahmad yang diriwayatkan Abu 

Yusuf apabila pekerjaan keduanya berdekatan maka perbedaannya tidak 

dipermasalahkan. Sedangkan pendapat yang pada Mazhab Abu Hanifah bahwa 

kesetaraan pada pekerjaan tidak menjadi bahan pertimbangan kecuali bila 

pekerjaan tersebut sangat hina.
18

 

Dalam membahas masalah ini, bahwa ada dua pendapat fuqaha dalam 

persyaratan kafa’ah. Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Ats-

Tsauri, Hasan basri, Danal-kurkhi dan Mazhab Hanafi menilai bahwa 

                                                             
17

 Sayyid Sabiq, Op, Cit., hlm. 405  
18

 Abdul Majid Mahmud Mathlun, Op, Cit., h. 206 
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sesungguhnya kafa’ah sebenarnya bukan suatu syarat sahnya perkawinan, 

namun syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim tanpa 

memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Pendapat 

kedua yaitu pendapat jumhur fuqaha‟ termasuk diantara mereka adalah empat 

Mazhab, bahwa kafa’ah merupakan syarat dalam lazimya perkawinan, bukan 

syarat sahnya perkawinan.
19

  Dengan adanya kafa’ah dalam pernikahan suami 

itu harus sekufu dengan istrinya, artinya dia memiliki kedudukan  yang sama 

dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan, sosial, moral, ekonomi dan 

pemahaman agama. Karna tidak diragukan lagi bahwa semakin sama 

kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup 

suami-istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.
20

  

Dalam kafa’ah yang perlu juga diperhatikan adalah sikap hidup yang 

lurus dan sopan, bukan saja karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan 

sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah 

berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang 

memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki 

derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir 

sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, 

asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta 

serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut  

pembatalan.
21

 Sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam : 

                                                             
19

 Wahbah az-Zuhaili, Op, Cit., h. 214-216  
20

 Sayyid Sabiq, Op, Cit., h. 397 
21

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), hlm. 97-98 
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ِِدْينِهَاَعْن اَبِى هَُزْيَزةَ َعِن النَّبِيِّ ص قَاَل: تُْنَكُخ ْالَمْزأَةُ اِلَْربٍَع لَِمالِهَا َو لَِحَسبِهَا َو لَِجَمالِهَا َو لِ  . 

ْيِن تَِزبَْت    يََِداك.فَاْظفَْز لَِذاِت الِدِّ

Artinya: “Wanita dikawini karena empat hal : Karena hartanya, karena 

keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka 

hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke-Islamannya), sebab 

kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka”. (HR. Bukhari)
22

 

Meskipun aspek kafa’ah bukan menjadi syarat syahnya suatu 

perkawinan, akan tetapi jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa 

memperhatikan persoalan kafa’ah ini sangat penting karena akan berpengaruh 

terhadap kelangsungan dan keharmonisan sebuah keluarga. Karena itu para 

ulama menetapkan kategori atau aspek-aspek yang perlu ada kafa’ahnya dalam 

pernikahan.
23

  

Desa Batu Bersurart merupakan Ibukota Kec. XII Koto Kampar. Desa 

Batu Bersurart merupakan salah satu desa yang memiliki angka pernikahan 

yang cukup tinggi. Di  dalam  ajaran  agama  Islam   persoalan   kafa’ah   

menjadi   persoalan   yang   sangat   penting   dalam  penikahan dimana 

kesamaan dan kesetaraan dalam pernikahan sangat dipertimbangkan, baik dari 

segi pekerjaan, ekonomi dan yang paling penting adalah agama agar 

terciptanya keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah. ukuran kafa’ah dalam 

hal agama adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi : 

                                                             
22 Abdullah bin Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhori, (Beirut, Lebanon: Darl Fikr, 

1994M. 1414H), juz 5, h.150 
23

 Asrizal, Op, Cit., hlm. 66 
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”( Q.S.al-

Hujurat:13). 

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah 

sama, tak seorangpun lebih mulia dengan yang lain, kecuali karena 

ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada 

sesama manusia.  

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat Batu Bersurart, istilah 

kafa‟ah  memang belum banyak dikenal, namun pada tataran aplikatif tanpa 

disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi hal yang 

diprioritaskan. Suatu misal, seorang perempuan yang akhlaknya baik 

mendapatkan laki-laki yang akhlaknya buruk dianggap tidak sekufu‟ maka hal 

tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat 

cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian.  

