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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
  Dalam hal ini al-Qur’an ayat 21 al-

Rum menyatakan: 











 

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

                                                             
1 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Purba Cipta, 1994 ), 6. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir”. (al-Rum:21).
2
 

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai 

akibat hukum.
3
 Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut suami 

berkewajiban memenuhi hak istri berupa pemberian nafkah.  

Mengenai suami berkewajiban menafkahi istri di dalam al-Qur’an di 

sebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 233: 







 

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma’ruf. Sesungguhnya tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupanya”. (Q.S. al-Baqarah: 233).
4
 

Dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia suami istri diikat 

oleh kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari akad 

perkawinan yang mereka jalin. Tujuan perkawinn akan segera terealisasi 

manakala masing-masing suami istri dapat menjalankan kewajibanya masing-

                                                             
2
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya ( Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993 ), 

644. 
3 Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Sulis (Jakarta: Pustaka Amasegi ni, 2002), 110. 
4Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya ( Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993 ), 

37. 
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masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, kewajiban suami istri sudah diatur dalam pasal 34, yaitu:
5
 

1. Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. 

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan setempat. 

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya segala sesuatu 

keperluan hidup itu lazim disebut dengan kewajiban memberi nafkah.
6
Setelah 

akad nikah berlangsung secara sah, para fuqoha’ sepakat bahwa konsekuensi 

yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan 

kewajibanya, yaitu: 

1. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. 

2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. 

3. Hak bersama yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. 

Di dalam Agama Islam banyak aliran Agama Islam yang berbeda-

beda cara untuk mengaplikasikan nafkah dalam keluarganya. Salah satunya 

yang peneliti teliti dalam skripsi ini adalah aliran Agama Islam yang metode 

nafkahnya diiringi dengan dakwah di jalan Allah (Jama’ah Tabligh), yaitu 

                                                             
5
Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Isalam Di Indonesia,Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 tentang kewajiban suami istri, (Surabaya: Arikola, 2003), 

30. 

 
6
Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Isalam Di Indonesia , (Surabaya: 

Arikola, 2003), 16. 
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seorang suami yang menafkahi keluarganya dengan cara ditinggal dakwah fi 

sabilillah (khuruj) dalam tempo waktu yang ditentukan. 

Dakwah ini dimulai di India dipelopori oleh Maulana Muhammad 

Ilyas yang memiliki perhatian besar terhadap kondisi umat Islam pada saat 

itu, terutama berkaitan dengan kehidupan masyarakat di daerah Mewat. 

Penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada Jama’ah  Tabligh 

dengan alasan bahwa  Jama’ah Tabligh yang mempunyai aliran sufiyah  ini  

mempunyai  model  dakwah  yang  cukup  menarik  yaitu  di  samping 

mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting 

adalah para  anggotanya  mempunyai  semangat  kemandirian  yang tinggi,  

yaitu  dengan mengandalkan  biaya  sendiri  dan  meluangkan  waktunya  

untuk  bertabligh  ke berbagai penjuru desa,  kota bahkan manca negara 

dalam jangka waktu tertentu antara  3-40  hari,  4-7  bulan  bahkan  setahun  

yang  mereka  biasa  menyebutnya dengan khuruj fi sabilillah.Itu semua 

mereka lakukandengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang 

sifatnya duniawi. 

Alasan selanjutnya kenapa penyusun memilih Jama’ah Tabligh adalah 

karena Jama’ah Tabligh yang didirikan  oleh  Maulana  Muhammad  Ilyas ini  

berupaya  untuk  mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan 

ajaran dan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu. Sehingga kadang-

kadang apa yang  dilakukan oleh anggota  Jama’ah Tabligh  tidak  sesuai  lagi  

dengan aturan yang masyarakat lihat,terutama  masalah  yang berhubungan 
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dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Dalam 

beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap  keluarganya  

dan  tanggung  jawabnya  sebagai  muslim  yang  konsekuen terhadap 

perintah agamanya (di jalan Allah). Bagaimanakah sebenarnya praktek 

pemberian  nafkah  keluarga  menurut  Jama’ah  Tabligh di Desa Temboro 

pada masa khuruj, dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi 

dan yang mereka kerjakan, serta bagaimana praktek tersebut jika ditinjau dari  

sudut  pandang fiqh.  Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi 

penyusun untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul 

“TINJAUAN FIQH TERHADAP PENERAPAN NAFKAH 

KELUARGA YANG DITINGGAL KHURUJ SUAMINYA  (Studi 

Jama’ah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Maospati Kabupaten 

Magetan)”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Fiqh secara bahasa adalah faham. Sedangkan secara istilah adalahilmu 

tentang hukum syara’ tentang perbuatan manusia (amaliah) yang 

diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.
7
 

2. Nafkah secara  "  لغة"  (bahasa) berasal dari kata  " نفقه"  yang artinya 

belanja, sedangkan jama’nya "نفقاة" artinya apa yang dibelanjakan, 

dibiayakan uang,
8
 rizki, belanja untuk makan dan hidup.

9
 

                                                             
7 Suyono, Dasar-dasar Ilmu fiqh dan Usul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48. 
8 Luwis Ma’luf, Al-Munjid Fi-Lughah (Beirut: Dar Al-Mashriq, 1973), 828. Lihat juga 

Warson Munawwir, Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 

1449. 
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3. Nafkah keluarga adalah apa saja yang dinafkahkan, diberikan atau di 

belanjakan oleh seorang suami terhadap keluarganya. Seperti: keperluan 

makanan, pakaian dan tempat tinggal.
10

 

4. Jama’ah Tabligh adalah terminologi untuk menyebut satu kumpulan di 

kalangan umat islam yang memiliki komitmen terhadap dakwah dengan 

metode khusus. 

5. Khuruj berasal dari bahasa arab yaitu "خرج" artinya keluar. “Keluar” yang 

dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna 

mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan apa yang 

dilarang-Nya
11

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, penulis merumuskan 

masalah ini dengan harapan agar skripsi ini sesuai dengan tujuan. Rumusan 

masalah ini adalah: 

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penerapan nafkah keluarga bagi 

Jama’ah Tabligh di Desa Temboro ketika ditinggal khuruj suaminya? 

2. Bagaimana tinjauan fiqhterhadap kewajiban nafkah keluarga Jama’ah 

Tabligh di Desa Temboro yang ditinggal khuruj suaminya? 

D. Tujuan Penelitian 

                                                                                                                                                                       
9 MM. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, Kamus Al-Marbawi, jilid 1,(Beirut: Dar Al-Fikr. 

1975), 336. 
10 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid II, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 

1985), 184. 
11 An Nadhir M Ishaq Shahab, Khuruj Fisabilillah: Sarana Tarbiyah Ummat untuk 

Membentuk Sifat Imaniyyah,  (Bandung: Al Islah Press, 2012). 
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Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan tujuan-

tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui praktek penerapan Nafkah keluarga Jama’ah Tabligh 

yang di tinggal suaminya khuruj di Desa Temboro. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap kewajiban nafkah keluarga 

Jama’ah Tabligh yang ditinggal khuruj oleh suaminya di Desa Temboro. 

E. Manfaat Peneliti 

1. Manfaat teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan 

dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam 

terkait dengan nafkah keluargayang ditinggal khuruj suaminya baik 

bagi pengikut Jama’ah Tabligh. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini agar mampu mengerti dan memahami penerapan nafkah 

keluarga Jama’ah Tabligh ketika suami khuruj. 

b. Bagi akademik 

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan 

dalam permasalahan, dinamika perbedaan pendapat yang terjadi dalam 

lingkungan akademis maupun non akademis. 

 



8 
 

 

 

c. Bagi Jama’ah Tabligh di Desa Temboro 

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan serta meningkatkan 

keharmonisan hubungan keluarga agar tecipta suatu keluarga yang 

sakinnah mawaddah wa rahmah. 

