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ABSTRAK 

 

Oktaviani, Afifah Bastian. 2020. Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent 

(Studi Kasus di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponrogo). 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I. 

Kata Kunci: Nafkah, Hukum Islam 

Nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki untuk 

memenuhinya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari laki-laki 

tersebut ialah isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat. Hukum Islam 

menyebutkan walaupun dalam ikatan perkawinan telah terputus, nafkah anak oleh 

ayah tetap berjalan dan tidak dapat berhenti karena perceraian. Data lapangan 

diperoleh bahwa wanita single parent setelah ditinggal pasangan karena kematian 

atau perceraian berusaha keras sendiri untuk memenuhi nafkah anak, karena Ayah 

tidak mau memberikan nafkah kepada anak setelah terjadi perpisahan. Selain itu, 

pihak keluarga dari ayah anak tersebut tidak membantu dalam memenuhi nafkah 

anak. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menguraikan pandangan hukum 

Islam terhadap kewajiban pemenuhan nafkah anak wanita single parent. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan nafkah anak wanita single parent di 

Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam (pendapat para ulama) terhadap peran keluarga dari pihak ayah 

untuk memenuhi nafkah anak wanita single parent di Desa Kauman Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo?  

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sementara 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi  yakni berupa jumlah wanita single parent di Desa Kauman 

Kecamatan Kuman Kabupaten Ponorogo. Analisis data yang digunakan melalui 

tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak wanita 

single parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo belum 

sesuai dengan hukum Islam yang menyebutkan bahwa nafkah merupakan 

tanggungjawab ayah terhadap anak kandungnya, namun pada realita pemenuhan 

nafkah anak oleh ayah telah terabaikan setelah terjadi perceraian. Sedangkan 

untuk pemenuhan nafkah anak oleh kerabat, 25% dari semua informan 

menyatakan bahwa kerabat ayah telah menjalankan kewajiban memberi nafkah 

anak, dan lainnya tidak menjalankannya, yang artinya hal ini belum sesuai dengan 

pendapat para ulama tentang kewajiban pemenuhan nafkah kerabat. Di sisi lain 

terdapat informan yang mengaku kerabat ibu yang memberi nafkah kepada anak, 

hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa 

kerabat berdasarkan mahramiyyah wajib memberi nafkah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu proses yang sangat sakral 

dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan syari‟at agama.
1
 Melalui proses inilah sebuah 

keluarga dapat terbentuk dan melestarikan kehidupan keluarga sebagaimana 

tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan secara umum yang 

diinginkan oleh semua orang adalah untuk memperoleh kebahagian dan 

kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia 

dan akhirat,
2
 serta menjalankan hak dan kewajiban dengan posisi dan proposi 

masing-masing sesuai peran dalam keluarga. Untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan maka diperlukan untuk saling menghormati, menjaga 

komunikasi dan menjalankan peran masing-masing dengan semestinya. 

Selain itu, cinta dan kasih sayang juga berpotensi dalam menambah rasa 

pengertian antara suami dan isteri. Rasa kasih sayang dan cinta oleh pasangan 

suami istri diwujudkan dalam bentuk perhatian dari masing-masing. Masalah 

cinta ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 33 yang berbunyi “Suami isteri wajib saling mencintai, 

                                                           
1
 Mohammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan (Yogyakarta: 

Darussalam, 2004), 19. 
2
 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12. 
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hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 

kepada yang lain”
3
 

Keluarga merupakan lembaga paling utama dalam menjamin 

kesejahteraan anak, karena dalam keluarga seorang anak akan terlahir lalu 

tumbuh dewasa dan orangtua yang akan berperan dalam memelihara dan 

mengasuh anaknya. Pada setiap keluarga dilekatkan peran-peran, seperti 

seorang suami yang berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan seorang 

isteri berperan sebagai ibu rumah tangga. Ayah atau suami dalam keluarga 

berkewajiban menafkahi serta memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) menegaskan; Sesuai dengan 

penghasilannya suami menanggung; (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman 

bagi isteri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi anak dan isterinya; (c) Biaya pendidikan bagi anak.
4
  

Nafkah merupakan pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang 

untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi 

tanggungjawabnya. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus 

dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan 

dan tempat tinggal.
5
 Menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami atau 

ayah. Allah SWT berfirman: 

                                                           
3
 Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4
 Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016). 

5
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Brumah Tangga dalam Islam (Jakarta Timur: Prenada 

Media, 2003), 157. 
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”.
6
 

Secara tidak langsung definisi tersebut menjelaskan bahwa yang 

seharusnya menafkahi keluarga adalah seorang ayah atau suami.  Meskipun 

demikian, ibu juga membantu dalam mengatur rumah tangga dan menjaga 

kesejahteraan serta kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu ayah dan ibu sama-

sama mempunyai peranan penting dalam keluarga, dan keutuhan keduanya 

sangat diharapkan dalam sebuah keluarga agar tercapai keluarga yang 

bahagia. Tetapi, keutuhan antara keduanya (ayah-ibu) dapat tergoyahkan 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV Toha Putra, 2007), 

29. 



4 

 

dengan beberapa hal diantaranya yaitu perceraian dan kematian. Perceraian 

dan kematian merupakan hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi 

single parent. 

Single parent atau orangtua tunggal menurut Dwiyani adalah orang 

yang mengasuh anak sendirian, entah karena sudah tidak memiliki pasangan 

(bercerai, meninggal, atau tidak menikah) atau yang sudah memiliki pasangan 

tetatpi terpisah oleh jarak karena berbagai sebab, seperti bekerja atau belajar.
7
 

Single parent dapat dikatakan orang tua tunggal yang mengasuh anak sendiri 

dan menjadi tumpuan dalam keluarga karena suatu sebab tertentu. Single 

parent merupakan salah satu fenomena dimana seorang ayah atau ibu yang 

berperan ganda sebagai ayah dan ibu sekaligus dalam keluarga sebagai akibat 

dari perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan. Setelah kehilangan 

pasangan, segala sesuatu harus ditanggung sendiri oleh wanita single parent. 

Seorang wanita single parent tentunya berusaha keras mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Peran yang melekat pada perempuan single 

parent ini tidak lepas dari akibat ditinggal oleh suami, terutama kehilangan 

suami yang disebabkan karena perceraian dan kematian. Kematian dan 

perceraian merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan seseorang 

berstatus sebagai single parent. 

Wanita single parent harus memenuhi nafkah keluarga, terutama jika 

seorang perempuan single parent karena cerai hidup, tapi mantan suami atau 

ayah lepas tanggung jawab setelah bercerai. Seorang ayah yang seharusmya 

                                                           
7
 Dwiyani V, Jika Aku Harus Mengasuh Anakku Seorang Diri (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2009), 15. 
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menghidupi keluarga walaupun sudah bercerai, namun banyak fenomena 

yang terjadi sebaliknya. Hal sama juga dialami wanita single parent yang 

ditinggal mati suami, pada dasarnya jika suami atau ayah sudah meninggal 

maka anak yang ditinggalkan masih mendapatkan hak nafkah dari orangtua 

dan keluarga termasuk dari keluarga ayah, namun pada faktanya banyak yang 

terjadi sebaliknya.  

Melihat fenomena tersebut, peneliti melakukan survey lapangan 

mengenai status single parent dengan cara melakukan sedikit wawancara 

awal di KUA Kecamatan Kauman untuk menanyakan perihal data perceraian 

terbanyak di Kecamatan Kauman. Dalam data dan pemaparan pihak KUA, 

salah satu wilayah yang mempunyai tingkat perceraian tertinggi di 

Kecamatan Kauman adalah Desa Kauman. Data di KUA Kauman 

menyebutkan dari tahun 2015-2019 tingkat perceraian terbanyak terjadi di 

Desa Kauman meliputi;
8
 Tahun 2015 terdapat 14 perceraian dari 60 kasus 

perceraian, tahun 2016 terdapat 11 perceraian dari 56 kasus perceraian, tahun 

2017 terdapat 2 perceraian dari 3 kasus perceraian, tahun 2018 terdapat 13 

perceraian dari 63 kasus perceraian, tahun 2019 terdapat 10 perceraian dari 47 

kasus perceraian di KUA Kecamatan Kauman. 

Selanjutnya, peneliti melakukan survey lapangan ke Kantor Desa 

Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terkait kebenaran data 

dari KUA dan menanyakan jumlah penduduk yang menyandang status 

sebagai wanita single parent. Dari hasil wawancara awal yang peneliti 

                                                           
8
 Form F1 KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo  
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lakukan, peneliti memperoleh data bahwa dari 2134 Kartu Keluarga (KK) 

terdapat 81(KK) yang kepala keluarganya adalah perempun, dari 81 KK 

tersebut terdiri dari 52 KK  karena cerai mati dan 29 KK karena cerai hidup.
9
 

Berdasarkan keterangan salah satu pihak desa, bahwa terdapat juga 

beberapa perempuan single parent yang memenuhi kebutuhan hidup dan 

mencari nafkah sendiri untuk keluarganya karena suaminya yang sudah 

bercerai tidak mau memberi nafkah kepada anaknya.
10

 Dari pemaparan 

tersebut peneliti melanjutkan dengan mendatangai beberapa warga yang 

menyandang status sebagai wanita single parent untuk memperdalam data. 

Hasil yang diperoleh dari wawancara kepada responden terdapat perempuan 

single parent setelah ditinggal pasangan karena kematian berusaha keras 

sendiri untuk memenuhi nafkah anak, dan pihak keluarga dari ayah anak 

tersebut tidak membantu dalam memenuhi nafkah anak.
11

 Data lapangan juga 

menyebutkan bahwa setelah terjadinya perceraian, mantan suami atau ayah 

tidak memberi nafkah kepada anak.
12

 Dari data yang diperoleh dilapangan, 

diketahui bahwa terdapat kesenjangan dengan teori khusunya Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian adalah:
13

 (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaa anak-anak 

                                                           
9
 Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan  Kelurahan, Desa Kauman Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo, tahun 2019. 
10

 Bapak Juari  (Sekretaris Desa), Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2020. 
11

 Ibu Ismi (nama samaran), Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Maret 2020. 
12

 Wanita single parent (narasumber), Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Januari- 12 Maret 

2020. 
13

 Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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pengadilan memberi putusan; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua 

biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak 

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) Pengadilan dapat 

mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

Secara eksplisit dari pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang 

Perkawinan no 1 Tahun 1974 bahwa suami atau ayah yang berkwajiban 

memberi nafkah. Ibu hanya bertugas dalam memelihara dan mendidik anak, 

sedangkan keperluan nafkah anak dibebankan kepada ayah. Meskipun dalam 

ikatan perkawinan sudah terputus, namun kewajiban ayah kepada anak tidak 

dapat diputuskan. Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya 

perceraian berada ditangan ibu tetapi biaya pemeliharaannya tetap menjadi 

tanggung jawab ayah. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang 

karena terjadi perceraian.
14

 

Empat Imam madzhab memaparkan pendapatnya dalam kondisi jika 

ayah miskin. Imam Mālik menyatakan seorang individu hanya berkewajiban 

memberi nafkah kepada orang tua dan anak kandung. Imam Shāfi‟i 

mengataksn seoranng anak/ cucu dibebani memberi nafkah kepada bapak atau 

kakeknya dan seterusnya ke atas (atau ke bawah) (konsep „awlād „Ābā‟‟ atau 

furu‟ dan „uṣūl). Abū Ḥanīfah mengatakan seorang individu (kerabat) 

dibebani nafkah kepada kerabat lainnya berdasarkan muḥarramiyah 

                                                           
14

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2017), 198. 
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(walaupun bukan kerabat dari sisi awlād). Yang dimaksud Abū Ḥanīfah 

kerabat dari ayah, seperti kakak ayah, adik ayah, bapak ayah juga 

berkwajiban dalam membantu memberi nafkah kepada anak tersebut 

walaupun sudah terjadi perceraian. Aḥmad ibn Ḥanbal  mengatakan seorang 

individu (kerabat) yang cukup dekat kekerabatannya dengan individu lain 

terkait warisan bagi kerabat yang membutuhkan termasuk qarābat al-awlād. 