Dalam pemilihan pasangan orangtua di desa Batu Bersurart cenderung 

membebaskan anaknya untuk memilih pasangan selagi hal tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum islam dan tidak menyalahi aturan adat yang 

berlaku, misalnya manyarakat batu Bersurat yang mayoritasnya beragama 
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islam melarang terjadinya pernikahan beda agama. Hal tersebut juga sudah 

diatur dalam undang undang yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Aprihusni selaku 

tokoh agama di desa Batu Bersurart menyatakam bahwa dilarang terjadinya 

pernikahan beda agama di Desa Batu Bersurart.
24

 Selain itu menurut Zainal 

selaku tokoh adat menyatakan bahwa masyarakat desa batu bersurat menentang 

terjadinya pernikahan sesuku, apabila terjadi pernikahan antara perempuan dan 

laki-laki yang sesuku maka konsekuensinya adalah mereka harus keluar atau di 

usir dari desa batu bersurat.
25

 

Berdasarkan  fenomena  tersebut kesetaraan dapat menjadi bagian 

penting dalam pemilihan pasangan. Oleh karena itu, penulis berkeinginan 

untuk mendalami persoalan ini, apakah dalam suatu pernikahan itu ada 

hubungannya dengan kafa’ah? Pendalaman masalah ini akan dianalisa melalui 

aspek kafa’ah. Karena itulah penelitian dengan judul “KAFA’AH 

MENURUT ADAT MASYARAKAT DESA BATU BERSURAT DI 

TINJAU DARI HUKUM ISLAM”. 

B. Batasan Masalah 

  Oleh karena itu dengan luasnya permasalahan tentang pernikahan ini, 

maka perlu di berikan batasan yang akan diteliti yaitu kafaah menurut adat 

masyarakat desa batu bersurat. 

 
                                                             

24
Aprihusni, (Tokoh Agama), Wawancara, Pada Tanggal 10 Desember  2019 

25 Zainal, (DT, Pakomo/Ninik Mamak), Wawancara, Pada Tanggal 10 Desember  2019 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahn sebagai berikut:  

1. Apa saja macam-macam kafa‟ah di desa Batu Bersurat? 

2. Bagaimana kafa‟ah menurut adat masyarkat desa Batu Bersurat ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  kafa‟ah menurut adat masyarkat 

desa Batu Bersurat? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang di harapkan dalam kegiatan penelitian ini 

adalah:  

a. Untuk mengtahui macam-macam kafa‟ah yang ada didesa batu bersurat. 

b. Untuk mengetahui  kafa‟ah menurut adat masyarkat desa Batu Bersurat. 

c. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap kafa‟ah menurut adat 

masyarkat desa Batu Bersurat. 

E. Metode Penelitian 

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan peneltian  

terlaksana secara sistematis.
26

 Dengan demikian, metode merupakan pijakan 

agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

 

 

                                                             
26

Anton Bekker Dan Ahmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, Yogyakarta: 

Kanasius, 1990), h. 10 
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1. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Oleh karena 

itu, penelitian ini  mengambil sebuah lokasi yaitu di Desa Batu Bersurart 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan alasan  peneliti 

bertempat tinggal di Desa Batu Bersurart. 

2. Subjek  dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pemuda dan pemudi yang akan 

melangsungkan pernikahan di Desa Batu Bersurart Kecamatan XIII Koto 

Kampar. Objek penelitian ini adalah  kafa‟ah menurut adat masyarkat desa 

Batu Bersurat yang akan melangsungkan pernikahan 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 

hasil penelitian.
27

 Oleh sebab itu populasi dalam penelitian ini adalah 7 

orang warga desa Batu Bersurat yang akan melangsungkan pernikahan, 

karena populasinya hanya sedikit maka penulis menjadikan seluruh  

populasi ini menjadi sampel dalam penelitian ini, oleh karna itu penulis 

menggunakan teknik total sampling. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung dari lapangan 

yaitu hasil dari Wawancara yang diperoleh dari warga desa Batu 

Bersurat yang akan melangsungkan pernikahan. 

                                                             
27

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) Cet ke-3, 

h.77 
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b. Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data 

yang didapat dari buku-buku, dokumen dan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini.
28

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu 

dengan Interview. Intervew atau wawancara adalah mencari informasi dengan 

bertanya secara langsung kepada narasumber atau responden yang terlibat 

langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

G. Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang penulis dalam Penelitian ini 

dilakukan dengan penelitian Deskriptif kualitatif, data yang diperoleh melalui 

wawancara dan pengamatan tersebut dideskripsikan dalam bentuk uraian. 

Maksud utama dari analisis data adalah untuk membuat data itu dapat 

dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada 

orang lain.
29

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih serta memudahkan dalam  memehami tulisan ini, maka 

penulisan skripsi ini dibagi kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari 

sub-sub bab seperti dibawah ini: 

                                                             
28

 Ibid,.hlm. 23 
29

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 30 
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BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari: 

keadaan geografis dan demografis, aspek Agama dan 

pendidikan,  adat istiadat Desa Batu Bersurat. 

BAB III Merupakan tinjauan umum tentang kafa’ah. Pengertian 

kafa’ah, dasar-dasar hukum kafa’ah, dan Syarat-syarat 

kafa’ah. 

BAB IV  Merupakan bab tentang kafa‟ah menurut adat masyarakat di 

Desa Batu Bersurart,dan tinjauan hukum Islam terhadap 

kafa’ah menurut adat masyarakat di Desa Batu Bersurart 

Kecamatan XIII Koto Kampar. 

