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ABSTRAK 

Kafa’ah atau pemilihan jodoh berdasarkan kesetaraan merupakan urgensi 
dalam perkawinan, namun kafa’ah bukanlah syarat sah perkawinan, karena 
pemilihan pasangan hanyalah syarat lazim setiap orang yang akan menikah. 
Kafa’ah menjadi salah satu kunci agar bisa menciptakan keharmonisan dalam 
membangun rumah tangga. Kriteria kafa’ah secara umum berbeda-beda setiap 
tempat, begitu juga di Pondok Pesantren Gedongan yang dalam perkawinannya 
masih menerapkan konsep kafa’ah dengan cara perkawinan endogami atau 
pernikahan dengan sesama keluarga Pesantren. Penulis mencari jawaban dari para 
kyai Pondok Pesantren Gedongan terkait kafa’ah dari mulai kriteria yang menjadi 
aspek dari kafa’ah, dasar Hukum kafa’ah, teknis penerapan kafa’ah dalam 
perkawinan keluarga Pesantren Gedongan sampai urgensi dan eksistensi kafa’ah di 
zaman sekarang yang dijelaskan secara mendetail agar menghasilkan penelitian 
yang jelas dan terarah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
dilakukan di Pondok Pesantren Gedongan Cirebon. Penelitian ini adalah kualitatif 
dan bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
berupa wawancara mendalam (indept interview) dan jenis dari wawancara yang 
digunakan merupakan wawancara tidak struktur terhadap kyai di Pondok Pesantren 
Gedongan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode 
induktif, yang kemudian dari beberapa rangkaian metode penelitian tersebut dapat 
ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum Islam. 

Hasil dari penelitian terkait konsep kafa’ah dalam perkawinan keluarga 
pesantren menurut kyai salaf Pondok Pesantren Gedongan adalah; menerapkan 
konsep kafa’ah berdasarkan hujjah atau dasar Hukum seperti hadis Nabi 
Muhammad SAW, dan literatur fikih klasik. Adapun secara praktiknya kafa’ah 
menurut kyai Pesantren Gedongan memiliki tiga kriteria yang menjadi aspek dalam 
perkawinan yakni; aspek Agama, Nasab dan pekerjaan (al-hirfah), yang dalam 
penerapannya terbukti dapat mengharmoniskan hubungan perkawinan, serta 
mampu menjaga komunikasi antara kedua keluarga besar, sehingga maksud dan 
tujuan perkawinan menjadi berkah, karena tidak terputusnya silaturrahim antar 
kerabat dan saudara. 
 
Kata Kunci : Kafa’ah, Pondok Pesantren Gedongan, Kyai  
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن
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 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لَ نَزَّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بِهِنَّ

 

C. Ta’ Marbuţâh diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Ḥikmah حِكٌمَةْ

 Ditulis ‘illah عِلَّة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءْ كَرَامَةْاَألَوْلِيَا  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila Ta’ Marbuţâh hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زَكَاةْاَلْفِطرِ

D. Vokal Pendek 
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 فَعَّلَ

Fatḥah Ditulis 
Ditulis 

A 
fa’ala 

 ذُكِرَ
Kasrah 

 
Ditulis 
Ditulis 

I 
Żukira 

 يَذْهَبُ
Ḍammah Ditulis 

Ditulis 
U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fatḥah + alif  

 فَالَ

Ditulis 
Ditulis 

Â 
Falâ 

2 
Fatḥah + ya’ mati 

 تَنْسَى
Ditulis 
Ditulis 

Â 
Tansâ 

3 
 

Kasrah + ya’ mati 

 تَفْصِيْلَ
Ditulis 
Ditulis 

Î 
Tafshîl 

4 
Dammah + wawu mati 

 أُصُوْلُ
Ditulis 
Ditulis 

Û 
Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fatḥah +  ya’ mati 

 اَلزُّهَيْلِيْ
Ditulis 
Ditulis 

Ai 
az-zuhailî 

2 
Fatḥah + wawu mati 

 اَلدَّوْلَةْ
Ditulis 
Ditulis 

Au 
ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum أَأَنْتُمْ

 Ditulis U’iddat أُعِدَّتْ

 Ditulis La’in syakartum لَئِنْشَكَرْتُمْ
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

نْآاَلْقُرْأ  Ditulis Al-Qur’ân 

 Ditulis Al-Qiyâs اَلْقِيَاسْ

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ اَلسَّمَاءُ

 Ditulis Asy-Syams اَلشَّمْشُ

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذَوِيْاَلْفُرُوْضْ

 Ditulis Ahl as-sunnah أَهْلُاًلسُّنَّةْ
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu yang 

mana mereka berdua akan selalu bersama dalam suka maupun duka. Setiap hari 

suami istri akan melalui banyak waktu yang harus dilakukan bersama-sama. 