Ahmad Ibn Hambal menjelaskan bahwa kewajiban nafkah juga dibebankan 

kepada kerabat dari ayah, jika ayah tidak mempu memberi nafkah kepada 

anak.
15

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemenuhan 

Nafkah Anak bagi Wanita Single Parent Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)”. Nafkah 

yang dimaksud disini merupakan nafkah untuk pemeliharaan anak wanita 

single parent, mulai dari biaya pendidikan sampai dengan biaya hidup. 

Sedangkan wanita single parent yang dimaksud disini adalah wanita yang 

menjadi orang tua tunggal karena perceraian dan kematian. 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal 

mengenai pemenuhan nafkah anak bagi wanita single parent, maka 

peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
15

 Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahro dan 

Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po Press, t.th), 16. 
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1. Bagaimana tinjauan hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan nafkah 

anak wanita single parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (pendapat para ulama) terhadap 

peran keluarga dari pihak ayah untuk memenuhi nafkah anak di Desa 

Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam (KHI) terhadap 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent di Desa Kauman 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

b. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam (pendapat para 

ulama) terhadap peran keluarga atau kerabat dari pihak ayah untuk 

memenuhi nafkah anak di Desa Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan 

teoritis mengenai pemenuhan nafkah anak bagi wanita single 

parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten 
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Ponorogo dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya tentang perempuan single parent. 

b. Praktis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana 

pengetahuan bagi masyarakat tentang single parent sebagai 

kepala keluarga. 

2) Untuk Peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan 

antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Badi‟atut Durroh mahasiswa 

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Single 

Parent di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Prespektif M. Quraish 

Shihab” pada tahun 2017. Skripsi ini mengambil tiga rumusan masalah 

yang meliputi; bagaimana prespektif M. Quraish Shihab tentang 

pengertian, ciri-ciri, dan faktor-faktor penyebab keluarga sakinah menurut 

single parent di kecamatan Geger. Skripsi ini menjelaskan tentang 

kesesuaian konsep keluarga sakinah menurut single parent yang berada di 
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Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan konsep keluarga sakinah 

prespektif M. Quraish Shihab. Adapun konsep keluarga sakinah yang 

dimaksud meliputi pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentunya keluarga sakinah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan 

data dengan interview dan observasi. Kesimpulan dalam skripsi ini 

menerangkan bahwa pengertian keluarga sakinah dan ciri-ciri keluarga 

sakinah menurut single parent yang ada di Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun sudah sesuai dengan pengertian keluarga sakinah dan ciri-ciri 

keluarga sakinah prespektif M. Quraish Shihab. Sedangkan untuk faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah menurut single parent 

di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah prespektif M. Quraish 

Shihab.
16

 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ika Yuliana mahasiswa Jurusan 

Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syar‟ah IAIN Ponorogo dengan judul 

“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan 

Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2017. Skripsi ini 

mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan KHI dan UU 

Perlindungan Anak terhadap nafkah anak akibat perceraian dan bagaimana 

                                                           
16

 Badi‟atut Durroh, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Single Parent di Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun Prespektif M. Quraish Shihab”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2017). 
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penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian di 

Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Teori yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Undang-undang perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian 

dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan 

deskriptif, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Kesimpulan dalam skripsi ini meneranagkan bahwa 

pemenuhan nafkah anak akibat perceraian belum sesuai dengan Kompilasi 

Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, untuk 

penegakan hukum terkait dengan pemenuhan nafkah anak akibat 

perceraian belum berjalan dengan efektif, penegak hukumnya belum 

berupaya dengan maksimal untuk menegakkan hukum, sarana dan fasilitas 

belum dimanfaatkan dengan baik.
17

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al-Anam mahasiswa 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan 

judul “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 

2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama 

Ambarawa)” pada tahun 2016. Skripsi ini mengambil dua rumusan 

masalah yang meliputi; bagaimana implementasi pemberian hak nafkah 

anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa pada 

                                                           
17

 Ika Yuliana, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak 

Terhadap Nafkah Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 
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tahun 2014-2015, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan 

Ambarawa. Dalam skripsi ini landasan teroi yang digunakan adalah 

Hukum Islam tentang konsep nafkah anak setelah perceraian yang meliput  

akibat hukum dari putusnya perkawinan, hak dan kewajiban memebri 

nafkah anak, dan batas memberi nafkah anak. Metode penelitian yang 

digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan 

teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. 

Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan bahwa pemenuhan hak nafkah 

anak pasca perceraian hanya bersifat sementara bahkan ada yang tidak 

memenuhi nafkah anak setalah bercerai dan justru ibu yang memberikan 

nafkah anak. Faktor yang menyebabkan hal tersebut ada tiga, Pertama: 

faktor ekonomi dimana seorang ayah atau mantan suami rata-rata tidak 

mempunyai penghasilan tetap. Kedua: ibu yang sudah mampu menafkahi 

anaknya karena mempunyai penghasilan sendiri yang lebih besar dari 

mantan suami. Ketiga: faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian 

banyak sekali mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin 

komunikasi.
18

 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki 

kesamaan obyek penelitan yaitu single parent, namun juga memiliki 

perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti mengambil judul “Pemenuhan 

                                                           
18

 Hidayat Al-Anam, “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 

2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”, Skripsi (Semarang: 

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016). 
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Nafkah Anak Wanita Single Parent Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus: 

di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)” yang akan 

terfokus pada bagaimana pemenuhan nafkah anak bagi wanita single 

parent dan bagaimana peran keluarga dari pihak ayah dalam memenuhi 

nafkah anak prespektif hukum Islam. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan 

data-data deskripstif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang diwawancarai dan perilaku yang diiamati.
19

 Data-data deskriptif 

tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka.
20

 Pendekatan kualitataif ini penelti gunakan 

untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran mengenai peran ayah 

dan keluarga ayah dalam memenuhi nafkah anak wanita single parent 

yang cerai hidup dan ditinggal mati suami dengan beberapa 

pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif ini bersifat luwes, tidak 

terlalu mendalam, tidak terlalau lazim dalam mendefinisikan suatu 

konsep, serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan 

manakala ditemukan fakta baru yang lebih mendasar, unik, dan 

                                                           
19

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 

3. 
20

 Ibid., 6. 
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bermakna di lapangan.
21

 Dipilihnya pendektan ini juga 

memungkinkan peneliti dalam memahami gejala-gejala dan proses-

proses yang dialami oleh informan di lapangan. 

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif. Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada obyek 

penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu 

wanita single parent yang memenuhi nafkah anak di Desa Kauman 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Pendekatan deskriptif 

tersebut mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu obyek, dan suatu system pemikiran. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia 

sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek 

lainnya. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di 

lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek 

penelitian secara aktif di lapangan penelitian.
22

 Dalam penelitian ini, 

peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan 

pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti.  

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kauman 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena wilayah ini 

merupakan salah satu desa yang mempunyai tingkat perceraian 

                                                           
21

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2003), 39. 
22

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 9. 
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tertinggi di Kecamatan Kauman dari tahun 2015-2019. Selain itu, 

terdapat fenomena wanita single parent yang bersusaha sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terutama dalam pemenuhan 

nafkah anak setelah ditinggal pasangan karena cerai mati atau cerai 

hidup. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu obyek, data dapat 

berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.
23

 

Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisi masalah 

menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. 

Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian 

ini meliputi pemenuhan nafkah anak wanita single parent oleh 

Ayah (cerai hidup) dan tentang peran pihak/ kerabat ayah dalam 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent tersebut. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.
24

 Peneliti memperoleh data langsung 

dengan cara menggali informasi dari informan atau 

                                                           
23

 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 

2010), 1. 
24

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif 

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129. 
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responden dan catatatan lapangan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. Data primer diperooleh dari hasil 

wawancara langsung dengan perempuan single parent yang 

berada di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo. 

2) Sumber Data Skunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer.  Data yang dihasilkan dari sumber data 

ini adalah data sekunder.
25

 Sumber data sekunder yang 

mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti 

masyarakat sekitar yang tahu tentang permasalahan yang 

peneliti angkat, saudara ayah dari anak yang dinafkahi, dan 

lainnya yang dapat membantu mengembangkan penelitian 

ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi (Pengamatan) 

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
26

 

Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
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mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut.
27

 Dengan cara pengamatan, data yang langsung 

mengenai perilaku dari objek dapat dicatat segera, dan tidak 

menggantungkan data dari ingatan seseorang.
28

 Pengamatan ini 

dilakukan langsung di lapangan yaitu di Desa Kauman 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, terutama pada wanita 

single parent. Dalam pengamatan ini peneliti melakukan 

pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh terkait 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent oleh Ayah dan 

peran keluarga atau pihak Ayah dalam memenuhi nafkah anak 

wanita single parent tersebut. Teknik pengumpulan data ini 

peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab 

rumusan masalah yang pertama yiatu pemenuhan nafkah anak 

wanita single parent oleh Ayah setelah cerai hidup. Dan rumusan 

masalah kedua mengenai pemenuhan nafkah anak wanita single 

parent oleh kerabat atau keluarga Ayah. 

b. Wawancara 

Selain dari pengmpulan data dengan pengamatan, dapat 

juga diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara. 