BAB V   Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran-lampiran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kelurahan Batu Bersurat 

Batu Bersurat adalah salah satu Desa yang ada diKecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa ini berbatasan dengan Sumatera 

Barat. Batu Bersurat dipindahkan dari kampung lama ke kampung baru pada 

tahun 1996 karena dibangunnya proyek PLTA Koto Panjang. Semenjak 

dibangunnya proyek PLTA Koto Panjang, terjadi penurunan pendapatan rata-rata 

masyarakat secara signifikan. Mata pencarian masyarakat Batu Bersurat adalah 

sebagai Petani/Pekebun, Nelayan, Buruh Tani, Pegawai Negeri, Pedagang, 

Wiraswasta dan Tukang. Sebagian besar masyarakat Batu Bersurat bekerja 

sebagai petani karet.Pembangunan proyek PLTA Koto Panjang bertujuan untuk 

mengantisipasi laju pembangunan di Provinsi Riau, khususnya dalam rangka 

memenuhi kebutuhan tenaga listrik jangka panjang, serta untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor hulu dan hilir
1
. 

Pembangunan proyek ini juga bertujuan untuk pengembangan wilayah 

baru melalui pembangunan lokasi pemukiman baru, masyarakat yang dipindahkan 

memiliki lahan pertanian masing-masing seluas 2 Ha. Namunlahan pertanian 

seluas 2 Ha tersebut tidak terialisasi dengan baik. Hal itu dikarenakan lokasi lahan 

pertanian jauh dari tempat pemukiman  masyarakat dan harus menyeberangi 

danau, selain itu masyarakat kekurangan dana untuk  mengembangkan lahan 

tersebut. Sehingga lahan tersebut banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh 

masyarakat. 

                                                             
1
 Data Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2019  
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Secara geografis, Kelurahan Batu Bersurat mempunyai batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ranah Sungkai 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binamang 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Alai 

Dalam rangka membantu  menjalankan tugas-tugas Kepala Kelurahan, 

dimana kepala kelurahan dan perangkatnya adalah penanggung jawab dan 

penyelenggara dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Maka wilayah kelurahan Batu 

Bersurat dibagi menjadi 3 lingkungan yang terdiri dari 8 RW dan 16 RT. 

B. Jumlah Penduduk Kelurahan Batu Bersurat 

Penduduk Kelurahan Batu Bersurat pada tahun 2019 berjumlah 2.699 jiwa 

dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 749 KK yang terdiri dari 16 RT dengan 

penduduk terbesar di RT 003 dengan jumlah 251 jiwa yang terdiri dari 131 yang 

berjenis kelamin laki-laki dan 120 yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan 

jumlah KK sebesar 72 KK
2
. Untuk lebih jelasnya perincian jumlah penduduk 

Kelurahan Batu Bersurat dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel II.1: Jumlah Penduduk dan KK Menurut Jenis Kelamin Kelurahan 

Batu Bersurat No Nomor RT Jumlah Penduduk Jumlah KKL P L+P 

No 
Nomor RT 

 

Jumlah Penduduk 
Jumlah KK 

L P L+P 

1 RT 001 106 106 212 56 

2 RT 002 103 101 204 54 

3 RT 003 131 120 251 72 

                                                             
2
 Data Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2019  
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4 RT 004 104 99 203 54 

5 RT 005 112 102 214 61 

6 RT 006 82 65 147 44 

7 RT 007 90 83 173 47 

8 RT 008 71 56 127 36 

9 RT 009 105 92 197 56 

10 RT 010 83 78 161 46 

11 RT 011 74 79 153 46 

12 RT 012 94 77 171 49 

13 RT 013 73 60 133 38 

14 RT 014 70 65 133 29 

15 RT 015 49 45 94 31 

16 RT 016 65 59 124 30 

Jumlah 1412 1287 2699 749 

Sumber: Kantor Lurah Batu Bersurat Tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk 

terbesar terdapat di RT 003 sebesar 251 jiwa dengan jumlah laki-laki 131 jiwa dan 

perempuan 120 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di RT 14 

sebesar 94 jiwa dengan jumlah laki-laki 49 jiwa dan perempuan 45 jiwa. 

C. Agama 

Pasal 29 ayat 1 mengatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Kelurahan Batu Bersurat yang berpenduduk 2699 jiwa yang terdiri dari 749 

KK dari berbagai suku, dalam kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik dan 

agama yang di percayai penduduk Kelurahan Batu Bersurat adalah agama Islam 

sebanyak 2699 jiwa, disamping itu masyarakat Kelurahan Batu Bersurat 

mempunyai rumah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal ini dapat 

dilihat pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel II.2: Rumah Ibadah di Kelurahan Batu Bersurat 

NO Jumlah Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid 3 

2 Mushallah 7 
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3 Gareja _ 

4 Wihara _ 

Jumlah 10 

Sumber: Kantor Lurah Batu Bersurat Tahun 2019 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah ibadah di Kelurahan 

Batu Bersurat Kecamatan  XIII Koto Kampar berjumlah 10 buah, yakni 3 mesjid 

dan 7 mushollah, yang keseluruhan merupakan rumah ibadah umat muslim 

sementara itu rumah ibadah untuk non muslim tidak ada satupun. 