F. Telaah Pustaka 

Studi lapangan mengenai nafkah keluarga dalam keluarga muslim 

sering kali dilandaskan pada ideologi yang dianut oleh kelompok, lembaga 

atau Jama’ah Islam tertentu, seperti: NU, Muhamadiyah, LDII atau yang 

lainya yang mana masing-masing kelompok memiliki konsep dan aturan yang 

tidak sama walaupun sama-sama dikatakan muslim atau bisa dikatakan dasar 

dan landasannya sama namun prakteknya berbeda. Oleh karena itu perlu 

ditegaskan kembali, bahwasanya praktek nafkah keluarga dalam keluarga 

Jama’ah Tabligh ini sangat erat pengaruhnya dalam kaitanya dengan konsep 

dan metode dakwah yang mereka miliki berdasarkan pengamatan wawancara 

dan observasi sementara yang penulis lakukan.  

Di samping menggunakan studi lapangan peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian diantara penelitian 

yang sudah ada, orisinalitas penelitian (bukan plagiat). Adapun telaah hasil 

penelitian dahulu yang berkaitan dengan Jama’ah Tabligh yang memiliki 

perspektif tentang keluarga, yaitu dalam skripsi Agus Hermanto, dengan judul 
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Hadanah Perspektif Jama’ah Tabligh di Desa Galak Slahung 

Ponorogo.
12

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan, dengan 

menggunakan teknik data interview(wawancara), observasi, dan dokumentasi. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian yang dilaksanakan 

dapat disimpulkan bahwa hukum meninggalkan anak yang berkaitan dengan 

hadanah adalah boleh. Karena kepergian isteri untuk berfikir agama dan bukan 

untuk maksiat dan juga bukan untuk TKW yang menyalahi aturan agama. 

Dalam karya tulisannya, ditelaah secara rinci sejarah Jama’ah Tabligh serta 

dititik beratkan pada pandangan mereka menyikapi masalah kepengurusan 

anak ketika suami tidak di rumah tetapi tetap terurus dan terpelihara. 

Hasil penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh 

Khusniati Rofi’ah, M.S.I dengan judul Dakwah Jama’ah Tabligh dan 

Eksistensinya di Mata Masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research). Sumber data primer yang digunakan adalah sumber 

data lapangan, dengan menggunakan teknik data interview(wawancara), 

observasi, dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif 

eksploratif.Di dalamnya penelitian beliau dibahas secara panjang lebar 

mengenai Jama’ah Tabligh, mulai dari sejarah, metode dakwah, model 

dakwah dan pemikiran-pemikiran Jama’ah Tabligh secara umum serta 
                                                             

12 Lihat Agus Hermanto, “Hadanah Perspektif Jama’ah Tabligh di Desa Galak Slahung 
Ponorogo”, Skripsi mahasiswa (Ponorogo: STAIN Jurusan Ahwal Syakhsyiyah, 2011). 
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eksistensinya di masyarakat. Beliau mengungkapkan berbagai pendapat 

masyarakat mengenai Jama’ah Tabligh dari segi  model dakwahnya dan 

respon masyarakat terhadap dakwah yang dibawa oleh Jama’ah Tabligh, 

bahwa masyarakat kurang merespon dan tidak setuju dengan metode dakwah 

khuruj-nya. Karena dakwah dengan khuruj itu menurut masyarakat adalah 

sesuatu yang memberatkan karena adanya batasan waktu dalam khuruj dan 

biaya khuruj  bagi yang kurang mapan ekonominya. Selain itu, realita dalam 

pelaksanaannya banyak di antara mereka ketika khuruj meninggalkan 

kewajiban sebagai penanggung jawab keluarga seperti memberi nafkah 

keluarga atau mendidik anak.
13

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Syaiful Bahri mengenai Konsep 

Jama’ah Khuruj Tentang Pendidikan Islam.Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yang digunakan 

adalah sumber data lapangan, dengan menggunakan teknik data 

interview(wawancara), observasi, dan dokumentasi. Adapun metode metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.Dalam penelitianya dapat disimpulan, bahwa konsep Jama’ah 