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden 

                                                           
27

 Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154. 
28

 Ibid. 
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menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
29

 Peneliti akan menfokuskan narasumber utama 

pada wanita single parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan 

menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent (cerai hidup) oleh 

Ayah, serta peran pihak atau kerabat ayah dalam membantu 

memenuhi nafkah anak wanita single parent akibat cerai mati 

atau cerai hidup. Dalam wawancara juga tidak menutup 

kemungkinan peneliti akan melakukan wawancara dengan 

informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk 

mendukung penelitian. 

c. Dokumentsi  

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang 

digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik 

pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
30

 Dari pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, 

film, sumber tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu 

                                                           
29

 Ibid., 170 
30

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), 179. 
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memberikan informasi bagi proses penelitian.
31

 Secara ringkas, 

dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

momental dari seseorang.
32

 Dokumen utama yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini berupa data perkembangan 

penduduk desa Kauman yang meliputi daftar jumlah KK yang 

dikepalai oleh seorang perempuan (single parent). Dokumen ini 

berguna untuk mengetahui jumlah wanita single parent yang 

nantinya akan dijadikan informan utama dalam penyelesaikan 

skripsi. Dengan data wanita single parent ini, peneliti dapat 

gunakan untuk menelusuri infroman demi menjawab rumusan 

masalah yang pertama dan kedua tentang pemenuhan nafkah 

anak wnaita single parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponoorogo. 

6. Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam 

metode ilmiah. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan 

dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan 

manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut 

mempunyai makna untuk menjawaab masalah dan bermanfaat untuk 

menguji hipotesa.
33

 Miles & Huberman (1992) mengemukakan tiga 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa data penelitian 

                                                           
31

 Ibid., 178. 
32

 Ghony & Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 240. 
33

 Nazir, Metode Penelitian, 304. 
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kualitatif, yaitu reduksi data, paparan data, dan penakrikan kesimpulan 

dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).
34

 

a. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 

mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007: 92). Data yang telah 

direduksi akan memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan 

untuk melakukan pengumpulan data.
35

 

b. Paparan data 

Pemaparan data atau penyajian data sebagai sekumpulan 

informasi tersususn, dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengamblan tindakan. Penyajian data yang 

digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisa sajian data.
36

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan 

dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan unttuk 

mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.
37

 

 

                                                           
34

 Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 210. 
35
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37
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori.
38

 Triangulasi data digunakan sebagai proses 

pemantapan derajat kepercayaan (kredibelitas/validitas) dan 

konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data 

di lapangan.
39

 Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi 

meningkatkan pemahaan peneliti terhadap data dan fakta yang 

dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi sebagai teknik 

pemerikasaan keabsahan data dengan cara pengecekan data atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut.
40

 Untuk menarik 

kesimpulan diperlukan beberapa sudut pandang yang bisa 

dipertimbangkan dalam beragam fenomena yang muncul dan 

selanjutnya ditarik kesimpulan yang bisa diterima kebenarannya. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang 

harus ditempuh yaitu: 

a. Tahapan pra lapangan 
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 Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 218. 
40
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1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

4) Menjajaki dan menilai lapangan 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

7) Persoalan etika penelitian 

b. Tahapan pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data 

c. Tahapan analisis data 

1) Reduksi data 

2) Paparan data 

3) Penarikan kesimpulan 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I :    PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang 

hendak disjikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang 

yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena 

yang terjadi di Desa Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo tentang pemenuhan nafkah anak wanita single 
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parent. Rumusan masalah yang memaparkan tentang 

pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi 

fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang 

menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis 

dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti 

memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Metode penelitian, pada bagian ini 

peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika 

pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan 

dibahas dalam skripsi yang merupakan bagian awal untuk 

mempermudah pembaca dalam membaca penelitian. 

BAB II :   NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan 

konsep-konsep yuridis sebagai untuk penkajian dan analisa 

masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam 

menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian. Adapaun teori yang peneliti gunakan dalam 

penelitian yaitu teori tentang nafkah dalam Islam yang meliputi 

pengertian nafkah, dssar hukum nafkah, pihak-pihak yang 

wajib memberikan dan yang berhak menerima nafkah, batas 
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pemberian nafkah, dan nafkah menurut Kompilasi Hukum 

Islam. 

BAB III : PEMENUHAN NAFKAH ANAK BAGI WANITA 

 SINGLE PARENT DI DESA KAUMAN KECAMATAN 

 KAUMAN KABUPATEN PONOROGO 

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh di 

lapangan berdasarkan instrument yang telah ditentukan 

sebelumnya. Bab ini berisi tentang y gambaran umum wilayah 

penelitian yang meliputi sejarah, keadaan geografis, keadaan 

penduduk, di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo, serta data wanita single parent yang ada di Desa. 

Dalam bab ini peneliti juga akan memaparkan tentang 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent (cerai hidup) oleh 

Ayah di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo dan peran pihak keluarga atau kerabat ayah dalam 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent di Desa Kauman 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV :  ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH ANAK 

WANITA SINGLE PARENT DI DESA KAUMAN 

KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini 

peneliti akan menganalisis data-data yang diperoleh, baik 
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melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapaun pembahasan 

dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent dalam perspektif 

hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan analisa tentang 

peran pihak atau kerabat ayah dalam memenuhi nafkah anak 

wanita single parent perspektif hukum Islam (pendapat para 

ulama). 

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat 

atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 

penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran 

pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-

pihak terkait dengan permasalahan penelitian. 

  



 

27 

 

BAB II 

NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Nafkah 

Dalam al-Qur‟an anjuran nafkah bukan hanya antara suami dan 

isterinya, tapi juga antara yang kuat kepada yang lemah. Namun, sejauh 

yang bersangkutan dengan suami-isteri, fuqāhā‟ sepakat bahwa suami 

bertugas memberi nafkah untuk keluarga. Kata nafkah berasal dari kata 

anfaqa, Al-Infāq, yang artinya menngeluarkan. Jadi, nafkah artinya 

memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, 

pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi 

istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.
1
 

Adapun nafkah menurut syara‟ adalah sesuatu yang diberikan seseorang 

untuk keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi pada umumnya nafkah 

yang diberikan berupa makanan. Sedangkan dalam hal pakian 

ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal 

termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat-alat pembersih, 

perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.
2
 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, nafkah adalah suatu 

pemberian dari sang suami kepada sang isteri untuk kelangsungan hidup.
3
 

                                                           
1
 Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1, 162 

2
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 94. 
3
 Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Buana Raya, 2005), 269. 



 

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah 

adalah:
4
 

1. Belanja untuk memelihara kehidupan 

2. Rizki, makanan sehari-hari, 

3. Uang belanja yang diberikan kepada isteri, 

4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. 

5. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada isteri uang belanja. 

Nafkah anak juga sudah termasuk dalam pemeliharaan anak, 

pemeliharaan anak dalam fikih disebut hadlānah. Al-Shan‟ani mengatakan 

bahwa hadlānah adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa 

mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menhgindari dari segala 

sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.
5
 

 

B. Dasar Hukum Nafkah 

Dasar hukum yang dimaksud disini yaitu dalil yang menujukkan 

adanya kewajiban pemenuhan nafkah. Pemenuhan nafkah keluarga 

menjadi tanggung jawab laki-laki, sebagai ayah maupun suami. Dalam 

QS. al-Baqarah 2: 233 Allah SWT berfirman: 
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”.
6
 

Pengambilan dalil tentang wajibnya menafkahi anak dari ayat ini 

bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, sesungguhnya Allah swt 

mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak dan 

ibunya. Kata bapak dalam ayat diatas disebut dengan lafadz al-maulud 

Lahu, untuk mengingatkan alasan kewajiban tersebut, bahwasanya seorang 

istri melahirkan anak untuknya. Bahwasanya di dalam kaidah Ushul Fiqh, 

penentuan hukum atas musytāq (kata asal) menjadi dalil atas kekuatan 
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hukum musytāq minhu (kata bentuk) yang sesuai dengan hukum musyitaq 

tadi. Dengan demikian diwajibkannya seorang bapak memberikan nafkah 

kepada orang lain disebabkan karena adanya anak, maka lebih utama 

untuk memberikan nafkah kepada anak. Kedua, memberi nafkah kepada 

ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya. Karena seorang anak 

membutuhkan seorang ibu untuk melayani, menyusui dan mendidiknya. 

Bahkan air susu yang merupakan awal dari makanan itu berasal dari ibu. 

Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiaban 

memberi nafkah kepada anaknya.
7
 Dalam Q.S ath-Thalaq ayat 7 Allah 

berfirman: 

                       

                           

         

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkynya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. 

At-Thalaq: 7)
8
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Maksud ayat diatas, yaitu orang tua wajib memberikan nafkah 

kepada anaknya, atau bila dia tidak mempunyai orang tua maka walinya 

wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut disesuaikan dengan 

kemampuan orang tua atau walinya itu. Selain itu nafkah orang tua yang 

mempunyai lebih tentu tidak sama dengan orang tua yang kurang mampu.
9
 

C. Kewajiban Memberi Nafkah 

Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu 

dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah 

yang harusa diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan 

penggunaan dalam keadaan tertentu.
10

 Karena ayah mempunyai pahala 

yang besar dalam memberi nafkah kepada keluarga, maka jika ia tidak 

mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, 

ia akan mempunyai dosa yang besar. Diantara nafkah yang wajib 

diberikan ayah kepada keluarga itu adalah hendaknya ayah menyediakan 

makanan, tempat tinggal dan pakaian yang baik kepada keluarganya.
11

  

Dengan demikian kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat 

sebagai berikut:
12
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1. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak 

dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau 

telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. 

2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi 

tulang punggung dikehidupannya. 