D. Pendidikan 

Pendidikan sangatlah penting, di Batu Bersurat ada 7 bangunan sekolah 

yang bertujuan untuk menunjang tercapainya pendidikan yang baik. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 1.3 berikut: 

Tabel II.3: Bangunan Sekolah di Kelurahan Batu Bersurat No Jenis sekolah 

Jumlah 

NO Jenis Sekolah Jumlah 

1 Tk/Paud 1 

2 Sd 2 

3 Smp/Sederajat 2 

4 Sma/Sederajat 2 

Jumlah 7 

Sumber: Kantor Lurah Batu Bersurat Tahun 2019 

E. Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Batu Bersurat 

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Batu Bersurat pada umumnya 

adalah wiraswasta atau pedagang, pegawai negeri, pertanian, perikanan, 

peternakan, dan industri kecil. 

Tabel II.4: Jenis Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Batu Bersurat 

NO Jenis Mata Pencarian  Jumlah Orang 

1 Pertanian 176 

2 Perikanan 121 

3 Peternakan 39 
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4 Perdagangan  58 

5 Pegawai 73 

6 Jasa 115 

7 Angkutan 24 

8 Perkebunan 137 

9 Lainnya 445 

Sumber: Kantor Lurah Batu Bersurat Tahun 2019 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis mata pencarian penduduk di 

Kelurahan Batu Bersurat yang paling banyak adalah pertanian sebanyak 176 

orang, sedangkan jenis mata pencarian yang paling sedikit adalah angkutan 

sebanyak 25 orang. 

F. Organisasi Dan Tata Laksana 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2001 tentang Struktur 

Organisasi Kelurahan Batu Bersurat terdiri dari: 

1. Lurah 

2. Sekretaris 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Seksi Pemerintahan 

b. Seksi Pelayanan Umum 

c. Seksi Kesejahteraan Sosial 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Sosial
3
 

G. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Lurah 

a. Tugas 

                                                             
3
 Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011  
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Seorang Lurah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban umum serta 

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat
4
. 

b. Fungsi 

Lurah memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

a) Pelaksanaan kegitan pemerintahan kelurahan 

b) Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan 

c) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 

rakyat 

d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

e) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 

c. Uraian Tugas 

a) Memimpin organisasi kelurahan dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kelurahan Batu Bersurat 

b) Merumuskan rencana kedepan untuk melaksanakan urusan yang 

dilimpahkan oleh Camat dibidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan 

c) Merumuskan Rencana Stratejik ( RENSTRA) dan Rencana Kinerja 

(RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Daerah 

(RKPD) sesuai lingkup tugasnya 

                                                             
4
 Danil, Lurah Batu Bersurat, Wawancara, Batu Bersurat 10 Mei 2019 
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d) Mengendalikan administrasi keuangan dan aset di lingkup tugasnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

e) Mengkordinasikan penanganan bencana di wilaya kelurahan 

f) Menyusun rencana pembangunan Tahunan Kelurahan dan Rencana 

Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kelurahan 

g) Menyelenggarakan administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan 

yang dimilikinya 

h) Menyelenggarakan administrasi tata pemerintahan, menyelenggarakan 

pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum 

i) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan 

langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan 

lingkungan hidup 

j) Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan kepala 

daerah dan pemilihan umum 

k) Melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat pelayanan umum 

kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 

l) Melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, 

nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam 

pelaksanaan pemerintahan kelurahan 

m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya 
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n) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang 

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

o) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan 

p) Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 

dengan ketenttuan yang berlaku 

q) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada 

atasan 

r) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

s) Melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan 

t) Merumuskan dan melaksanakan kerjasama kelurahan dengan kelurahan 

lain dalam suatu wilayah kecamatan
5
. 

2. Sekretaris 

a. Tugas 

Sekretaris mempunyai tugas untuk membantu kelurahan 

melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

b. Fungsi 

a) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi lurah 
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b) Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan 

kebijakan yang ditetapkan oleh lurah 

c) Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian 

d) Pengelolaan administrasi keuangan 

e) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan lurah 

f) Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas tugas 

seksi dan kelompok jabatan fungsional 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah 

h) Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara-

acara kedinasan lainnya diluar kegiatan yang telah tercakup dalam 

kegiatan seksi lain 

i) Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan 

c. Uraian Tugas 

a) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lurah, serta 

pelaksanaan tugas dan Fungsi tata usaha kelurahan 

b) Menyusun Rencana Stratejik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja 

(RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya. 

c) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset dilingkungan 

tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d) Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing seksi pada kelurahan. 
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e) Melaksanakan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan. 