Khuruj tentang pendidikan Islam menekankan pada empat hal, yaitu da’wah 

ilallah, ta’lim wa al-ta’allum, dzikir ibadah dan khidmat. Sedangkan konsep 

Jama’ah Khuruj tentang pendidikan Islam, jika diterapkan pada lembaga-

                                                             
13 Lihat Khusniati Rifi’ah, “Dakwah Jama’ah Tabligh dan Eksistensinya di Mata 

Masyarakat, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010). 
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lembaga pendidikan Islam dewasa ini di rasa masih relevan, karena mencakup 

aspek kognitif, psyikomotorik dan afektif.
14

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Najib Azamzami mengenai 

Khitbah Menurut Jama’ah Tabligh di Desa Nongkodono Kauman Ponorogo 

Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research). Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan, 

dengan menggunakan teknik data interview(wawancara), observasi, dan 

dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitianya dapat disimpulkan bahwa subyek 

khitbah menurut Jama’ah Tabligh adalah laki-laki yang baligh, hal-hal yang 

dapat dilihat ketika khitbah adalah sebatas muka dan telapak tangan, hukum 

pembatalan khitbah adalah boleh, ketika dilakukan dengan etika yang baik, 

dan makruh ketika tidak menggunakan etika yang baik, karena hukum tersebut 

sesuai dengan yang ada dalam Hukum Islam.
15

 

Dari penelitian di atas, belum ada penelitian lapangan yang mengkaji 

tentang penerapan nafkah keluarga mereka. Oleh karenanya, perlu sekali 

untuk diteliti khususnya dalam penelitian lapangan, agar dapat diketahui 

relavan atau tidaknya antara praktek dan konsep yang dijalankan dan diyakini 

Jama’ah Tabligh itu sendiri. 

                                                             
14

 Lihat Saiful Bahri, “Konsep Jama’ah Khuruj Tentang  Pendidikan Islam”, Skripsi 
mahasiswa (Ponorogo: STAIN Po Jurusan Tarbiyah, 2006). 

15 Lihat Najib Azamzami, “Khitbah Menurut Jama’ah Tabligh di Desa Nongkodono 
Kauman Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, Skripsi mahasiswa (Ponorogo: STAIN Po Jurusan 
Ahwal Syakhsyiyah, 2012). 
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G. Metode Penelitian 

Mengenai pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research),yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian 

dilapangan terjadinya segala yang diselidiki.
16

 Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan 

penelitian di Desa Temboro Kec. Maospati Kab. Magetan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan. Tujuanya adalah melakukan 

penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk 

memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu
17

. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara 

menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari sumberdata 

yang masih berupa catatan-catatan atau pikiran pokok dari informan 

(Keluarga Jama’ah Tabligh) sehingga lebih mudah dipahami, dan 

selanjutnya dianalisa untuk disimpulkan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis kualitatif dan 

teoritis. Pendekatan metodologis kualitatif bertujuan untuk memahami 

                                                             
16 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9. 
17Etta Mamang Sangadji, Sopiah,  Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian,(Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2010), 21. 
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makna fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat maupun 

institusi keIslaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah 

proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkannya 

dengan norma-norma agama yang diyakini
18

. 

Metodekualitatifberusahamengungkapberbagaikeunikan yang 

terdapatpadaobjekpenelitian dengantujuanuntukmendapatkan pemahaman 

yang sifatnyaumumterhadapkenyataan sosialperspektifpartisipan.Sehingga 

data-data yang terwujuddalamsuatudeskripsitentang  ucapan, 

tulisandantindakandariobjekpenelitian.
19

 Sedangkan pendekatan teoritis 

adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha 

penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu 

fenomena khusus, sehingga memungkinkan peneliti mengetahui sesuatu 

secara maksimal. Pendekatan teoritis juga memiliki fungsi sebagai tujuan, 

karena merupakan teori yang menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi kerja 

yang harus diperhatikan oleh peneliti. Teori ini juga  menjelaskan dan 

meramalkan perilaku, menemukan teori lainya, digunakan untuk aplikasi 

praktis, memberikan perspektif bagi usaha penjaringan data, membimbing 

dan menyajikan gaya penelitian.
20

 