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah 

kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai 

pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia ttidak boleh dipaksa 

untuk bekerja mencari nafkah sendiri.
13

 Kewajiban suami terhadap istri 

mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri 

yang bukan berupa kebendaan.
14

 Hal-hal yang mewajibkan nafkah ada tiga 

macam, yaitu: 

1. Dengan sebab turunan 

Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu 

apabila ayah tiada. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu 

keppada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, 

atau sudah besar, tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.
15

 

2. Dengan sebab perkawinan 

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik 

makanan, pakian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, 

dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya.
16
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3. Dengan sebab milik 

Binatang yang dimiliki seserang misalnya, maka mendapatkan 

makanan dan wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi 

kemampuannya.
17

 

Kewajiban orang tua terhadap anaknya terkait hubungan nasab, 

penyususuan dan pengasuhan atau perawatan anak juga sama pentingnya 

dalam pembebanan kewajiban memberi nafkah kepada kerabat. Sebagian 

kerabat, sejatinya dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada 

kerabat mereka, pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang 

memiliki kehidupan yang cukup atau yang masih mampu bekerja dengan 

layak. Walaupun kewajiban pemberian diletakkan kepada sebagian 

kerabat, namun para juris Islam (fuqāhā’) berbeda pendapat tatkala 

membatasi kerabat yang diharuskan memberi nafkah.
18

  

Pertama, Imam Mālik memperkecil atau mempersempit ruang 

lingkup kewajiban pemberian nafkah orang tua dan anak kandung (al-

awlād al-ṣalbayani), nafkah wajib baginya, tidak dibebankan kepada 

kakek-nenek atau lainnya selain bapak-ibu ataupun cucu-cicit selain anak 

kandung. Teks-teks yang dijadikan referensi oleh Imam Mālik, bagi Abu 

Zahra, mengindikasikan bahwa pembebanan kewajiban memberi nafkah 

ditujukan hanya kepada kedua orang tua dan anak kandung. Teks tersebut 

juga menunjukkan bahwa selain orang tua dan anak kandung tidak 

memiliki kekerabatan yang cukup kuat untuk dibebani kewajiban nafkah 
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kepada kerabat lainnya sampai ada pembenaran melalui model qiyas.
19

 

Imam Māliki mengatakan, nafkah hanya wajib bagi dua orangtua dan 

anak-anaknya yang merupakan keturunan langsung. Dengan demikian, 

seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada kakek dan neneknya, baik 

dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, sebagaimana halnya dengan kakek 

yang tidak wajib memberi nafkah kepada cucunya, baik dari jalur anak 

laki-laki maupun dari anak perempuan. Singkatnya kewajiban memberi 

nafkah hanya terbatas pada ayah dan anak saja, tidak mencakup kakek dan 

cucu.
20

 

Kedua, Imam Shāfi‟i menegaskan bahwa kekerabatan yang dibebani 

kewajiban memberi nafkah kepada lainnya adalah kekerabatan dari sisi 

anak (qarābat al-walād). Karena gagasan ini, maka yang dibebani 

kewajiban memberi nafkah hanya anak-cucu kepada bapak serta kakek 

mereka (nafaqat al-furū’ ‘alā ‘uṣūlihim), serta bapak dan kakek kepada 

anak-cucu mereka (nafaqat al-furū’ ‘alā furū‘ihim) tanpa ada batasan 

tingkatan karena yang dimaksud dengan „uṣūl adalah bapak, kakek dan 

seterusnya (‘Ābā’) sedangkan yang dimaksud dengan al-furū’ adalah anak-

cucu dan seterusnya (awlād).
21

 Imamiyah dan Shāfi‟i mengatakan para 

anak wajib memberi nafkah kepada orangtua mereka dan sterusnya ke atas 

baik mereka itu laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya dengan 

orangtua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik 
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meteka laki-laki atau perempuan. Kewajiban memeberi nafkah tidak 

mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab, semisal saudara 

laki-laki dan para paman, baik dari jalur ibu maupun ayah.
22

 

Ketiga, Abū Ḥanīfah dan sejumlah kolega akademisinya 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban pemberian nafkah 

kepada kerabat adalah kerabat yang haram dinikahi (qarābat al-

muḥarramiyah), walaupun bukan merupakan kerabat dari sisi anak 

(awlād).
23

 Imam Hanafi mengatakan, kalau orang yang wajib memberi 

nafkah itu hanya seorang, maka kewajiban itu harus ia laksanakan sendiri. 

Sedangkan bila jumlah mereka berbilang sedangkan mereka itu dalam 

peringkat kedudukan yang sama, misalnya dua orang anak laki-laki atau 

dua orang anak perempuan (jika nafkah diberikan kepada orang tua), maka 

pemberian nafkah tersebut diwajibkan atas mereka sama rata, sekalipun 

kekayaan mereka terbukti berbeda.
24

  

Keempat, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal menegaskan bahwa 

kekerabatan yang menjadi faktor penyebab pemberian nafkah adalah 

kekerabatan yang cukup dekat terkait (muwaṣṣir- al-muṣir) warisan bagi 

kerabat yang membutuhkan jika kerabat lain tersebut meninggalkan harta 

benda. Hal ini dikaitkan tidak saja dengan firman Allah swt, tentang 

nafkah anak “wa ‘alā al-wārithi mithlu dhālik” tetapi juga karena anatara 

individu yang saling mewarisi memiliki hubungan kekerabatan yang 

berimplikasi pada orang yang mewarisi lebih berhak mendapatkan harta 
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warisan  milik orang yang mewariskan daripada orang lain. Karena alasan 

tersebut maka yang mewarisi secara spesifik harus dihubungkan dengan 

adanya kewajiban memberi nafkah. Jika ia tidak berhak mewarisi karena 

jauhnya kekerabatan yang mengharuskannya mendapatkan warisan, maka 

nafkah tidak wajib baginya. Menurut Ahmad, karena konsep waris 

menyaratkan adanya kekerabatan yang mengharuskan pemberian nafkah, 

maka hal tersebut juga megharuskan adanya kesamaan agama antara yang 

mewarisi dan yang mewariskan harta dan hal ini berlanjut sampai pada 

pembebanan nafkah kekerabatan dari sisi anak (qarābat al-awlād).
25

 

Hambali mengatakan, para ayah dan seterusnya ke atas wajib dan berhak 

memberi nafkah, begitu juga dengan para anak dan seterusnya ke bawah. 

Terhadap orang-orang yang berada di jalur lain diberikan kewajiban yang 

sama dengan syarat orang yang memberi nafkah itu berhak mewarisi orang 

yang diberi nafkah, baik berupa bagian teteap maupun „aṣabat (sisa harta 

yang telah dibagi). Akan tetapi bila kerabat-kerabat tersebut bukan orang-

orang yang terletak di jalur nasab, serta terhalang oleh orang yang berhak 

menerima waris (mahjub), maka mereka tidak wajib memberi nafkah.
26

 

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua dan seatasnya dengan 

dua syarat, yaitu:
27

 

1. Mereka dalam keadaan fakir, yaitu ketidakmampuan mereka atas 

harta atau pekerjaan. 
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2. Lumpuh atau fakir dan gila, yaitu ketika terjadi bahaya terhadap 

seorang laki-laki. 

Apabila mereka mampu dengan harta atau pekerjaan, maka tidak 

wajib memberikan nafkah kepada mereka bagi anak-anaknya. 

Sedangkan anak-anak dan sebawahnya, maka wajib atas orang tua 

mereka memeberikan nafkah kepada mereka dengan tiga syarat, yaitu:
28

 

1. Fakir serta kecil, maksudnya anak yang kaya dan sudah besar, maka 

orang tua tidak wajib wajib memberi nafkah terhadap mereka . 

2. Fakir serta lumpuh, maksudnya untuk anak yang kaya dan kuat, orang 

tua tidak wajib memberi nafkah kepada mereka. 

3. Fakir serta gila, maksdunya anak yang kaya serta berakal sehat, maka 

orangtua tidaklah wajib menafkahinya. 

 

D. Pihak-pihak yang Wajib Memberi Nafkah 

Kewajiban memberi nafkah tidak terlepas dari piihak-pihak yang 

wajib berperan dalam memenuhi nafkah. Adapun pihak-pihak yang wajib 

memberi nafkah sebagai berikut: 

1. Menurutu Hubungan Perkawinan 

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur 

dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1, suami 

adalah kepala keluarga yang didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) 

yang diberikan Tuhan kepadanya dan didasarkan kepada ketentuan 
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Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan 

keluarga.
29

  Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban 

memberi nafkah sesuai dengan penghasilanya.
30

 Kewajiban suami 

dalam memberikan nafkah terhadap isteri telah disepakati oleh para 

ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak 

suaminya. Dan dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi 

kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.
31

 Kewajiban nafkah 

yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau 

terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban 

nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang 

ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri 

berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah 

kepadanya. 

2. Menurut Hubungan Kekerabatan Garis lurus ke atas, ke bawah, dan 

menyamping. 

Hubungan kerabat, dibedakan menjadi: 

a. Yang termasuk garis lurus keatas ialah: bapak, kakek, dan 

seterusnya keatas.  

b. Yang termasuk hubungan lurus kebawah : anak, cucu dan 

seterusnya kebawah. 

c. Yang termasuk garis menyamping: saudara, paman, bibi dan lain-

lain. 
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Shāfi‟i mengatakan: Kalau seorang membutuhkan nafkah, dan 

dia mempunyai ayah dan kakek yang kaya, maka kewajiban memberi 

nafkah hanya dibebankan kepada ayah saja.
32

 Dan bila dia 

mempunyai ibu dan nenek dari pihak ibu, maka nafkah tersebut 

merupakan kewajiban ibu. Kalau dia mempunyai ayah dan ibu, maka 

kewajiban tersebut berada pada pundak ayah, dan bila dia mempunyai 

kakek dan ibu, maka kewajiban tersebut berada di tangan kakek. 

Tetapi kalu dia mempunyai kedua nenek dari ayah dan ibu, maka 

kewajiban itu dibagi rata, dan disebut pula jika kewajiban itu hanya 

pada nenek dari pihak ayah.
33

 

Imam Hambali mengatakan, apabila seorang anak kecil tidak 

mempunyai ayah, maka nafkahnya merupakan kewajiban orang-orang 

yang menjadi pewarisnya. Kalau ayah mempunyai dua orang atau 

lebih yang merupakan pewaris, maka kewajiban nafkah itu berada 

pada pundak mereka sesuai dengan ketentuan hak waris mereka. 

Kalau anak kecil tersebut mempunyai seorang ibu dan kakek, maka 

kewajiban ibu untuk memberi nafkah adalah sepertiga (dari seluruh 

kebutuhan nafkah), sedangkan selebihnya ditanggung oleh kakek. 