f) Melaksanakan kepenguruan administrasi kepegawaian. 

g) Melaksanakan urusan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan 

perlengkapan sarana dan prasarana kantor kelurahan. 

h) Menyelenggarakan kerumahtanggaan kelurahan. 

i) Menghimpun bahan-bahan persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat dinas, 

upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya. 

j) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas 

tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional. 

k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginterventarisasi permasalahan 

di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya. 

l) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang 

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

m) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan. 

n) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevakuasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

o) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada 

atasan. 

p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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3. Kelompok Jabatan Fungsional 

Bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas Kelurahan 

sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dan dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior dalam kepangkatan yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Lurah
6
. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari: 

a. Seksi Pemerintahan 

1. Tugas 

Bertugas untuk membantu Lurah melaksanakan pembinaan 

pemerintahan kelurahan, dan pembinaan rukun warga. 

2. Fungsi 

a) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Pemerintahan 

Kelurahan 

b) Melaksanakan penyusunan rencana kerja Pemerintahan Kelurahan 

c) Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat yang terkait dalam pemerintahan 

d) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi 

pemerintahan 

e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Lurah 

f) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan 

pemberhentian Ketua RW dan Ketua RT, serta membantu 

penyelesaian proses administrasinya 

g) Melaksanakan administrasi pertanahan 
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h) Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum 

Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 

i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginterventarisasi 

permasalahan yang terjadi serta mencari alternatif pemecahannya. 

j) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

k) Menghadiri rapat baik yang diadakan oleh Tingkat Kecamatan 

maupun Pemerintahan Kota. 

l) Menyampaikan laporan hasil rapat dan pelaksanaan tugas atau 

kegiatan lainnya kepada atasan 

m) Melaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

b. Seksi Pelayanan Umum 

1. Tugas 

Tugas Seksi Pelayanan Umum adalah memberi petunjuk, 

membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi 

dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan 

pelayanan umum kelurahan
7
. 

2. Fungsi 

a) Perencanaan kegiatan kerja Seksi Pelayanan Umum 

b) Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan 

pelayanan umum kelurahan 
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c) Pembagian tugas pelaksanaan Seksi Pelayanan Umum 

d) Pembimbingan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum 

e) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan 

pelayanan umum kelurahan 

f) Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum 

g) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya 

h) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum 

i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan 

dalam lingkup bidang tugasnya. 

c. Seksi Kesejahteraan Sosial 

1. Tugas 

Membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program 

dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat
8
. 

2. Fungsi 

a) Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 

Rakyat 

b) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan 

pembangunan 

c) Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat 

d) Pengkoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat 
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e) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat 

f) Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. 

d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

1. Tugas 

Membantu Lurah melaksanakan pembinaan ketentraman dan 

ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat
9
. 

2. Fungsi 

a) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum. 

b) Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, 

Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang undangan 

lainnya di Kelurahan 

c) Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dan 

anggota LINMAS di Kelurahan 

d) Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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H. Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka 

dibentuk suatu organisasi yaitu organisasi Kantor Lurah Batu Bersurat 

Kecamatan XIII Koto Kampar yang susunannya sebagai berikut: 

1. Lurah 

2. Sekretaris 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Seksi Pemerintahan 

b. Seksi Pelayanan Umum 

c. Seksi Kesejahteraan Sosial 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Sosial 

Gambar: Struktur Bagan Organisasi Kantor Lurah Batu Bersurat 

Kecamatan XIII Koto Kampar
10
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 Data  Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2019 

LURAH 

SEKRETARIS 

SEKSI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

SOSIAL 

SEKSI 

PELAYANAN 

UMUM 

SEKSI 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 

SEKSI 

PEMERINTAHAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

A. Pengertian Kafa’ah 

Al-Kafa’ah (الكفاءة ) menurut bahasa  ءلكفى   ialah النظيز (setara). Demikian 

pula ءفالك  dan  وءلكفا  menurut wazan فعل dan لفعو   bentuk masdarnya ialah الكفاءة 

artinya sebanding, sepadan, setara dan sama
1
, Contoh dalam alqur‟an adalah 

dalam surat al-ikhlash ayat 4: 

             

Artinya: “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (Qs. Al-Ikhlash 

ayat 4)
2
 

Kafa’ah secara etimologis bermakna sebanding, setara, dan sesuai yaitu 

kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan oleh calon istri agar 

diperoleh keserasian terhadap suami isteri secara mantab dalam rangka 

menghindari persoalan-persoalan tertentu.
3
 Kemudian secara terminologi 

kafa’ah atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam, yaitu 

keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga 

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.
4
 

Sedangkan yang dimaksud kafa’ah dalam perkawinan menurut sayyid 

Sabiq adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam 

kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak serta 

                                                             
1
 Ibnu Manzhur, Lisanul Arab, (Qohirah: Darul Hadist, 2003M. 1423H), juz 7, h. 681  

2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Qur‟an, 2017), 

h. 604    
3
 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3, (Jakarta: PT Baru Van Hoeve, 

1997), h. 845  
4
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 96  
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kekayaan.
5
 Menurut Wahbah  Az-zuhaili kafa’ah dalam pernikahan ialah 

terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam 

kehidupan suami istri serta mewujudkan kebahagian di antara suami istri.
6
 

B. Ukuran Kafa’ah Dalam Pernikahan dan Pendapat empat  Imam Mazhab 

Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqih tentang 

kafa’ah. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa’ah ulama 

berbeda pendapat seperti sebagai berikut: 

Ulama Hanafiah  mengatakan bahwa Kafa’ah itu meliputi: 

1. Agama,  ulama Hanafiah berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak 

sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang 

datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar.
7
 Agama 

merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, 

kafa’ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. 

Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui 

tentang agamanya, apakah sama dengan kita. 

2. Ke Islaman,  dalam ini Mazhab Hanafi menghususkan nasab dalam 

perkawinan kepada orang Arab, karena merekalah yang memiliki perhatian 

untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu 

diantara mereka akibat ketidaksesuaian nasab. bagi orang selain Arab 

adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan 

kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya 

                                                             
5
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj, Abu Syauqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, (Jakarta 

Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 397 
6
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 214 

7
  Ibid., h. 224   
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sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena 

setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam 

merupakan kemulian bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak 

merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka. 

3. Keturunan, yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia 

dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan nasab adalah sifat 

terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek 

moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan 

ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan nasab. Akan tetapi 

keberadaan nasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan 

nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak 

pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.
8
 Akan tetapi Mazhab Hanafi 

menghususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab, karena 

merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, 

membanggakannya, dan terjadi rasa malu diantara mereka akibat ketidak 

sesuaian nasab.
9
 

4. Profesi, dalam hal ini seorang perempuan dan suatu keluarga yang 

pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaanya 

kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara 

satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk 

mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan 

kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada 
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 Tihami dkk, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 57 
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suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu 

tempat dan masa yang lain. 

5. Merdeka, Jadi budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. 

Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang 

sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh seorang neneknya pernah 

menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah 

menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki 

budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang 

neneknya pernah menjadi budak. 

6. Kekayaan, menjadi ukuran kafaah, dan ukuran kekayaan disini memiliki 

harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki 

harta untuk membayar harta dan nafkah, maka dianggap tidak sekufu. Dan 

yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah 

uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.
10

 

Mazhab Maliki kafa’ah dalam pernikahan  adalah Agama saja,  

karena harta, nasab, profesi, bebas dari cacat, dan merdeka  itu bukan kafa’ah 

yang tidak menjadi prasyarat utama bagi suatu akad pernikahan.
11

 Sedangkan 

menurut Mazhab Syafi‟i kafa’ah dalam pernikahan itu dalam empat perkara 

kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan, dan mata pencaharian. 

1. Kebangsaan Manusia itu ada dua bagian : Bangsa Arab dan bukan bangsa 

Arab (Ajam). Bangsa Arab ada dua macam : suku Quraisy dan suku yang 

bukan Quraisy. Perempuan suku  Quraisy hanya sederajat dengan laki-laki 
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 Sayyid  Sabiq, Op. Cit., h. 405-406 
11

 Syaikh al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, 

Terj, Abdul Zaki ALkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 323 
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suku Quraisy dan tidak sederajat dengan suku yang bukan Quraisy. 

Perempuan Arab yang bukan suku Quraisy sederajat dengan laki-laki yang 

bukan suku Quraisy dan tidak sederajat dengan laki-laki bangsa Ajam. 

Perempuan bangsa Ajam sederajat dengan laki-laki bangsa Ajam. 

2. Keagamaan, dalam hala ini perempuan sederajat dengan laki-laki tentang 

menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik 

sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki 

yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dan lain sebagainya.). Perempuan 

yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina 

sederajat dengan laki-laki pezina. 

3. Mata Pencaharian, Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti 

tukang sapu jalan raja, tukang jaga pintu, dan sebagainya tidak sederajat 

dengan perempuan yang usahanya atau usaha bapaknya lebih mulia, seperti 

tukang jahit atau tukang listrik. Laki-laki yang mempunyai mata 

pencaharian tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Laki-laki 

saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim. 

4. Kemerdekaan, Menurut Imam Syafii, kriteria pernikahan itu 

diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi 

perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu 

atau perempuan budak.  