Ketika diantara keduanya tidak memiliki  kesamaan, maka kebersamaan antara 

keduanya akan melahirkan kebosanan,  maka dari itu sangatlah penting dalam 

menjaga keharmonisan melalui aspek kesamaan dan kesetaraan dalam memilih 

calon suami atau calon istri untuk kehidupan rumah tangga nantinya.1 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pentingnya memilih pasangan 

hidup yang baik bahkan seseorang yang akan menikah harus mencari yang 

terbaik, sehingga tujuan utama dari pernikahan dapat tercipta dengan sempurna, 

yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah atau 

sekurang-kurangnya seseorang yang akan menikah bisa mengurangi dampak 

negatif sebuah hubungan seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah 

tangga, perceraian dan berbagai dampak negatif lain yang akan merugikan 

hubungan suami/istri. Laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya bersetara, 

sebanding dan seimbang dalam beberapa hal, seperti sebanding dalam konteks 

Agama atau bisa juga perihal pemahaman yang dianut.  

Pada dasarnya kesetaran jika dilihat dari kekayaan akan menimbulkan 

                                                      
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.118. 
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berbagai macam polemik atau permasalahan tersendiri, salah satu diantaranya 

dapat mengakibatkan perbandingan kasta antara keduanya, padahal seluruh 

makhluk di sisi Allah SWT adalah sama dan sebanding. Hal yang juga 

diperhatikan dalam pernikahan ialah  keseimbangan agama atau akhlak kedua 

mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan 

rumah tangga.2 

Berbicara penikahan akan ditemukan berbagai persoalan, salah satunya 

mengenai kecocokan dalam memilih pasangan, dalam kajian fikih juga disebut 

dengan kafa’ah, dimana arti kafa’ah sendiri menurut bahasa ialah kesetaraan 

atau keseimbangan atau bisa juga disebut sekufu, yaitu menyetarakan antara 

(calon) mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah melalui beberapa 

faktor. Dalam hukum islam sendiri pengertian kafa’ah ialah pernikahan dengan 

memilih pasangan yang sama atau bersetara, baik dari agama, akhlak, dan 

kedudukan.3  

Adapun salah satu dalil yang selalu menjadi penguat dalam persoalan 

kafa’ah ini ialah sebuah dalil yang diambil dari hadis nabi Muhammad SAW. 

Sudah banyak ulama yang membahas kafa’ah dalam perkawinan juga 

menggunakan dasar hukum tersebut agar memperkuat landasan dasar untuk 

memperoleh hukum yang baik dan memenuhi unsur dalam hukum Islam. 

Landasan atau dalil tentang kafa’ah yang sering digunakan ialah 

                                                      
2. Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2009), hlm.56. 

3 Dahlan Idhamy, Azas-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-
Ikhlas, 1984), hlm. 18. 
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sabda nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang berbunyi: 

عن عبيد الله قال حدَثني سعيد بن أبي سعيد عن مسدَد حدّثنا يحيى  حدَثنا

أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبّي صلى اللهُ عليه وسلم قال 

ت ينها فاظفر بذات الدين تربتنَكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها وجمالها ولد

 4يداك

Dalil di atas menjadi bahan serta landasan dari penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana pandangan kyai salaf dalam memahami dalil tersebut, 

agar nantinya dapat diketahui pemikiran dan konsep kafa’ah yang dimaksud, 

apakah benar-benar sejalan dengan hukum Islam atau tidak sejalan. Pada 

dasarnya islam sendiri sudah mengenal serta sangat membolehkan pendekatan 

sekufu dalam memilih pasangan untuk dinikahi. Hadis yang menjadi rujukan 

ialah hadis mengenai empat perkara yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

pasangan (wanita) memiliki kriteria sendiri, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, 

dan Agama yang dalam hal ini menandakan bahwa sekufu sudah ada dan 

terwacanakan sejak zaman Rasulullah SAW. 

Kafa’ah telah disepakati oleh mayoritas ulama, serta dijadikan salah 

satu model pendekatan untuk mencapai perkawinan yang bermaslahat, maka 

dari itu diperlukan kebijaksanaan interpretasi dalam penerapannya agar bisa 

diadaptasikan dengan banyaknya faktor modernisasi yang hidup di masyarakat 

agar diterapkan dengan baik. Penelitian ini melakukan pendalaman lebih lanjut 

                                                      
4 Shahih Al-Bukhori jilid 4, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As- 

Sunnah, 2010), hlm. 631-632, hadis nomor 5090, Bab Sekufu’ dalam Hal Agama. 
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perihal penerapan kafa’ah secara empirik di pesantren Gedongan, salah satu 

pondok pesantren salaf  tertua di Jawa Barat yang saat ini masih memakai 

konsep kafa’ah atau pernikahan sekufu, dimana keluarga pesantren yang dalam 

hal ini ialah putra dan putri kyai di pondok pesantren Gedongan dijodohkan oleh 

orang tuanya yang merupakan kyai di pondok pesantren Gedongan.  