Sebab, mereka berdua mempunyai bagian seperti itu pula dalam hal 

warisan.
34
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Imamiyah megatakan, nafkah untuk anak merupakan 

kewajiban ayah, dan bila ayah tidak ada atau dalam keadaan miskin, 

maka kewajiban tersebut ada pada kakek dari pihak ayah. Bila kakek 

dari pihak ayah tidak ada atau miskin, maka kewajiban itu jatuh 

kepada ibu. Kemudian pada kakek dan nenek dari pihak ibu, lalu 

kakek dan nenek dari pihak ayah. Ketiga orang ini membagi rata 

kewajiban mereka untuk memberi nafkah kepada anak bilamana 

mereka kaya. Tetapi, jika antara mereka terdapat yang kaya, 

sedangkan yang lainnya tidak, maka dialah (yang kaya) yang secara 

khusus menanggung kewajiban nafkah.
35

 Singkatnya, Imamiyah 

membuat urutan mulai dari yang paling dekat hubungan 

kekerabatannya menuju yang paling jauh. Tetapi, bila orang-orang 

yang berkewajiban memberi nafkah tersebut berada dalam peringkat 

yang sama, maka kewajiban memberi nafkah didistribusikan secara 

merata tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, antara berada 

di jalur keturunan ke atas ke bawah dank e samping, kecuali pada 

ayah dan kakek dari pihak ayah, dimana mereka didahulukan daripada 

ibu.
36

 

3. Menurut Hubungan Kerabat Mahramiyyah (yang haram dinikahi) 

Menurut Imam Hanafi, pihak yang wajib memberi nafkah 

adalah kerabat berdasarkan muḥarramiyah atau orang-orang yang 

haram untuk dinikahinya. Syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap 
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kaum kerabat oleh kerabat lain adalah hendaknya hubungan 

kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang 

menyebabkan keharaman nikah antara mereka, dimana andaikata 

salah seorang diantara mereka itu laki-laki dan yang lainnya 

perempuan, niscaya mereka terlarang kawin satu sama lain. Dengan 

demikian, kewajiban nafkah menafkahi itu mencakup para ayah 

hingga ke atas, para anak hingga ke bawah. Jugs mencskup saudara 

laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, serta paman 

dan bibi dari pihak ibu, sebab mereka semua terlarang kawin satu 

sama lain. Urutannya tang dekat didahulukan dari yang lebih jauh 

tanpa mempertimbangkan urutan mereka dalam hak waris.
37

 

 

E. Pihak-pihak yang Berhak Menerima Nafkah 

Nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi laki-laki sebagai 

kepala keluarga kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak 

mendapatkan nafkah dari laki-laki tersebut ialah isteri, anak, orang tua dan 

kerabat dekat. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima nafkah tersebut 

terbagi sebagai berikut: 

1. Nafkah untuk diri sendiri 
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Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri 

didahulukan dariada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak 

dibenarkan menderita karena mengutamakan orang lain.
38

 

2. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan 

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isetri dapat 

menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping 

itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah 

memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), 

maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban 

kewajiban nafkah kepada isteri, sebagai konpensasi dari penahanan 

tersebut.
39

 Dari hubungan perkawinan tersebut tentunya akan 

melahirkan keturunan yang biasa disebut anak. Anak juga merupakan 

salah satu pihak yang berhak menerima atau mendapatkan nafkah dari 

seorang ayah akibat dari hubungan perkawinan. Ibn Hazm berkata: 

suami berhak menafkahi isterinya semenjak terjadinya akad nikah, 

baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, kaya atau fakir, masih 

mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau 

budak, semua itu diseusaikan dengan keadaan dan kesanggupan sang 

suami.
40
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3. Nafkah untuk orang lain karena hubungan kekerabatan 

Hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat 

menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat 

menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat 

maka timbullah hak kewajiban, seperti halnya dalam kewajiban 

memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak atau kedua 

orang tua. Ahli fiqih menetapkan “bahwa hubungan kekeluargaan 

yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan 

pertolongan”. Maksudnya, keluarga yang hubungannya langsung 

keatas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak 

kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat 

lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi 

keperluan hidupnya.
41

 Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah 

kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan 

kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang 

menyebabkan keharaman nikah”.
42

 

Māliki berpendapat tentang nafkah wanita yang menjalani masa 

„iddah  karena talak ba‟in. jika wanita tersebut tidak hamil, maka dia 

hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal, tapi buila dia sedang 

hamil, dia berhak atas nafkah dalam segala bentuknya. Haknya atas 

nafkah, tidak menjadi gugur dengan keluarnya dia dari rumah ‟iddah, 
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sebab nafkah tersebut diperuntukkan bagi bayi yang dikandung, dan bukan 

untuk wanita yang megandungnya.
43

 Madzhab Māliki berpendapat nafkah 

yang wajib itu untuk anak dan ayah secara langsung bukan yang lainnya. 

Jadi, nafkah itu wajib untuk ayah, ibu, anak laik-laki maupun 

perempuan.
44

 Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek dan cucu, karena 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra‟ ayat 23: 

                         

                       

                   

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 

antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia”
45

 

 

Madzhab Shāfi‟i berpendapat kekerabatan yang berhak mendapat nafkah 

adalah kekerabatan kedua orangtua ke atas, dan kekerabatan anak ke 

bawah. Nafkah tidak wajib atas selain orang tua dan anak seperti saudara, 

paman, dan lain-lainnya karena syari‟at hanya mewajibkan nafkah 
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orangtua dam anak saja.
46

 Madzhab Hanafi berpendapat wajib hukumnya 

memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya, 

setiap orang yang terhitung mahramwajib dinafkahi.
47

 Madzhab Hanabilah 

berpendapat, nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang 

mendapat warisan, baik bagian tetap maupun bagian ashabah. Demikian 

juga saudara yang masih terhitung mahram , jika memang masih berasal 

dalam satu nasab seperti ayah, ibu, dan anaknya anak perempuan, baik 

mereka mendapat warisan atau tidak. Adapun jika saudara yang tidak saru 

jalur nasab, seprti bibi atau tante maka ia tidak wajib diberi nafkah karena 

kekerabatannya lemah. Tetapi mereka akan tetap mendapat warisan jika 

tidak ada ahli waris.
48

 

F. Batas Pemberian Nafkah 

Batas pemberian nafkah bagi anak di dalam al-Qur‟an dan Hadits 

tidak diterangkan secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, ulama berijtihad 

dalam menentukan batas kewajiban memberi nafkah bagi anak. Dalam hal 

ini terdapat beberapa perbedaan diantara imam madzhab. Adapun 

berbedaan tersebut sebagai berikut: 

1. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak 

tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri 

keperluan makan, minum, pakaian dan bersuci yaitu kira-kira usia anak 
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sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang 

berpendapat samapi usia 9 tahun.
49

 

2. Ulama Shāfi‟iyyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal 

pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara 

ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak 

atasnya. 

3. Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada 

anaknya yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak 

untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap 

kewajiban seorang ayah. 

4. Ulama Hanbaliah mengatakan bahwa masa hak nafkah tterhadap anak 

baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak 

sudah mencapai 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu 

dari mereka mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya 

berselisih maka anak disuruh meilih.
50

  

 

G. Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas tidak 

menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah anak ataupun istri. 
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Namun, dalam undang-undang perkawinan terdapat bab dan beberapa 

pasal yang mengutarakan kewajiban bagi seorang suami dan ayah 

terhadap anak dan istrinya.  Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

menyebutkan: 

 “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
51

 

Dalam Undang-undang Perkawinan juga disebutkan akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian adalah:
52

 

(1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaa anak-anak 

pengadilan memberi putusan. 

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

(3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi 

bekas istri. 

Undang-undang Perkawinan juga menyebutkan mengenai pengasuhan 

anak yang berbuyi:
53

 

                                                           
51

 Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
52

 Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 



 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yamg dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang  tua putus. 

Secara eksplisit dari pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-

undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 bahwa suami/ayah yang 

berkwajiban memberi nafkah. Ibu hanya bertugas dalam memelihara 

dan mendidik anak, sedangkan keperluan nafkah anak dibebankan 

kepada ayah. Meskipun dalam ikatan perkawinan sudah terputus, 

namun kewajiban ayah kepada anak tidak dapat diputuskan.
54

 

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pada dasarnya tanggug jawab pemeliharaan anak menjadi beban 

orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun maupun 

sudah bercerai atau meninggal.
55

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) menyebutkan:
56

 

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban 

terhadap istri: 

(1) Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal 
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(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak. 

(3) Biaya pendidikan bagi anak. 

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada 

tamkin sempurna dari istri, dan ia dapat membebaskan kewajiban 

tersebut terhadap istrinya.
57

 

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 

105. 

Dalam hal terjadi perceraian:
58

 

(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumuur 

12 tahun adalah hak ibunya. 

(2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

unuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian 

dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap 

menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang 

ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.
59

 

 

  

                                                           
57

 Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1, 162 
58

 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016). 
59

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 198. 



 

50 

 

BAB III 

PEMENUHAN NAFKAH ANAK WANITA SINGLE PARENT  

DI DESA KAUMAN KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

Nama Kauman berasal dari Istilah Kawulo Slamet Aman dengan  

mengacu pada sejarah bahwa dahulu ada sekelompok orang yang 

menghuni sebuah hutan. Orang orang ini merasa tidak nyaman dalam 

menjalani kehidupannya karena ketentraman mereka selalu diganggu oleh 

para penghuni hutan yang berupa binatang, para budi srani dan penunggu 

lainnya. Pada suatu hari mereka mengadakan musyawarah yang dipimpin 

oleh Eyang Dullah Srengat untuk mengadakan perlawanan dengan 

penunggu hutan tersebut dengan cara menebang sebuah pohon yang 

teryata sebagai tempat persembunyian para pengganggu kehidupan 

mereka.  

Pada hari yang telah ditentukan berangkatlah Eyang Dullah Srengat 

bersama teman-temannya untuk mengadakan perlawanan dengan 

penghuni hutan itu. Namun dalam beberapa kali penyerangan yang 

dilakukan, Eyang Dullah Srengat mengalami beberapa hambatan, 

sehingga penaklukan kepada penghuni hutan belum membuahkan hasil. 

Pada suatu hari ada seorang dari klaten bernama Amir Mahmud yang 

sedang dalam perjalanan menemui Raden Betoro Katong. Orang ini 

membantu Eyang Dullah Srengat dan kawan kawannya untuk 



 

menaklukkan para penghuni hutan. Dalam penyerangan kali ini Eyang 

Dullah Srengat dan Eyang Amir Mahmud berhasil membakar pohon yang 

jadi tempat persebunyian para pengganggu dengan cara yang sangat 

tradisional yaitu menggesek-gesekkan batu lintang ke pohon yang telah 

dilingkari dengan bunga alang-alang. Karena panas maka percikan batu 

itu dapat menimbulkan api dan membakar bunga alang-alang sehingga 

pohon itu tumbang. Ketika pohon tumbang itulah bumi bergetar dan tiba-

tiba muncul seorang pertapa ngalong bernama kibekel Wiryo Dikromo 

Niti atau terkenal dengan sebutan mbah Solo yang di makomkan di 

kedung pawon, membantu menaklukkan penghuni hutan. Yang akhirnya 

kawasan hutan berhasil ditelukkan. 

Walaupun kawasan hutan telah ditelukkan, namun mereka tidak 

akan mengganggu kawulo penghuni hutan. Ini artinya penghuni hutan 

tetap dalam keadaan aman sebagaimana yang di ucapkan oleh Amir 

Mahmud ketika menancapkan teken di dekat pohon yang tumbang 

sebagai tanda telukan. Disisi lain Eyang Dullah Srengat tetap minta 

supaya kehidupannya di dalam hutan itu tidak di ganggu oleh kawulo 

hutan. Pembicaraan kedua orang itu disaksikan oleh ki Bekel Wiryo 

Dikromo Niti. Maka atas permintaan kedua orang tersebut, bekel wiryo 

Dikrono niti berucap bahwa hutan telukan itu adalah laladan Kawulo 

Aman. Dalam perkembangannya kawasan taklukan dari Dullah Srengat 

Amir Mahmud, dan ki bekel Wiryodikromo menjadi daerah yang maju, 

sehingga terbentuklah suatu pemerintahan dengan nama Kauman, dengan 



 

mengacu pada sejarah bahwa leluhur mereka adalah Kaum yang minta 

Aman.
1
 

2. Keadaan Geografis Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo 

Desa Kauman merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah 

Kecamatan Kauman, yang terletak 0,5 Km ke arah Utara dari Kecamatan 

Kauman, Desa Kauman mempunyai luas wilayah seluas 400.50 hektar. 