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Mazhab 

Syafi‟i, hanya ada tambahan satu perkara, yaitu tentang kekayaan. Menurut 

Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang 
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kaya.
12

 Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, telah terjadi  silang 

pendapat antara para fuqaha dalam menentukan ukuran kafaah.  Walaupun dari 

mereka juga banyak terjadi persamaan dalam  memandang ukuran kafaah 

sebagai modal untuk menuju kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram 

sesuai dengan tujuan pernikahan.
13

 

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa silang pendapat ini disebabkan  karena 

para fuqaha berbeda dalam memahami hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, 

kelompok fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang 

dijadikan pertimbangan dan ukuran kafaah, sedangkan kelompok ulama yang 

lain berpendapat bahwa selain agama, faktor keturunan, kedudukan, kekayaan, 

termasuk dalam lingkup ukuran kafa’ah.
14

  

Mazhab Imam Malik menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan 

pendapat mengenai konsep kafa’ah ini. Jadi, jika ada seorang gadis dinikahkan 

oleh walinya dengan laki-laki fasik, maka dia berhak untuk menolak 

pernikahannya. Hal ini berarti aspek agama lah yang paling 

dikedepankan.
15

Imam Syafi‟i juga mempunyai pendapat yang sama dengan 

Imam Malik, hanya saja ia menyebutkan bahwa kafa’ah juga dapat dilihat dari 

keturunan, merdeka, kekayaan, dan tidak cacat. Tetapi Imam Syafi‟i tetap 
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 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima mazhab, (Jakarta: Lentera, 2000), cet 6, 

h. 316  
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 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 85   
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meletakkan faktor agama sebagai faktor yang lebih utama dari pada faktor 

yang lain.
16

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang 

mengatakan bahwa kafa’ah itu hanya dalam hal agamanya dan penghayatannya 

saja, sedangkan hal-hal yang lain diserahkan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan tujuan 

perkawinan itu sendiri.
17

 Seorang tokoh pembaharuan Islam Sayyid Sabiq 

mengemukakan enam faktor yang harus diperhatikan dalam menilai seorang 

tersebut kafaah dengan yang lain, yaitu faktor keturunan, kemerdekaan, agama, 

pekerjaan, kekayaan, dan keadaan jasmani. Namun demikian, Sabiq tetap 

meletakkan faktor agama sebagai ukuran kafaah yang paling utama. Pendapat 

Sabiq ini sejalan dengan beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa 

kafa’ah itu terletak pada sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan 

ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya.
18

  

Sedangkan Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si mengatakan dalam bukunya 

yang berjudul Fiqih Munakahat bahwa kafā‟ah dalam pernikahan menurut 

istilah hukum Islam yaitu keadaan dua pasangan suami - istri yang memiliki 

kesamaan dalam beberapa hal, yaitu: kesamaan dalam agamanya, 

keturunannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Dan kesepadanan yang 

paling utama yang harus dikejar oleh kedua calon suami - istri adalah 

                                                             
16

 Syaikh Imam Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003),  h.78  
17

 Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 

1986), h. 85  
18

 Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 398 
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kesepadanan dalam agama.
19

 Dan perkara kafaah ini terus saja berlanjut hingga 

saat ini, terbukti dengan adanya berbagai pendapat para tokoh agama kekinian 

(ulama kontemporer) yang tetap memberi perhatian pada masalah ini.  

Seperti Akhmad Kuzari, yang berpendapat bahwa ada empat hal yang 

dipandang sebagai dasar memilih calon pasangan, yaitu keturunan, kecantikan, 

kekayaan, dan agamanya. Namun apabila hanya ada satu alternatif yang harus 

dipilih, maka kriteria agama itulah yang harus diambil.
20

 Dan menurut Kahar 

Mansyur yang menyatakan bahwa yang diutamakan adalah kafa’ah dalam 

agama dan akhlak bukan yang lain.
21

 

Adapun hal-hal yang dianggap menjadi ukuran kafa’ah sebagaimana 

yang dijelaskan dalam hadist, yaitu Dari Musaddad dari Yahya dari Abdillah 

berkata: menceritakan Sa‟aid bin Abi Sa‟id dari ayahnya dari Abi Hurairah 

radiallahhuanhu Sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam : 

َعِن النَّبِيِّ ص قَاَل: تُْنَكُح ْالَمْزأَةُ اِلَْربٍَع لَِمالِهَا َو لَِحَسبِهَا َو لَِجَمالِهَا َو لِِدْينِهَاَعْن اَبِى هَُزْيَزةَ  . 

ْيِن تَِزبَْت يََداك.   فَاْظفَْز لَِذاِت الدِّ

Artinya: “Wanita dikawini karena empat hal : Karena hartanya, karena 

keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka 

hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke-Islamannya), sebab 

kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka”. (HR. Bukhari)
22
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 200 
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 Akhmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 

h. 21 
21

 Kahar Mansyur, Bulughul Maram, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 7  
22

 Abdullah bin Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhori, (Beirut, Lebanon: Darl Fikr, 

1994M. 1414H), juz 5, h.150 



39 
 

Menurut Ibnu Hamzah, asbabul wurud hadis di atas muncul berkenaan 

ketika Rasulullah SAW, ditanya oleh sahabat mengenai perempuan itu dinikahi 

karena faktor apa saja, apakah faktor agamanya, kekayaannya ataukah 

kecantikannya, dan Rasulullah SAW menjawab, faktor mana saja yang kamu 

sukai, akan tetapi faktor agama adalah yang paling penting. Maka memilih 

jodoh karena faktor agama sangat menolong suami istri itu sendiri, dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga.
23

 

Konsep kafa’ah dalam pernikahan terkait apakah itu disyaratkan atau 

tidak masih terjadi silang pendapat diantara fuqaha‟. Ikhtilaf tersebut terpilah 

menjadi dua kubu sebagai berikut: 

1. Kafa’ah tidak disyaratkan, Diantara ulama yang berpendapat demikian 

adalah imam al-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Karkhi seorang ulama 

Hanafiyah. mereka berpendapat bahwa pada dasarnya kafa’ah bukanlah 

syarat baik dalam sah dan tidaknya nikah, atau kelestarian pernikahan. 