 

3. Lokasi Penelitian 

                                                             
18

 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Ponorogo 2014 
19Basrowi, Suwandi, MemahamiPenelitianKualitatif, (Jakarta :Rineka Cipta,2008), 22-23. 
20Http:// pealtwo.wordpress.com/posisi-teori-dalam-penelitian-kuantitatif-dan-penelitian-

kualitatif/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2459125545. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Temboro Kecamatan Maospati 

Kabupaten Magetan. Dipilihnya lokasi Jama’ah Tabligh di daerah tersebut 

sebagai obyek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa penerapan 

nafkah keluarga Jama’ah Tabligh ini memiliki keunikan atau ciri khas 

tersendiri yaitu dengan metode dakwah di jalan Allah sehingga memiliki 

implikasi tersendiri yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah  keluarga Jama’ah Tabligh di Desa 

Temboro Kec. Maospati Kab. Magetan dalam hal ini adalah suami, istri 

dan anak-anaknya.  

5. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber 

data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data 

penelitian secara langsung.
21

Data primer dalam penelitian ini adalah 

wawancara langsung dengan keluarga pengikut Jama’ah Tabligh di 

                                                             
21 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), 87-88. 
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Desa Temboro, terkait dengan penerapan nafkah keluarga yang 

ditinggal khuruj suaminya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak 

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek 

penelitiannya.
22

 Atau dapat didefinisikan sebagai sumber yang 

memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data sekunder adalah segala sesuatu yang relevandengan masalah 

yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia 

maupun benda (majalah, buku, koran ataupun data-data berupa foto).  

Buku-buku yang menjadi sumber data sekunder diantaranya: Kitab 

Fadhail Amal karya Maulana Zakaria dan Kitab Muntakhob al-Hadits 

Dan buku-buku penunjang lainya yang relevan dengan pokok 

pembahasan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu: 

 

 

                                                             
22 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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a. Interview 

Interview merupakan sebuah percakapan antara dua orang 

atau lebih, yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada subjek 

untuk dijawab.
23

Metode interview ini penulis gunakan untuk 

mengadakan wawancara langsung secara lisan dengan para 

kelompok dari keluarga Jama’ah Tabligh, baik istri, suami maupun 

anak-anaknya, agar memperoleh informasi mendalam mengenai 

penerapan nafkah keluarga di Desa Temboro Kecamatan Maospati 

Kabupaten Magetan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

pribadi artinya wawancara perorangan saling bertatap muka (face to 

face) tanpa melibatkan orang lain selain keluarga yang di 

wawancarai. Untuk menjaga interview ini terarah, maka penyusun 

telah menyiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan yang 

akan diajukan dalam interview sekalipun dalam pelaksanaanya 

banyak yang ditambah atau dikurangi.Cara ini digunakan karena 

lebih memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan informasi 

sebanyak mungkin, penelitijuga menggunakan alat bantu perekam 

(recorder) dan pedoman wawancara untuk memperlancar dan 

mempermudah kegiatan ini. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan 

dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki relevansi 

dengan permasalahan yang diteliti. 

                                                             
23 Sudarwin Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 

130. 
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Setidaknya terdapat lima keluarga yang diwawancarai yang 

dikira cukup mewakili informasi dari para keluarga Jama’ah Tabligh 

yang lain di Desa Temboro. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi
24

, teknik ini adalah merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh 

data yang lengkap, bukan berdasarkan perkiraan dan bukan rekayasa 

yang dibuat-buat.  Dalam penelitian dokumentasi ini, dapat diperoleh 

daricatatan, arsip, artikel, dan foto-foto profil keluarga dan anggota 

pengikut Jama’ah Tabligh di Temboro, serta markaz, masjid dan 

pondok yang terdapat di Desa Temboro Kecamatan Maospati 

Kabupaten Magetan.  