Adapun batas-batas wilayah desa Kauman: 

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Golan dan Desa 

 Bangunrejo (Kecamatan Sukorejo) 

Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Desa Somoroto  

  Kecamatan Kauman 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Carat  

  Kecamatan Kauman 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Desa Ringin Putih 

  Kecamatan Sampung 

Iklim Desa Kauman, sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 

Kauman Kecamatan Kauman.
2
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3. Keadaan Penduduk Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo 

Desa Kauman terdiri dari 6 dukuh diantaranya Dukuh Merbot, 

Dukuh Sejeruk, Dukuh Tengah, Dukuh Tamanan, Dukuh Kepek dan 

Dukuh Banyuarum dengan jumlah penduduk 6.403  Jiwa atau 2.134  KK, 

dengan perincian sebagaimana berikut; jenis kelamin laki-laki sejumlah 

3.392, perempuan sejumlah 3.311 dan 2.053 KK laki-laki dan 81 KK 

perempuan.
3
 Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa 

Kauman mayoritas beragama Islam, dengan rincian yaitu Islam 6.387 

orang dan Kristen 16 orang. Mata pencaharian penduduk di Desa Kauman 

sebagian besar masih berada di sektor  pertanian. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang 

ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat 

dijabarkan sebagai berikut; petani sejumlah 950 orang, pedagan 102 

orang, buruh tani 800 orang, swasta 554 orang dan lain-lain sejumlah 240 

orang.
4
 

 

4. Data Wanita Single Parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo 

Dari data lapangan yang Peneliti dapatkan dari kantor Desa Kauman, 

Peneliti memperoleh jumlah data wanita single parent yang ada di Desa 

Kauman dibuktikan dengan data Kartu Keluarga (KK) yang dikepalai oleh 
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perempuan. Data yang tertulis dalam dokumen perkembangan 

kependudukan menerangkan bahwa dari 2134 Kartu Keluarga (KK) 

terdapat 2053 KK yang kepala keluarganya laki-laki dan 81(KK) yang 

kepala keluarganya adalah perempuan. Dari data tersebut diketahui bahwa 

jumlah KK yang dikepalai oleh perempuan adalah 81 KK yang terdiri dari 

52 KK perempuan karena cerai mati dan 29 KK perempuan karena cerai 

hidup.
5
 Adapun uraian jumlah kepala keluarga perempuan atau wanita 

single parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

adalah sebagai berikut: 

a. Dukuh Merbot : Cerai mati 14 KK dan cerai hidup 4 KK
6
 

b. Dukuh Tamanan : Cerai mati 8 KK dan cerai hidup 5 KK
7
 

c. Dukuh Sejeruk : Cerai mati 6 KK dan cerai hidup 2 KK
8
 

d. Dukuh Tengah : Cerai mati 9 KK dan cerai hidup 6 KK
9
 

e. Dukuh Kepek : Cerai mati 5 KK dan cerai hidup 4 KK
10

 

f. Dukuh Banyuarum : Cerai mati 10 KK dan cerai hidup 8 KK
11

 

Setelah mendapatkan data jumlah wanita single parent di Desa 

Kauman Kecamatan Ponorogo, peneliti melanjutkan dengan mencari 

beberapa responden yang menjadi narasumber. Adapun profil responden 

(wanita single parent) yang bersedia untuk diwawancara, sebagai berikut: 
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a. Ibu Titis 

Ibu Titis seorang wanita single parent yang berumur 32 tahun 

dan bekerja sebagai guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Ibu 

Titis adalah wanita berpendidikan lulusan Strata Satu Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). Ibu Titis mempunyai seorang anak laki-laki 

yang lahir pada akhir tahun 2005 dan saat ini anak tersebut sudah 

kelas 2 SMP. Dalam perjalanan hidup Ibu Titis, ia ditinggal pasangan 

karena cerai hidup. Ibu Titis bercerai dengan suami sekitar tahun 

2009, dan saat itu anaknya masih berumur 4 tahun. Setelah resmi 

bercerai anak diasuh oleh Ibu karena Ibu Titis menganggap bahwa 

suaminya tidak bertanggungjawab. Ibu Titis menceritakan keretakan 

rumah tangganya disebabkan karena suaminya dulu memiliki wanita 

idaman lain, dan Ibu Titis ditinggal 1 tahun lebih dengan wanita 

idaman lain tersebut . Lalu kemudian Ibu Titis baru mengajukan 

gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo karena sudah tidak 

sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya.
12

 

b. Ibu Rini (nama samaran) 

Ibu Rini (nama samaran) merupakan wanita single parent yang 

berumur 39 tahun dan bekerja sebagai guru SD. Ibu Rini termasuk 

dalam wanita yang mempunyai pendidikan tinggi, Ia menyandang 

gelar Sarjana PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dan sarjana 

lulusan dari jurusan matematika di salah satu universitas di Ponorgo. 
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Namun, disayangkan Ibu Rini telah menjadi wanita single parent 

sejak tahun 2006 karena cerai hidup. Ibu Rini mengaku bahwa Ia 

bercerai dengan suami karena suami tidak pernah ada kabar lagi 

semenjak pamit kerja ke luar kota. Ibu Rini mempunyai satu anak 

laki-laki yang lahir pada tahun 2003 dan sekarang anak tersebut sudah 

kelas 1 SMA. Tetapi, pada saat bercerai dengan suami anak tersebut 

masih berumur 3 tahun. Setelah resmi bercerai dengan suami, anak 

diasuh oleh Ibu Rini.
13

 

c. Ibu Eni (nama samaran) 

Ibu Eni (nama samaran) adalah wanita single parent yang 

berumur 30 tahun yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Ibu Eni 

menjadi wanita single parent yang ditinggal pasangan karena cerai 

hidup. Ibu Eni telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2016, dan 

mempunyai satu anak perempuan umur 6 tahun. Pada saat bercerai 

dengan suami, umur anak masih 1 tahun. Ibu Eni menjelaskan bahwa 

alasannya bercerai dengan suami karena sudah tidak cocok dan suami 

tidak bertanggungjawab. Setelah bercerai dengan suami, anak diasuh 

oleh Ibu Eni.
14

 

d. Ibu Suti (nama samaran) 

Ibu Suti (nama samaran) adalah wanita single parent yang 

berumur 34 tahun dan bekerja sebagai penjual jamu tradisional 

keliling. Ibu Suti (nama samaran) sudah menjalanai hidup sebagai 
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wanita single parent sejak tahun 2014. Tahun 2014 Ibu Suti resmi 

menjadi janda yang bercerai dari suami yang ia anggap tidak 

bertanggungjawab terhadap keluarga. Ibu Suti mempunyai 1 anak 

laki-laki berumur 3 tahun ketika bercerai dengan suami, dan anak 

tersebut sekarang sudah bersekolah kelas 3 SD. Anak tersebut diasuh 

dan dibesarkan sendiri oleh Ibu Suti semenjak bercerai dengan 

suami.
15

 

 

B. Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent di Desa Kauman 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

Pemenuhan nafkah anak pada dasarnya adalah tanggung jawab dan 

kewajiban orang tua terutama ayah. Kewajiban memberi nafkah kepada anak 

sudah tertera dijelaskan dalam Islam. Seorang ayah wajib memberi nafkah 

kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah tiada. Wajibnya memberi nafkah 

bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil 

dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.
16

 

Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 juga menjelaskan tentang 

nafkah yang menyebutkan bahwa suami atau ayah yang berkwajiban 

memberi nafkah. Ibu hanya bertugas dalam memelihara dan mendidik anak, 

sedangkan keperluan nafkah anak dibebankan kepada ayah. Meskipun dalam 

ikatan perkawinan sudah terputus, namun kewajiban ayah kepada anak tidak 

dapat diputuskan. Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya 
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perceraian berada ditangan ibu tetapi biaya pemeliharaannya tetap menjadi 

tanggung jawab ayah. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang 

karena terjadi perceraian.
17

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ayah 

yang menjadi tiang utama dalam memberi nafkah kepada anak. Namun, hasil 

penelitian di lapangan terutama pada narasumber wanita single parent, 

menyatakan hal yang berbeda atau mengalami kesenjangan dengan teori yang 

ada. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan empat informan terkait 

pemenuhan nafkah anak wanita single parent terutama oleh ayah, diperoleh 

hasil rangkuman wawancara sebagai berikut. 

Ibu Titis salah satu single parent menyatakannya sebagai berikut: 

“Kalo peran ganda sudah dari awal peran ibu dan ayah itu saya 

lakukan termasuk membiayai anak mbak. Karena dulu ada suami pun 

saya malah yang nyari nafkah. Terus sekarang saya jadi guru TK ya 

saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak mbak. Biaya sekolah 

alhamdulillah Allah selalu memberi rizky kepada saya, insyaallah 

cukup. Trus ada untuk sekolah anak saya mbak. Kebetulan kalau pas 

SD negeri tidak bayar apa-apa, cuma paling buku saja. Tapi kalau 

sekarang anak saya SMP itu kadang yang mahal bukunya mbak”
18

 

Kemudian terkait peran Ayah atau mantan suami dalam memberi nafkah anak 

setelah bercerai, Ibu Titis memaparkannya sebagai berikut: 

“Mantan suami tidak memberi nafkah mbak dari berpisah. Silaturahmi 

aja ga pernah mbak. Ga ada komunikasi dengan anaknya juga mbak, 

anaknya juga ga mau nyari ayahe karena mantan saya tidak terlalu 

dekat dengan anak. Kaya gitu udah tak biarain aja mbak. La pas 

menikah aja ga pernah biayai anak. Apalagi setelah berpisah, paling 

udah lupa sama anaknya mbak.”
19
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Hal yang serupa dialami juga oleh Ibu Rini (nama samaran) seorang Guru 

SD, ia memaparkan terkeit pemenuhan nafkah sebagai berikut: 

 “Semua saya sendiri mbak, ya baju ya mainan, ya sekolah. Kadang 

kalo banyak maunya terus harus langsung dipenuhi pas saat itu juga 

gitu terus pas ga ada uang bingung saya mbak. Dulu sebelum suami 

bekerja jauh dan sebelum bercerai dia ikut memberi makan anak 

mbak. Dulu itu bingung saya mbak pas anak kecil, tapi sekarang 

Alhamdulillah anak saya sudah SMA jadi lebih ngerti mbak”
20

 

  