Maka dari itu pernikahan tetaplah dikatakan sah dan tetap lestari baik 

seorang suami itu sepadan bagi istrinya ataupun tidak.
24

 

2. Kafa’ah yang disyaratkan, Pendapat kedua ini merupakan pendapat 

jumhur ulama yang diantaranya adalah mazdahib al-arba‟ah. Mereka 

mengatakan bahwa kafa’ah adalah syarat akan kelestarian atau kebahagian 

dalam sebuah pernikahan dan bukan termasuk syarat sah pernikahan
25

.  
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Kafa’ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong 

terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan 

perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Dengan demikian 

maksud dari kafa’ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si 

suami dengan isterinya, kedudukan suami seimbang dengan isterinya 

dimasyarakat, baik akhlaknya maupun kekayaannya. Persamaan kedudukan 

suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera.  

C. Dasar Hukum Kafa’ah 

Sebelum dijelaskan apa yang menjadi ukuran dalam kafa’ah, akan 

dijelaskan terlebih dahulu landasan hukum kafa’ah, adapun yang dijadikan 

dasar hukum kafa’ah ialah: 

a. Qs. An-Nur: 26 

                            

                            

Artinya: “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)”. (Qs. 

An-Nur ayat 26) 

 

b. Qs. An-Nur: 3 

                            

         

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

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang 

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau 
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laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-

orang yang mukmin”. (Qs. An-Nur ayat 3)
26

 

 

Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa haram hukumnya menikahkan 

orang yang fasik. Seperti berbuat zina dengan orang yang sholeh atau suci. 

Menurut islam, orang sholeh atau suci kafa’ahnya adalah dengan orang sholeh 

atau suci pula, sedangkan orang yang berdosa atau kotor kafa’ahnya orang 

yang berdosa atau kotor pula. 

c. Hadist riwayat al-Bukhori dalam bab kafa’ah fiddiin 

ِدْينِهَاَعْن اَبِى هَُزْيَزةَ َعِن النَّبِيِّ ص قَاَل: تُْنَكُح ْالَمْزأَةُ اِلَْربٍَع لَِمالِهَا َو لَِحَسبِهَا َو لَِجَمالِهَا َو لِ  . 

ْيِن تَِزبَْت يََداك.فَاْظفَْز لَِذاِت ال دِّ  

Artinya: ““Wanita dikawini karena empat hal : Karena hartanya, karena 

keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka 

hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke-Islamannya), sebab 

kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka”. (HR. Bukhari)
27
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memengenai kafa’ah 

menurut adat masyarakat desa batu bersurat dalam memilih pasangan  

dilihat dari akhlak, kekayaan, kesempurnaan dan keturunan. Dan yang 

paling penting adalah akhlak. 

2. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan memengenai kafa’ah 

menurut adat masyarakat desa batu bersurat yang berjumlah 7 warga 

yang akan melangsungkan pernikahan Peneliti mendapatkan hasil bahwa 

kafa’ah dari segia akhlak menjadi acuan dalam memilih pasangan yang 

akan dinikahi. Memiliki akhlak yang baik diharapkan dapat menerapkan 

nilai-nilai keislaman dalam keluarga maka rumah tangganya akan 

menjadi harmonis sesuai dangan syariat islam. 

3. Ditinjau dari hukum Islam, kafa’ah dari segi akhlak dalam perkawinan di 

desa Batu Bersurat merupakan faktor penting dalam memilih pasangan 

yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan lebih menjamin 

keselamatan pernikahan dari kegagalan dalam membina rumah tangga. 

Para Ulama sepakat untuk menempatkan agama dalam hal ini akhlak  

sebagai faktor utama yang dapat dijadikan kriteria kafa’ah. Hal ini 

sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa wanita 

dinikahi karena empat hal yaitu kerana hartanya, karena keturunanya, 
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kecantikanya dan agmanya. Namun yang paling penting adalah 

agamanya. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis samapaikan diantaranya adalah  

sebagai berikut:  

1. Semoga dengan hasil penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan 

wawasan bagi pembaca serta masyarakat luas dalam mengarungi mahligai 

kehidupan.  

2. Diharapkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat 

menjadi salah satu acuan dalam rangka mempertimbangkan antara teoritis 

dan praktis terhadap persoalan konsep kafa’ah. 
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