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data para 

keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Temboro Kec. Maospati Kab. 

Magetan. 

c. Observasi 

Metode observasi sebagai metode ilmiah, observasi bisa 

diartikan sebagai cara menganalisis pengamatan individu atau 

kelompokmengenai tingkah laku dengan fenomena-

                                                             
24 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 

158. 
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fenomenasistematik yang diselidiki secara langsung.
25

Penelitian ini, 

penyusun dalam  menggali data tidak terlibat langsung dalam setiap 

kegiatan yang dilaksanakan olehkeluarga pengikut Jama’ah Tabligh. 

7. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.
26

Analisa data 

yang digunakandalampenelitianiniadalahanalisa data kualitatif. 

Kegiatanpertama yang dilakukanyaituCollection  ataupengumpulan data. 

Selanjutnya data yang munculberwujud kata-kata bukanrangkaianangka. 

setelahitu data dianalisamelaluikegiatan: 

a. Reduksi:yaitu penyederhanaandanmembuang data yang 

tidakpentingdanmengambil data yang penting, yaitumenyeleksi 

data-data yang diperolehdariwawancaradengan para Keluarga 

Jama’ah Tablighdanpihak-pihak yang terkait. 

b. Induktif
27

:yaituanalisa induktif dilakukan dari lapangan tertentu 

yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu teori yang dapat 

digeneralisasikan secara luas atau umum melalui fenomena yang 

ada termasuk wawancara dengan keluarga Jama’ah Tabligh terkait 

subyek, obyek untuk memperoleh kesimpulan. 

                                                             
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: FIP UGM, 1983), II, 136. 
26 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1993), 131. 
27 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27. 
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c. Penyajian Data: yaitu proses penyusunan informasi yang komplek 

ke dalam suatu yang sistematis, agar lebih sederhana dan dapat 

dipahami maknanya. Setelah data reduksi kemudian disajikan 

sesuai dengan pola dalam bentuk uraian naratif.
28

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan urutan permasalahan yang 

dibahas dalam skripsi secara keseluruhan dari bab I samapai bab V, yang 

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. 

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai skripsi ini 

penyusun memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB  Pertama: Pendahuluan merupakan gambaran umum yang di 

gunakan untuk mengantarkan pola pemikiran pada 

skripsi secara langsung yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan.  

BAB Kedua: Nafkah dalam kajian fiqh, yakni berfungsi untuk 

mendasari kerangka teori yang digunakaan sebagai 

                                                             
28Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2006), 331. 
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landasan pemikiran dalam penelitian, dalam  bab  

ini  diuraikan  secara  teoritis  tentang  segala 

sesuatu yang berhubungan dengan masalah nafkah 

keluarga meliputi pengertian nafkah dan landasan 

hukumnya, macam-macam nafkah, kadar/batasan 

pemberian nafkah, dan hal-hal yang bisa 

membatalkan pemberiannafkah 

BAB Ketiga: Nafkah menurut keluarga Jama’ah Tabligh di Desa 

Temboro Kec. Maospati Kab. Magetan. Bab ini 

berisi tentang hasil dari penelitian lapangan yang 

meliputi gambaran umum Jama’ah Tabligh 

meliputi penerapan nafkah keluarga dan 

kadar/batasan pemberian nafkah keluarga 

BAB Keempat: Analisis tentang nafkah Keluarga menurut Jamaah 

Tabligh ditinjau dari fiqh. Bab ini membahas 

tentang analisis data yang berisi tentang subyek 

nafkah keluarga menurut Jamaah Tabligh ditinjau 

dari fiqh, hal-hal yang dapat dilihat dalam nafkah 

keluarga menurut Jamaah Tabligh ditinjau dari 

fiqh. 
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BAB Kelima: Penutup, merupakan bab terakhir dari rangkaian 

pembahasan  mulai dari bab I sampai bab IV. Bab 

ini yang berisi kesimpulan dan saran. 