Pemilihan Kyai salaf di Pesantren Gedongan sebagai narasumber 

penelitian ini antara lain karena para Kyai salaf memiliki penguasaan yang 

mendalam mengenai Hukum Islam sekaligus memiliki penguasaan dalam 

memahami sumber hukum secara tekstual dan kontekstual. Kyai salaf juga 

merupakan kyai tradisional yang paham akan keadaan lingkungan pesantren-

pesantren tertua di Nusantara.  Kyai sepuh pondok pesantren Gedongan juga 

memiliki kedekatan dengan kyai-kyai di Pesantren yang ada di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. Pengalaman dan proses pengabdian para kyai untuk agama 

memotivasi penulis memilih Kyai salaf sebagai narasumber untuk di 

wawancarai.  

Beberapa catatan yang  perlu menjadi penekanan adalah netralitas 

penulis dalam mewawancarai narasumber di Pondok Pesantren Gedongan, 

karena hal tersebut sebagai salah satu pijakan seorang penulis yang netral tanpa 

adanya keberpihakan satu sama lain yang tentunya dengan dibantu bekal 

keilmuan dari berbagai sumber yang membahas tentang kafa’ah sangat 

diharapkan bisa menjadi penguat agar penulis tetap menjaga netralitasnya. 

Proses pernikahan keluarga kyai pesantren Gedongan adalah saling 

menjodohkan putera/puterinya dengan keluarga terdekatnya, seperti 
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perkawinan  antar sepupu atau saudara sepupu. Perkawinan di Pesantren 

Gedongan tidak hanya dengan keluarga terdekat saja, karena pernikahan antara 

garis keturunan keluarga besar Pesantren Gedongan dan pesantren lain pun 

kerap terjadi, dalam hal ini orang yang menentukan adalah keluarga besar. 

Beberapa kasus juga sang anak tidak mengetahui kalau dirinya sedang di 

jodohkan. Adapun alasan para kyai melakukan tradisi pernikahan tersebut 

adalah karena amanat atau wejangan dari para leluhur atau sesepuh terdahulu 

agar anak cucunya kelak jika hendak melakukan pernikahan tidak jauh-jauh dari 

keluarga sendiri, karena hal tersebut sebagai usaha dalam menjaga garis 

keturunan yang sudah dipertahankan sejak dulu dan juga agar penerus pondok 

pesantren ialah salah orang yang lahir dari kalangan sendiri, bukan dari luar 

pondok Pesantren Gedongan. Kyai Gedongan juga beralasan hal tersebut untuk 

meneruskan misi dakwah atau misi agama yang nantinya dapat 

dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. 

Pernikahan keluarga Pesantren Gedongan berusaha tetap memegang 

konsep pernikahan endogomi demi menjaga dan melestarikan kekerabatan. 

Seiring perkembangan zaman, apakah model penelitian ini masih bisa dijadikan 

relevansi? Selanjutnya dalam penelitian ini akan fokus pada sistem kekerabatan 

yang menjadi dasar dari perkawinan khusus atau endogomi pada keluarga 

Pesantren Gedongan, serta melihat kilas balik sejarah adanya pernikahan 

endogomi di Pesantren Gedongan serta bagaimana kondisi perjodohan hingga 

sekarang ini, apakah masih tetap sama atau sudah berubah seiring zaman yang 

juga semakin maju. 
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B. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya adalah dasar 

perumusan problem akademik yang difokuskan pada konsep kafa’ah pada 

keluarga pesantren Gedongan dan rumusan masalah yang akan penulis teliti 

adalah: 

1. Bagaimana konsep kafa’ah dalam perkawinan keluarga menurut kyai Pondok 

Pesantren Gedongan Cirebon? 

2. Bagaimana konsep kafa’ah dalam perjodohan keluarga menurut Kyai Pesantren 

Gedongan perspektif Sosiologis dan Hukum Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan 

dari rumusan masalah yang telah disebutkan yaitu: 

1. Mendeskripsikan pandangan Kyai Pesantren Gedongan terhadap makna dan 

konsep kafa’ah. 

2. Menjelaskan pandangan Sosiologis dan Hukum Islam terhadap konsep kafa’ah 

yang mereka pahami dan terapkan. 

Sementara kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pada program studi Hukum 

Keluarga Islam dalam mengembangkan konsep kafa’ah agar dapat dijadikan 

bahan acuan untuk penulisan selanjutnya. 

2. Secara praktis penelitian ini memberikan sumbangsih tersendiri terhadap 

pengetahuan tentang pandangan kafa’ah keluarga Pesantren Gedongan. 
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D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian dalam literatur kitab fikih yang 

telah ada, persoalan kafa’ah ini merupakan pembahasan yang dijelaskan secara 

terpisah dalam bab nikah. Hampir setiap kitab fikih yang ada membahas tentang 

pernikahan serta selalu menyinggung kafa’ah. Adapun beberapa kajian tentang 

kafa’ah oleh beberapa peneliti lain yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

kepenulisan skripsi seperti beberapa kajian yang akan dipaparkan di bawah. 

