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ABSTRAK 

TAFTIL UKHLUSON NIM 30501402677,Pandangan Karyawati Unissula 

tentang Kafa’ah Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan ( Perspektif  Hadits Nabi 

Tentang Kafa’ah): Program Studi Alahwalul Syahsiyah Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) 2018 skripsi ini adalah membahas tentang kafa‟ah yang 

diambil dari pendapat para karyawati yang mana dalam praktek kafa‟ah apakah 

sesuai dengan yang diajarkan oleh Rosulullah yang terdapat hadits,karena 

semakin majunya zaman yang modern ini banyak juga wanita yang mampu 

mencari nafkah sendiri sehingga,apakah karyawati tersebut mematok tinggi dalam 

mencari pasangan atau tidak demi mewujudkan tujuan perkawinan,sedangkan 

dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut karena mampu membentuk sebuah 

kasta,dan di dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut. 

 Penelitian ini tentang kafa‟ah dalam perkawinan yang mana 

berpengaruhnya terhadap tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang termasuk 

dalam  penelitian  lapangan yaitu penelitian ini dilakukan di kampus Universitas 

Sultan Agung,yang mana hanya mengambil responden karyawati yang sudah 

menikah saja,dikarenakan mampu mempunyai pengalaman dalam sebuah 

perjalanan perkawinan karena kafa‟ah ini akan dikaitkan dengan tercapainya 

tujuan perkawinan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan wawancara dan pembagian question. Responden dari penelitian ini 

adalah karyawati Unissula yang sudah menikah,karena dianggap mempunyai 

pengalaman dalam perkawinan. 

 Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa karyawati yang ada di 

Unissula lebih mementingkan kafa‟ah agama dalam memilih calon 

pasangannya,dan untuk kafa‟ah yang lain yang terdapat hadits Nabi bukan berarti 

tidak dipertimbangkan ,masih tetap dipertimbangkan akan tetapi lebih 

mengutamakan dalam hal kafa‟ah  agama terlebih dalam praktek agamanya. 

 

Kata kunci : Kafa’ah dalam Perkawinan 

 

 

 

 



 
 

NOTA PEMBIMBING 

Hal : Naskah Skripsi 

Lamp. :2Eksemplar 

 

Kepada Yth.: 

Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung 

Di Semarang 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam 

rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan 

skripsi: 

Nama : TAFTIL UKHLUSON 

NIM :  30501402677 

Judul : PANDANGAN KARYAWATI UNISSULA TENTANG 

KAFA’AH DALAM TERCAPAINYA TUJUAN 

PERKAWINAN (Perspektif Hadits Nabi Tentang 

Kafa’ah) 

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera 

diujiakan (dimunaqasahkan). 

 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

      Semarang, 14 Febuari 2018 

    Dosen Pembimbing, 

 

          (Anis Tyas Kuncoro ,S,Ag.MA) 



 
 

PENGESAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MOTTO 

“Jatuh cintalah terhadap Allah terlebih  dahulu, maka pada saatnya nanti Allah 

pasti akan memberimu seseorang yang tepat dan pantas untukmu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEKLARASI 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan 

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu 

(S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak 

berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain. 

3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis. 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحود هلل خلق اإلًساى علوه البياى, ًزل القرأى بلساى عربي 

هبيي, والصالة والسالم على الٌبي العربي سيد ولد أدم وخاتن 

 اآلًبياء والورسليي, وعلى اله وصحبه اجوعيي. اهابعد  

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: “PANDANGAN KARYAWATI 

UNISSULA TENTANG KAFA’AH DALAM TERCAPAINYA TUJUAN 

PERKAWINAN ( Perspektif Hadits Nabi Tentang kafa’ah) 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis  telah berusaha 

semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adnya keterbatasan 

waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka penulis  yakin bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Penulis  menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi tidak 

akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya kepada: 



 
 

1. BapakIr. Prabowo Setyawan, MT., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Soleh M. Lib. Selaku Dekan Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Muhammad Noviani Ardi, S. Fil. I. MIRKH Selaku Ketua Jurusan 

Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang.  

4. Bapak, selaku wali dosen selama penyusun menempuh pendidikan di 

Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah. 

5. BapakAnis Tyas Kuncoro S.Ag., MA. Selaku Pembimbing yang selalu 

memberikan bimbingan dan nasehat, serta dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 

khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Merupakan suatu kehormatan 

dan kebanggaan tersendiri penulis bisa berada di bawah bimbingan bapak 

dalam menyusun skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bekal 

ilmu pengetahuan selama penyusun belajar di Fakultas Agama Islam 

UNISSULA Semarang. 

7. Para karyawati Unissula  yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian dan wawancara serta meluangkan waktu dan 

memberikan kemudahan bagi penulis dalam penelitian guna 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Dan yang terpenting, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang 

tuatercinta, terima kasih telah membesarkan dan mendidik penulis dengan 



 
 

penuh cinta dan kasih sayang serta mendoakan penyusun hingga dapat 

menyelesaikan studi strata satu. 

9. Kakaku tercinta Eggy Lovvian  yang telah memberikan dukungan baik 

moril maupun materil kepada penulis, serta calon pendamping hidupku M. 

Daris Nabil yang selalu memberikan semanggat kepada penulis dalam 

menempuh pendidikan tinggi.  

10. Teman-teman penulis, Syari’ah angkatan 2014 yang telah memberikan 

dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan lancar. 

11. Sahabat-sahabatku terkhusus kakak Nazla Nailul Muna Amd dan kakak 

Dwi Rinawati Astari S.Kg  terima kasih telah menemani perjuangan dan 

selalu menghibur serta sebagai penyemangat penulis dalam belajar. 

Penulis  menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih  

jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini karena semata-mata karena keterbatasan 

kemampuan yang ada pada diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca yang budiman. 

Penulis  berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khusunya 

dan pembaca bagi umumnya.  

      Semarang, 14 Febuari 2018 

      Penulis 

 

 

 

 

 

       TAFTIL UKHLUSON 

       NIM: 30501402677 



 
 

 

TRANSLITERASI HURUF ARAB KE LATIN 

 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif -- tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin sy es dengan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...’ koma terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ؼ

 qaf Q Ki ؽ

 kaf K Ka ؾ



 
 

 lam L El ؿ

 mim M Em ـ

 nun N En ف

 wau W We ك

 ha H Ha ق

 hamzah ...' apostrof ء

 ya Y Ye ي

 

2. Vocal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah a A 

  َ  Kasrah i I 

  َ  ḍammah u U 

 

3. Maddah 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ََ ا  َ  ى  fatḥahdan alif 

atau ya 
ā 

a dan garis di 

atas 

َ  ى  kasrahdan ya ῑ 
i dan garis di 

atas 

َ  و  ḍammahdan 

wawu 
ū 

u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

Contoh: Penulisan 

 ر ْكض ة  اْْل ْطف اؿ  
= rauḍah al-aṭfāl 

= rauḍatul aṭfāl 

 al-Madῑnah al-Munawwarah = اْلم د يْػن ة  اْلم نػ وَّر ة  

= al-Madῑnatul Munawwarah 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Contoh: 

 nazzala = نػ زَّؿ   rabbanā = ر بػَّن ا

 al-birr = اْلب    al-ḥajj = اْلْ ج  



 
 

 