Skripsi yang pertama adalah karya Maulana Abdillah Rifqi dengan judul 

“Pandangan Abdurrahman Ba’lawi Tentang Konsep Kafa’ah Nasab Syarifah 

dalam Kitab Bughyah Al-Murtasyidin”. Karya tersebut membahas pokok 

masalah secara ontologi, dimana penelitian didasarkan pada apa yang mendasari 

objek kajian mengenai kafa’ah dalam perkawinan. Terdapat pula dalam karya 

tersebut membahas tentang pendapat imam mazhab, dimana penelitian tersebut 

adalah studi perbedaan pandangan di kalangan ulama terhadap kajian kafa’ah. 

Perbedaannya dengan penelitian ini dengan penelitian ini adalah penelitian lebih 

focus kepada pembahasan kafa’ah melalui aspek nasab, sedangkan penelitian 

yang penulis buat ini mengkaji persoalan kafa’ah dalam lingkup keluarga 

pesantren dari beberapa aspek menurut serta merangkum pendapat dari kyai 

salaf, bukan hanya mengenai nasab.5 

Karya dari Muhammad Barunnawa yang berudul “Kafa’ah dalam 

Perspektif  Kyai di Magelang (Perbandingan Antara Keluarga Pondok Pesantren 

                                                      
5 Maulana Abdillah Rifqi, “Pandangan Tentang Konsep Kafa’ah Nasab Syarifah kitab 

Bughyah Al-Murtasyiddin”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015. 
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Darussalam Watu Congol dengan Pondok Pesantren Al-Asyari Tempuran)” 

yang juga membahas tentang kafa’ah yang dalam peneltiannya menggunakan 

studi perbandingan antara pondok pesantren Darussalam Watu Congol dengan 

pondok pesantren Al-Asyari Tempuran. Perbedaannya ada pada studi yang 

digunakan, karena penelitian di atas merupakan perbandingan kafa’ah antar 

Pondok Pesantren, sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh penulis dalam 

penelitian ini focus kepada satu Pondok Pesantren mengenai kafa’ah keluarga 

pesantren Gedongan Cirebon.6 

Ada satu penelitian yang sejenis dengan skripsi yang akan penulis buat 

yaitu karya Mohammad Badrun Zaman yang berjudul “Konsep Kafa’ah 

Keluarga Pesantren Tradisional (Studi di Buntet Pesantren Cirebon)”. Penelitian 

ini merupakan tesis program studi Pascasarjana Hukum Keluarga di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menjelaskan perjodohan yang 

dilakukan oleh kyai dan nyai Pesantren Buntet terhadap putra dan putrinya, 

orang tua sebagai wali dari calon pegantin yang menggunakan hak ijbar dimana 

orang tua dalam memilihkan jodoh terhadap putra dan putrinya yang kemudian 

didiskusikan terhadap calon pengantin. Mayoritas putra-putrinya menerima 

perjodohan tersebut dengan alasan patuh terhadap orang tua. Tinjauan Hukum 

Islam dalam hal ini adalah boleh dan sah asalkan merupakan adat (‘urf) yang 

tidak bertentangan dengan agama. Sedangkan tinjauan Hukum positif bahwa 

pernikahan tersebut tidak melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab X 

                                                      
6 Muhammad Barunnawa, “Kafa’ah dalam Prespektif Kyai di Magelang Ponpes Al-Asyari 

Tempuran”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017. 
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pasal 61.7 Perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat adalah dari lokasi 

penelitian, sumber dalam penelitian yang penulis buat, yaitu dari kyai salaf, 

serta teori analisis yang digunakan, dimana dalam penelitian yang penulis kaji 

menggunakan teori Sosiologis dan Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian 

di atas menggunakan teori Sosiologis Hukum Islam dan Psikologi. 

Penelitian selanjutnya adalah sebuah naskah hasil penelitian karya 

Fahmi Assulthoni yang berjudul “Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa’ah 

dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan”, yang 

menjelaskan dengan padat dan baik mengenai tradisi perkawinan di kalangan 

Pesantren Pamekasan, bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

keharmonisan keluarga adalah kondisi keseimbangan antara suami dan istri. 

Fenomena di beberapa pesantren di Pamekasan  menunjukkan hal baru dalam 

penerapan kafa’ah dalam sistem perkawinan.8 Perbedaannya terletak pada 

lokasi dan analisis yang digunakan, dalam teori di atas penulis memperjelas 

kafa’ah dari segi kemaslahatan yang menjadi penekanan dalam penelitian 

tersebut, sedangkan dalam penelitian yang penulis buat ini menjelaskan 

pandangan dari kyai salaf perihal kafa’ah yang ada di pesantren Gedongan dan 

di analisis menggunakan teori Sosiologis dan Hukum Islam. 

Skripsi yang mengangkat tema tentang konsep kafa’ah telah banyak 

diteliti, akan tetapi kajian konsep kafa’ah dalam perkawinan keluarga pesantren 

                                                      
7 Mohammad Badrun Zaman, “Konsep Kafa’ah Keluarga Pesantren Tradisional (Studi di 

Buntet Pesantren Cirebon)”, (Skripsi tidak diterbitkan), Yogakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018. 

8 Fahmi Assulthoni, “Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Tradisi 
Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan”, Jurnal Al-Hukama, Vol .8, No.1, 2018. 
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menurut kyai salaf pondok pesantren Gedongan yang saat ini penulis kaji belum 

ada yang membahasnya. Skripsi yang dibuat ini berbeda dengan yang telah ada 

karena objek kajian penelitian ini adalah kyai tradisional yang berpemahaman 

salaf, sehingga kajian tentang konsep kafa’ah dalam perkawinan keluarga 

pesantren Gedongan ini dirasa sangat menarik untuk dibahas agar dapat 

mengetahui konsep kafa’ah dalam perkawinan keluarga pesantren menurut kyai 

salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini ditinjau dengan menggunakan teori Sosiologi dan Hukum 

Islam karena dari teori sosiologis dan Hukum Islam terdapat teori yang bisa 

dikaitkan dengan dengan penelitian ini. Faktor sosiologis sangat mempengaruhi 

seseorang dalam menentukan calon pasangannya. Oleh karenanya pendekatan 

sosiologis merupakan salah satu teori yang sangat membantu dalam membedah 

penelitian ini sehingga bisa mendapatkan kesimpulan terbaik. 

Menurut teori sosiologi yang dikemukakan oleh William J. Goode 

pemilihan pasangan dikatakan sebagai proses bargaining atau proses tawar 

menawar sama dengan prinsip pasar dalam ekonomi. Prinsip ini berbeda-beda, 

tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana sistem atau 

mekanisme pertukarannya serta penilaian yang relatif mengenai kualitas. 

Prinsip tersebut membingkai pemilihan pasangan berjalan secara transaksional. 

Contohnya saja seseorang yang berasal dari keluarga kaya akan bergaul dengan 

sesama keluarga yang juga kaya, sehingga akan memberikan nilai tawar tinggi 

terhadap seseorang tersebut. Pada akhirnya keluarga kaya yang lain akan 
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menganggap orang tersebut tepat untuk menjadi anggota keluarganya karena 

memiliki kesamaan dalam persoalan harta dan status sosial. Hal ini menunjukan 

bahwa perkawinan dengan proses tawar menawar berujung pada perkawinan 

homogami yaitu perkawinan antar kelas sosial yang sama. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkawinan dengan proses bargaining (tawar menawar) atau ”jenis cari 

jenis” berujung pada perkawinan homogami yaitu perkawinan antara kelas 

sosial yang sama.9 

Pola perkawinan lain selain homogami yang ada dalam pendekatan 

sosiologi di atas adalah pola perkawinan endogami dan hipergami yang juga 

mengarah kepada konsep kafa’ah. Endogami merupakan perkawinan antar ras, 

etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam satu lingkungan yang sama. 

Perkawinan ini bertujuan untuk mempertahankan harta kekayaan dan 

peninggalan berharga agar nantinya bisa terbagi merata untuk keturunan 

kelompok sendiri dan beredar di kalangan sendiri, selain itu adanya perkawinan 

endogami dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan klan dari serangan 

musuh. Selanjutnya untuk mempertahankan garis keturunan yang sedarah atau 

senasab seperti perkawinan antara kelompok agama yang sama, atau suku yang 

sama.10 Pengertian ini sangat mengarah pada konsep kafa’ah yang sedang dikaji. 

Pola perkawinan hipergami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki 

kelas menengah atau kelas atas dengan perempuan kelas sosial di bawahnya. 

Hal ini sesuai dengan prinsip kafa’ah bahwa hak untuk memilih pasangan yang 

                                                      
9 Wiliam J. Goode, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2OO7), hlm. 65. 

10 Wiliam J. Goode, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 67. 
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sekufu adalah pihak calon istri atau mempelai perempuan beserta walinya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kafa’ah menunjuk calon istri mendapat suami 

yang sebanding atau lebih tinggi kedudukannya.11 

Pola perkawinan beragam rupa yang dijelaskan oleh sosiologi di atas 

menunjukkan kemampuannya menjelaskan konsep kafa’ah. Kesepadanan 

antara pasangan suami istri merupakan hal penting dan sudah mendapat 

perhatian secara sosiologis.  

Sosiologi selalu membahas hubungan manusia dengan manusia lain. 

Persoalan kafa’ah dalam perkawinan juga sangat erat kaitannya antara satu 

manusia dengan manusia lain. Hubungan tersebut sangat dekat dengan 

stratifikasi sosial dalam lembaga kemasyarakatan. Adanya stratifikasi sosial 

dapat dicermati dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai 

pola yang notabene berbicara mengenai strata, kasta, kekayaan dalam hal 

ekonomi, seperti hubungan antara majikan dengan buruh, penguasa dengan 

rakyat, atau santri dengan kyai, dan masih banyak lagi, intinya ada sekat lurus 

yang membatasi antara orang pertama dan kedua.12 

Peneliti juga menambahkan pendekatan lain yang juga dijadikan sebagai 

analisis utama dari penelitian konsep kafa’ah dalam perkawinan keluarga 

pesantren menurut kyai salaf Pondok Pesantren Gedongan Cirebon, yaitu 

dengan menggunakan pendekatan normatif yang erat kaitannya dengan 

                                                      
11 Ibid, hlm. 76. 

12 Elly M. Setiadi dan Usman Kotip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2011), hlm. 422. 
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pendekatan teologis dalam hal ini adalah Hukum Islam.  

Sumber Hukum Islam adalah al-Qur’an dan hadis sebagai sumber 

utamanya, namun selain al-Qur’an dan hadis, ada sumber hukum Islam lainnya 

yaitu ijma’ dan qiyas. Sementara itu, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-

hukum syara’ yang bersifat praktis dan merupakan hasil ijtihad para ulama 

dengan merujuk dalil-dalil yang terperinci dari sumber-seumber di atas.13 

Hukum Islam dalam mengatur persoalan kafa’ah tentu tidak terlepas dari 

upaya untuk mencapai kemaslahatan (maslahah mursalah). Tujuan perkawinan 

adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, tahan lama, sakinah 

(bahagia), mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), maka penentuan kafa’ah 

tentu saja dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.14  

Asy-syatibi dalam al –Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam mendefinisikan 

maslahah mursalah adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan 

hukum Islam.15 

Mengenai maslahah mursalah pada dasarnya tujuan dari kafa’ah sendiri 

ialah agar mencapai kemaslahatan. Hal tersebut dijelaskan dalam ushul fikih 

yang dikenal dengan istilah ‘urf , secara terminologis ‘urf adalah sesuatu yang 

sudah tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan 

                                                      
13 Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-fiqh (ttp., Dar al-Qalam,1978), hlm. 20 

14 A. Zuhdi Mudhlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), 
Cet. II, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11. 

15 Taufiq Yusuf al-Wa’i, al-Bid’ah wa al- Masalih al-Mursalah, (Kuwait: Dar at-Tura al-
Kuwait), hlm. 298. 
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menyatu dengan kehidupan masyarakat.16 Istilah ’Urf  sendiri sudah ada 

dasarnya dalam kaidah ushul fiqih, yang berbunyi: 

 العادة محكمة17

Bahwa adat atau kebiasaan itu dapat menjadi suatu pertimbangan dalam 

menentukan sikap demi tercapainya sebuah kemaslahatan. 

‘Urf adalah apa yang dikenal dan menjadi tradisi pada suatu tempat sejak 

zaman dulu, baik itu dalam bentuk al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkup 

ungkapan), ‘urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) , atau berupa 

pantangan yang harus ditinggalkan. Urf dalam segi keabsahan ada dua yaitu ‘urf 

shahih (kebiasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan nash). Kedua adalah 

urf fasid (merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara’). 

‘Urf dari kafa’ah sendiri seharusnya merupakan kebiasaan yang shahih 

karena kafa’ah tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yang sudah 

dijelaskan di latar belakang dari penelitian ini. Kafa’ah juga sebagai salah satu 

wujud dari usaha dalam menjaga keutuhan Agama Islam. Keturunan yang baik 

sangat diharapkan oleh keluarga manapun, yang artinya sangat membawa 

kemaslahatan bagi kedua pasangan. 

Istilah kafa’ah dalam konteks fikih mempunyai arti yang sama, 

seimbang, sebanding atau keserasian. Kafa’ah dalam pernikahan adalah 

sebanding, seimbang atau keserasian antara suami dan istri baik dari segi agama, 

                                                      
16 Prof. Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20. 

17 Kutipan dari al Mustasfa, I: 311 oleh Ali Hasbullah, Usul at-Tasryri’, hlm. 311. 
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akhlak, harta, kedudukan, ataupun status sosial. Faktor kesamaan tersebut demi 

menciptakan keberlangsungan dan keutuhan ikatan pernikahan sebagai tujuan 

yang ingin dicapai dalam sistem Hukum Islam dari konsep kafa’ah. 

Para ulama mazhab memasukan unsur yang berbeda dalam 

mempertimbangkan soal kafa’ah ini. Mayoritas ulama menyebut unsur agama, 

nasab, status kemerdekaan dan mata pencaharian sebagai hal yang harus 

diperhitungkan. Kafa’ah menurut ulama madzhab Hanafiyyah adalah keturunan 

(al-Nasab), beragama Islam (al-Islam), merdeka/kemerdekaan (al-Huriyyah), 

kesalihan (al-Diyyanah), dan pekerjaan (al-Hirfah).18 

Menurut mazhab Syafi’iyyah adalah Agama , keturunan, kemerdekaan, 

pekerjaan, bebas dari penyakit/cacat, dan yang terakhir kekayaan19. Kafa’ah 

menurut mazhab Hanabillah adalah ketakwaan dan keturunan20. Kafa’ah 

menurut mazhab Malikiyyah hanya mempertimbangkan unsur ketakwaan, 

kesalehan, dan terbebas dari cacat, bahkan jika mempunya cacat pun masih 

dperbolehkan asal ada unsur kerelaan.21 Dalam pemaparan di atas para fuqoha 

bersepakat bahwa, faktor agama merupakan faktor yang paling utama dalam 

menentukan kriteria kafa’ah, sedagkan fuqoha berbeda pendapat selain pada 

faktor agama. 

                                                      
18 Wahbah Zuhayli, Fiqh al-Islam (Beirut: Dar Fikr al Ilmiyyah). 

19 Al-Jazairi, Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazjahib Al-Arba’ah, IV: 57. 

20 Ibid, Hlm. 163 

21 Abu Zahra, al-Ahawal al-Syakhsiyyah.. hlm. 162 
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F. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh kajian atau penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka pengumpulan data penelitian 

mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Agar 

dapat mengetahui haruslah dicapai dengan mengunakan metode atau cara yang 

akurat.22 Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini ialah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Reseach). 

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian secara langsung di pondok 

pesantren Gedongan, mengingat kajian ini bersifat ilmiah maka penulis 

berusaha mendapatkan data yang akurat dan bukti-bukti yang benar. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif 

analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan sebuah fakta. Lalu 

menganalisisnya seara sistematis sehingga akan lebih mudah untuk dipahami 

dan disimpulkan.23 Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif. 

3. Sumber data 

Sumber data yang dimaksud adalah sumber dimana saja data tersebut 

digali atau ditelaah. Penelitian ini mendapat dua sumber data yang digunakan, 

                                                      
22 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91. 

23 Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, cet ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54. 
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yaitu: 

a. Sumber data primer, yakni sumber data langsung yang diambil dari keluarga 

kyai Pesantren Gedongan. 

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan berasal dari 

buku, jurnal, karya ilmiah, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Data utama dalam penelitian ini adalah wawancara. Metode 

wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi.24 Pewawancara mengajukan Pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban. Subjek yang diwawancarai ada tiga 

orang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dari subjek peneitian untuk menjawab persoalan dalam penelitian. 

b. Observasi atau Pengamatan 

Metode observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah 

observasi secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau observasi 

secara kebetulan saja.25 Dalam Observasi yang diamati itulah, kemudian 

dicatat data yang sudah diperoleh dengan apa adanya tanpa ada upaya untuk 

memanipulasi atau memalsukan data yang ada di lapangan. Metode ini 

dilakukan karena dalam penelitian ini tidak terlepas dari hasil pengamatan 

                                                      
24 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 113. 

25 Ibid, hlm. 106 
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yang dilihat, didengar, dianalisa, dan dicatat agar mendapatkan hasil yang 

objektif. 

5. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

Sosiologis dan pendekatan Hukum Islam, yaitu pendekatan yang menggunakan 

teroi-teori dari disipin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan.26 Pendekatan 

sosiologis pada dasarnya untuk mengupas tuntas pemberlakuan kafa’ah di 

tengah masyarakat, khususnya di pesantren. Sementara pendekatan Hukum 

Islam agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor adanya kafa’ah dan 

praktisnya menurut Hukum Islam. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis 

kualitatif dengan metode induktif. Data yang didapat akan dikumpulkan, 

disusun, dan kemudian ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada sesuai dari 

penelitian yang dibahas. Fakta yang didapat dari penelitian kemudian akan 

dipaparkan dengan kerangka teoritik yang ada kemudian dilakukan interpretasi 

sepenuhnya dan dideskripsikan dengan apa adanya tanpa melebihkan atau 

mengurangi.27 

  

                                                      
26 Khoiruddin Nasution, Pendeketan Studi Islam, cet. Ke-1, (Yogyakarta: ACAdeMIA & 

Tazzafa, 2009), hlm, 109. 

27 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Berikut akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi tentang konsep 

kafa’ah dalam perkawinan keluarga pesantren menurut kyai salaf pondok 

pesantren Gedongan. Skripsi ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian 

pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup kemudian dari tiga bagian utama 

tersebut dijabarkan dalam lima bab dengan penjabaran sebagai berikut: 

BAB Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan 

dalam skripsi. Pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah sebagai ide 

awal penelitian atau alasan ilmiah bahwa penelitian ini penting dilakukan, 

dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta telaah 

pustaka, kemudian menjelaskan kerangka teoritik yaitu sebuah landasan teori 

dalam penelitian yang dilakukan serta metode penelitian. Alasannya adalah 

untuk mempermudah langkah-langkah dalam pengerjaan skripsi, dan yang 

terakhir adalah sistematika pembahasan, ysng bertujuan agar pembahasan 

dalam penelitian lebih bersifat sistematis dan yang pasti mudah untuk dipahami. 

BAB Kedua, yaitu berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang akan 

membahas pengertian dan dasar hukum nikah, baik dilihat dari hukum positif 

maupun normatif, serta pengertian kafa’ah baik menurut sosiologi maupun 

hukum Islam dan juga tinjauan penunjang secara psikologi. 

BAB Ketiga, berisi tentang gambaran umum pernikahan dalam keluarga 

pesantren dari kyai Gedongan dengan lebih dekat serta mengupas tuntas hal-hal 

apa saja yang menarik dari persoalan kafa’ah di pondok pesantren Gedongan, 
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Cirebon seperti mekanisme perjodohan, serta rintangan dalam proses 

mekanismenya. 

BAB Keempat, temuan data sekaligus analisis yang berkaitan dengan 

konsep kafa’ah keluarga pesantren Gedongan dalam memilihkan jodoh kepada 

anak-anak  atau putra-putri para kyai yang kemudian dianalisa menggunakan 

teori-teori sosiologis dan Hukum Islam agar nantinya mendapatkan hasil 

analisis yang baik dan akurat. 

BAB Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian serta dipaparkan sebelumnya dari permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian pada rumusan 

masalah. BAB ini juga memuat saran dari penelitian sebagai kontribusi 

pengembangan akademik dan merekomendasikan kepada peneliti keluarga 

terutama di kalangan pesantren yang terdapat aspek untuk dijadikan obyek 

penelitian lanjutan setelah penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, pengolahan dan analisis 

data terkait konsep kafa’ah dalam perkawinan di Pesantren Gedongan Cirebon, 

maka diperoleh kesimpulan bahwa:  

1. Secara keseluruhan para kyai salaf Pondok Pesantren Gedongan masih 

mempertahankan tradisi-tradisi klasik dalam kepesantrenan, termasuk 

dalam urusan perkawinan. Aspek Agama tetap menjadi prioritas utama 

dalam kafa’ah. Pertimbangan dalam hal keturunan / nasab pun sangat 

penting, karena bertujuan untuk menjaga kualitas keturunan mereka. 

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya berbagai aspek 

lain yang muncul di dalam kafa’ah. Kyai Gedongan memiliki standar ideal 

tersendiri yang memang menurut mereka dianggap kufu’ dalam urusan 

memilih pasangan. Adapun alasan pesantren masih menerapkan tradisi 

penikahan endogami merupakan amanah atau pesan dari para sesepuh kyai 

Pesantren Gedongan untuk menjaga generasi penerus Pondok Pesantren. 

2. Menurut Hukum Islam, Konsep kafa’ah yang dibangun oleh keluarga kyai 

di Pesantren Gedongan masih sejalan dengan penerapan ‘urf atau sering 

disebut kaidah al-adatu muhakkamah, yaitu adat atau kebiasaan yang 

meregenerasi dan berkembang secara turun temurun dari para leluhur 

sampai saat ini. Para kyai Gedongan membenarkan adanya pernikahan 
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endogami atau misanan tersebut masih ada di lingkungan pesantren hingga 

sekarang. 

B. Saran 

Pada dasarnya penulis juga mempunyai pengamatan tersendiri terkait 

penerapan konsep kafa’ah dalam perkawinan keluarga Pesantren di Gedongan 

yang mana masih menggunakan ketentuan atau aturan yang sama pada fikih 

klasik. Terkait penerapan melalui aspek dalam kafa’ah alangkah lebih baiknya 

ada sedikit perubahan yang menyesuaikan kebutuhan serta tuntutan zaman. 

Seperti contohnya aspek pendidikan atau aspek komunikasi yang penting untuk 

dipertimbangkan. Meskipun sudah tersirat dalam aspek agama serta pekerjaan , 

namun kriteria tersebut alangkah lebih baiknya masuk menjadai klesifikasi 

aspek tersendiri agar lebih detail dan jelas. Fungsinya pun jelas, yaitu untuk 

menambahkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri kelak. 

Membangun keturunan yang berkualitas merupakan cita-cita yang harus 

diusahakan agar terpenuhi. Konsep kafa’ah yang dibangun Kyai Pondok 

Pesantren Gedongan juga harus dipertahankan demi memastikan keturunannya 

agar mampu melanjutkan perjuangan mereka. Selain itu, masih diperlukan 

kajian ulang terhadap kafa’ah oleh para peneliti di yang membahas materi 

kafa’ah selanjutnya, agar nantinya pernikahan sekufu’ dapat diterapkan oleh 

masyarakat dengan lebih baik dan benar-benar menjadi salah satu pegangan 

dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, aman, serta sentos 
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