Terkait dengan peran mantan suami dalam memberi nafkah anak setelah 

bercerai, ia memaparkannya sebagai berikut: 

“Mantan suami saya tidak memberi nafkah sama anak mbak. Justru 

tidak mau tahu tentang anaknya. Malah kakeknya anak saya yang 

membiayai saya dan anak saya. Kakek dari ayahe mbak. Mantan 

suami saya orange sulit mbak (sulit). Ya saya jalani aja mbak, saya 

berdoa aja semoga rezky saya selalu lancar buat anak, jadi ga perlu 

minta mbak.”
21

 

 

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Rini, Ibu Eni (nama samaran), yang juga 

merupakan single parent memaparkan pemenuhan nafkah anak sebagai 

berikut: 

 “Setiap bulan saya kirim uang ke Ibu saya buat anak saya mbak. Ya 

saya kirim dari Taiwan sana, kan saya kerja disana mbak. La kalo 

sekarang ini saya lagi pulang ngurusin anak mbak. Pokoke semua buat 

anak mbak. Pokoknya apa aja butuhe anak saya kasih mbak. Biaya 

sekolah itu udah pasti mbak. Trus biaya pokok lainnya. Uang jajan, 

uang makan, saya kasih semua ke ibuk saya buat anak saya mbak. La 

memang anak cuma satu-satunya mbak.”
22

 

 

Terkait pemenuhan nafkah anak oleh ayah, ia menjabarkannya sebagai 

berikut:  
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“Pas ada suami ya suami ikut bantu mbak, ngasih uang susu anak, trus 

kadang ya belikan baju anak, tapi setelah pisah, bapaknya anak saya 

tidak mau ngasih uang lagi, kan anaknya ikut saya. Paling mikirnya 

saya bisa biayai anak sendiri. Insyaallah cukup. Selama ini anak saya 

juga tercukupi. Ibuk saya juga ga pernah bilang kalo kekurangan 

mbak. Anak saya juga sehat dan tumbuh besar tanpa bantuan uang 

dari bapaknya”
23

 

 

Informan lain juga mengungkapkan hal serupa terkait dengan pemenuhan 

nafkah anak, Ibu Suti (nama samaran), seorang penjual jamu mengatakan 

sebagai berikut: 

“Sejak awal aku sudah berusaha mencari uang sendiri mbak. 

mengurusi anak juga sendiri. Bekerja sendiri melalui hasil penjualan 

jamu, kadang juga dibantu mbakku. Sekolah anak, mainan anak, 

jajane anak aku juga yang penuhi dibantu, mbakku tadi. Kalo sekolah 

Alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah mbak, jadi lebih 

teringankan”.
24

 

 

Ibu Suti bercerita tentang peran ayah dalam memberi nafkah kepada 

anaknya. Hal tersebut ia jelaskan sebagai berikut: 

“Dari awal suamiku tidak memberi nafkah kepada keluarga mba, 

bahkan tidak pernah. Suamiku dulu kaya numpang hidup. Apalagi 

setelah bercerai, ya sudah lupa sama anaknya. Cerai saja suamiku 

ndak datang di Pengadilan. Jadinya aku mikir ndak ada gunanya buat 

minta-minta.”
25

 

 

 

C. Peran Pihak Keluarga Ayah dalam Pemenuhan Nafkah Anak Wanita 

Single Parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo 

Kewajiban memberi nafkah kepada anak sebenarnya adalah kewajiban 

orangtua, namun kewajiban tersebut juga dapat melekat pada kerabat atau 
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pihak ayah disebabkan suatu hal tertentu. Pihak keluarga atau kerabat dari 

Ayah juga berkewajiban dalam memenuhi nafkah anak jika ayah tidak 

menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada anak. Dengan demikian 

selain orangtua, kerabat juga berkewajiban dalam memberi nafkah kepada 

anak. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, terdapat 

beberapa hasil wawancara yang menyatakan sebaliknya. Terkait dengan 

peran keluarga atau kerabat dari pihak Ayah, hasil rangkuman wawancara 

sebagai berikut: 

Ibu Titis menjelaskan bagaimana peran pihak keluarga atau mantan suami 

dalam membantu memenuhi nafkah anak: 

“Ya, bisa dibilang ga ada nafkah apa-apa dari keluarga sana mbak. 

Tapi, alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya, rezky 

selalu ada untuk saya dan anak saya. Dari awal keluarga sana tidak 

suka dengan saya mbak. Jadi dari awalpun saya tetap sendirian yang 

memenuhi kebutuhan anak saya sampai sekarang. Tapi pas lebaran 

kemarin kakeknya datang kesini ngasih uang jajan sama anak saya 

mbak. Habis itu sudah ga kasih apa-apa lagi buat anak saya. Keluarga 

sana itu waktu masih menikah dengan suami ya yang kadang kasih 

uang ke saya sebagian buat saya sebagian saya sisihkan buat beli susu 

anak dan kebutuhan lain itu malah bapak mantan saya mbak. Tapi, 

setelah saya berpisah dengan mantan, bapaknya ga kasih uang lagi, 

malah ga pernah mbak.  Bisa dibilang bapaknya membantu saya itu 

cuma sampai anak saya umur 4 tahun. Soalnya pas bercerai anak saya 

umurnya sekitar 4 tahun mbak”
26

 

 

 Ibu Eni memaparkan hal sama dengan Ibu Titis terkait dengan pemenuhan 

nafkah anak oleh keluarga atau kerabat dari pihak ayah, ia menjabarkannya 

sebagai berikut: 

“Bapaknya aja ga mau tanggungjawab sama anaknya mbak, apalagi 

keluarganya. Wes, acuh banget mbak. La pas semenjak bercerai ga 

                                                           
26

 Ibu Titis, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Januari 2020 



 

ada keluarga sana yang nanyain kabar anak saya, padahal anak saya 

saat itu masih kecil banget. Tidak ada nafkah apapun yang dikasih 

mbak. Dari keluarga bapaknya ga ada apa-apa yang dikasih sama anak 

saya. Semua saya yang kasih buat anak saya. Kalo nafkah pas masih 

menikah, bapaknya juga ikut biayai anak. Belli susu, beli pakaian. 

Tapi ya setelah bercerai sama sekali ga kasih apa-apa mbak. Bisa 

dibilang ngasihnya cuma sampai anak umur 1 tahun pas bercerai sama 

suami itu”
27

 

Berbeda dengan Ibu Rini, ia lebih beruntung terkait dengan peran pihak 

keluarga atau kerabat ayah dalam memberi nafkah kepada anak setelah 

bercerai, Ibu Rini memaparkannya sebagai berikut: 

“Setelah bercerai hubungan saya dengan keluarga mantan masih baik-

baik saja mbak. Emang mantan saya itu yang tidak bertanggungjawab 

mbak, tapi kalo keluarganya alhamdulillah baik sama saya dan anak 

saya. Bapak dan ibu mantan saya mau membantu saya untuk biaya 

anak mbak. Kadang juga pakliknya anak saya, adiknya mantan suami 

yang ngasih uang buat biaya anak saya mbak. Ya itu lo mbak 

Alhamdulillah sekali keluarganya baik, anak saya dengan mereka juga 

sangat akrab mbak sampai sekarang. Kakek dan neneknya itu bantu 

saya buat biayai anak saya. Kadang kasih uang buat beli susu anak pas 

kecil dulu. Trus juga kadang mereka langsung beliin baju buat 

anak.trus kasih uang jajan buat anak saya, pakliknya juga sering kasih 

uang jajan mbak. Pas anak saya masuk sekolah mereka juga ikut bantu 

biaya sekolah anak saya mbak. Kalo sekolah pakliknya yang antar 

jemput mbak. Karena pas anak saya sekolah TK dan SD saya bekerja 

jadi guru sukuan di Sambit mbak, jauh mbak. Sampai sekarang 

Alhamdulillah hubungan saya sama keluarga kakek nenek anak saya 

baik-baik mbak. Tapi ya Cuma mantan saya itu udah ga tau kabarnya 

gimana. Anak saya masih sering dikasih uang jajan sampai sekarang 

sama kakek, nenek dan pakliknya mbak. Kadang anak saya diajak 

main jauh sama mereka mbak. Dari anak saya kecil sampai besar 

sekarang, Alhamdulillah keluarga sana membantu saya mbak.”
28

 

 

Sedikit berbeda dengan yang lain, Ibu Suti menceritakan tentang peran 

keluarga atau kerabat mantan suami dalam memenuhi nafkah anak sebagai 

berikut: 
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“Pihak suami acuh ndak mau tau tentang anaknya. Pas lebaran aja 

ndak pernah datang jenguk anaknya. Keluarganya mantan suamiku 

juga ndak pernah ada hubungan lagi. Ya intine mereka ndak kasih 

apa-apa sama anakku setelah aku bercerai sama suami mbak. Sudah 

dari dulu ga pernah kasih apa-apa. Dari anakkku bayi sampai sekarang 

SD kelas 3 mereka itu ndak mau tau mbak. Pokoke udah ga mau tau 

pihak keluarga sana mbak. Malah yang bantu aku buat biayai anak itu 

mbakku mbak, soale aku sendiri ndak punya bapak ibu. Kalo mbakku 

bantu beliin susu anak, kadang juga anakku diajak jalan-jalan mbak. 

Kalo aku pas lagi jualan jamu keliling, trus belum masak pas anakku 

pulang sekolah. Mbakku yang ngurusi anakku mbak. Sampai sekarang 

mbakku masih bantu aku buat ngurusin anak mbak.”
29
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BAB IV 

ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH ANAK WANITA SINGLE PARENT  

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent di Desa 

Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Nafkah merupakan kewajiban ayah terhadap anak, seorang ayah 

berkewajiban memberikan jaminan nafkah kepada anak baik pakaian, tempat 

tinggal, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kewajiban ayah memberi 

nafkah kepada anak tidak akan terputus walaupun ikatan perkawinan sudah 

putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap 

memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau sudah menikah. 

Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya. Apabila ibu 

bertanggungjawab atas pengasuhan anaknya, maka ayah bertanggungjawab 

mencarikan nafkah untuk anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban 

menafkahi anak kandungnya selama anak tersebut dalam keadaan 

membutuhkan nafkah, ayah tidak wajib memeberikan nafkah kepada anaknya 

jika anaknya mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri.
1
  

 Data yang diperoleh dari lapangan menyebutkan sebaliknya, ayah 

yang seharusnya masih memberikan nafkah kepada anak meskipun sudah 

bercerai dengan ibu, tetapi hal tersebut tidak terlaksana. Hal tersebut terjadi 
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pada anak wanita single parent di Desa Kauman Kecmatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. Dari empat wanita single parent yang memberikan 

keterangan, semuanya menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian dan hak 

asuh atau pemeliharaan anak jatuh kepada ibu, ayah tidak pernah memberi 

nafkah sama sekali kepada anak, ada juga ayah yang sama sekali tidak mau 

menjenguk anaknya setelah bercerai. Bahkan ada informan yang 

mengungapkan bahwa saat terjadi ikatan pernikahan pun nafkah atau biaya 

anak ditanggung sendiri oleh ibu tanpa keterlibatan ayah. Seperti pernyataan 

yang diungkapkan oleh Ibu Titis bahwa ia sudah menjalani peran ganda 

sebagai ayah dan ibu sejak awal menikah dengan suami. Sejak awal ia yang 

mencari nafkah untuk anak tanpa campur tangan suami. Semua kebutuhan 

anak ia penuhi tanpa melibatkan suami. Setelah bercerai ayah pun tidak 

pernah lagi memperdulikan anak apalagi untuk memberi nafkah.
2
 Sama 

halnya dengan Ibu Titis, Ibu Suti (nama samaran) dari awal menikah sudah 

memenuhi nafkah anak dengan berjualan jamu keliling tanpa dibantu oleh 

suaminya. Setelah berceraipun suaminya tidak pernah memberi nafkah 

kepada anak, Ibu Suti (nama samaran) juga menerangkan bahwa ayah sudah 

tidak pernah ingat lagi kepada anaknya.
3
 

Informan lain mengatakan bahwa sebelum terjadi perceraian, ayah 

masih mau membantu dalam menafkahi  anak, seperti membelikan susu dan 

pakaian anak. Tetapi, setelah terjadi perceraian justru ayah melepas 

tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anak. Ibu Rini (nama 
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samaran) mengungkapkan bahwa saat menikah suaminya masih memberi 

makan untuk keluarga dan membantu membelikan susu untuk anak, tetapi 

ketika ayah bekerja di luar kota dan tidak ada kabar, kemudian mereka 

bercerai, mantan suaminya sudah tidak pernah memperdulikan anak lagi dan 

nafkah anak ditanggung sendiri oleh Ibu Rini (nama samaran) dengan 

menjadi guru. Sewaktu bercerai dengan suami, anak masih kecil dan berumur 

sekitar 3 tahun yang berarti anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari 

ayah.
4
 Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Eni (nama samaran), ketika masih 

menjalin hubungan perkawinan suaminya masih memperdulikan anaknya 

dengan membelikan susu dan pakaian untuk anak. Tetapi, ketika perkawinan 

mereka putus karena bercerai, suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah 

apapun kepada anak karena berfikir bahwa Ibu Eni (nama samaran) dapat 

membiayai anaknya sendiri. Ketika bercerai anak masih berumur 1 tahun, 

yang berarti anak tersebut masih dalam keadaan belum mumayyiz
5
 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah 

untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak terpenuhi dengan baik. 

Memang pada awalnya ketika masih dalam ikatan perkawinan kewajiban 

ayah memberi nafkah kepada anak terpenuhi dengan memenuhi kebutuhan 

anak, tetapi ketika bercerai dan anak tersebut belum dalam keadaan dewasa, 

ayah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak. Hal yang dilakukan 

oleh ayah ini telah bertentangan atau belum sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak-
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anaknya, atau ibu apabila ayah tiada. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah 

dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, 

atau sudah besar, tetapi tidak kuat berusaha.
6
 Hal ini dapat dikatakan 

berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan 

pertolongan ayahnya, oleh sebab itu kewajiban memberi nafkah kepada anak 

bukan saja khusus untuk anak yang masih kecil, tetapi anak yang sudah 

dewasa dalam keadaan miskin juga wajib dinafkahi oleh ayahnya yang 

lapang.
7
 Terkait dengan kondisi anak yang berhak menerima nafkah dari ayah 

yang dialami informan dan anak, bertolak belakang dengan pendapat ulama 

Mālikiyyah yang mengatakan bahwa masa pemberian nafkah kepada anaknya 

yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk 

mengasuhnya, akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang 

ayah.
8
 Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh ayah. 

Data yang diperoleh dari informan yang menyatakan bahwa setelah 

bercerai ayah tidak lagi memberikan nafkah kepada anak, adalah hal yang 

belum sesuai dengan teori yang ada. Diwajibkannya seorang ayah 

memberikan nafkah kepada anak, karena anak merupakan nasab atau 

keturunan dari ayah, maka lebih utama untuk memberikan nafkah kepada 

anak. Memberi nafkah kepada anak dapat juga melalaui memberi nafkah 

terhadap ibu. Karena seorang anak membutuhkan seorang ibu untuk 

melayani, menyusui dan mendidiknya. Bahkan air susu yang merupakan awal 
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dari makanan itu berasal dari ibu. Dengan begitu memberi nafkah kepada ibu 

sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya.
9
 Pemenuhan 

nafkah anak wanita single parent oleh ayah yang tidak terlaksana dengan 

baik, juga tidak selaras dengan pendapat Imam Māliki. Imam Māliki 

mengatakan, nafkah hanya wajib bagi dua orangtua dan anak-anaknya yang 

merupakan keturunan langsung. Singkatnya kewajiban memberi nafkah 

hanya terbatas pada ayah dan anak saja, tidak mencakup kakek dan cucu.
10

 

Kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak wanita single 

parent tidak akan hilang atau terputus, walaupun dalam ikatan perkawinan 

antara ayah dan ibu sudah terputus karena perceraian. Suatu perceraian,bukan 

merupakan faktor yang akan menyebabkan putusnya pemenuhan nafkah 

kepada anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan lebih rinci tentang 

kewajiban memberi nafkah untuk anak walaupun hubungan perkawinan 

terputus atau telah terjadi perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menyebutkan, Dalam hal terjadi perceraian:
11

 

(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. 

(2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dalam Pasal 

41 ayat (2) juga menyebutkan hal serupa tentang akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian:
12

 

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut.” 

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian 

dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi 

tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang 

karena terjadi perceraian.
13

  

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa kewajiban ayah sebagai orangtua untuk memberikan nafkah kepada 

anak belum terpenuhi dengan baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari 

keempat informan yang semuanya menyatakan lalainya para ayah untuk 

memberi nafkah kepada anak setelah terjadi perceraian. Teori telah 

menyebutkan bahwa perceraian bukanlah hal yang dapat menyebabkan ayah 

untuk tidak memberi nafkah kepada anak. Meskipun sudah terjadi perceraian, 

dan anak berada didalam pengasuhan ibu, ayah tetap berkewajiban dalam 

memenuhi nafkah anak. Hal ini membuktikan bahwa ikatan perkawinan yang 

sudah terputus, tidak berakibat dalam putusnya kewajiban ayah untuk 

memberi nafkah kepada anak. Nafkah merupakan tanggungjawab ayah 
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terhadap anak kandungnya yang harus terpenuhi selama anak tersebut belum 

mumayyiz. 

 

B. Analisis Peran Keluarga dari Pihak Ayah dalam Memenuhi Nafkah 

Anak Wanita Single Parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Pendapat Para Ulama) 

Kewajiban memberi nafkah kepada kerabat, sama pentingnya dengan 

pembebanan kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk memberi nafkah  

terkait hubungan nasab, penyususuan dan pengasuhan atau perawatan anak. 

Sebagian kerabat, sejatinya dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah 

kepada kerabat mereka, pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka 

yang memiliki kehidupan yang cukup atau yang masih mampu bekerja 

dengan layak. Ahli fiqih menetapkan “bahwa hubungan kekeluargaan yang 

menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan 

pertolongan”. Maksudnya, keluarga yang hubungannya langsung keatas dan 

ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya 

bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak 

mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.
14

 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada wanita single parent 

di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo menyebutkan 

bahwa sebagian kerabat telah melaksanakan kewajiban untuk memberi 

nafkah kepada anak wanita single parent tersebut. Namun, sebagian ada pula 
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yang mengaku bahwa kerabat tidak memberikan nafkah apapun kepada anak 

setalah bercerai. Salah satu informan yang menyatakan bahwa pihak keluarga 

atau kerabat ayah tidak pernah memberi nafkah kepada anak adalah Ibu Titis. 

Ibu Titis mengaku bahwa ketika masih dalam ikatan perkawinan, dari pihak 

suami atau ayah yang membantu dalam memberi nafkah kepada anak adalah 

kakek dari pihak ayah atau ayah mertua Ibu Titis. Ayah mertua Ibu Titis 

masih memberikan uang kepada Ibu Titis untuk keperluanya dan keperluan 

anak. Namun, setelah bercerai Ibu Titis menyatakan bahwa pihak keluarga 

atau kerabat dari mantan suami atau ayah anak tidak pernah memberikan 

nafkah kepada anak setelah resmi bercerai, bahkan kakek anak yang 

sebelumnya membantu dalam membiayai anak tidak lagi memberikan nafkah 

lagi untuk anaknya. Terkait dengan batas pemberian nafkah kepada anak oleh 

kerabat atau pihak ayah, Ibu Titis mengungkapkan bahwa pihak keluarga 

ayah hanya memberikan nafkah kepada anak sebelum anak dewasa, karena 

waktu bercerai anak Ibu Titis masih berumur 4 tahun.
15

 Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Ibu Eni (nama samaran), ia mengungkapkan bahwa pihak 

keluarga atau kerabat dari ayah tidak memberi nafkah kepada anak sama 

sekali. Setelah bercerai, pihak keluarga atau kerabat ayah tidak menanyakan 

kabar tentang anaknya. Padahal ketika bercerai anak masih diumur 1 tahun 

yang masih membutuhkan nafkah oleh ayah dan keluarga.
16

 

Wanita single parent yang lain ada yang mengungkapkan bahwa 

setelah terjadi perceraian, ayah dan pihak keluarga ayah tidak memberi 
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nafkah kepada anak, justru yang membantu memberi nafkah kepada anak 

adalah kakak perempuan atau bibi anak dari wanita single parent tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suti (nama samaran), ia menerangkan 

bahwa dari pihak mantan suami tidak pernah membantu dalam membesarkan 

dan memberi nafkah kepada anak. Ia berjuang sendiri untuk menafkahi anak 

laki-lakinya, justru keluarga Ibu Suti yang membantu dalam menafkahi anak 

dan bukan keluarga atau kerabat dari mantan suami. Ia mengungkapkan 

bahwa kakak perempuannya yang membantu dalam mengurusi dan 

menafkahi anaknya. Ia juga mengungkapkan bahwa kakaknya juga membantu 

dia untuk merawat dan mebiayai anak dari anak bayi sampai sekarang kelas 3 

SD.
17

 Bertentangan dengan Ibu Suti (nama samaran), Ibu Rini (nama 

samaran) lebih beruntung dalam pemenuhan nafkah anak oleh pihak keluarga 

atau kerabat ayah. Setelah bercerai dengan mantan suami, Ibu Rini masih 

berhubungan baik dengan keluarga mantan suami. Meskipun pada realitanya 

mantan suami sudah tidak memperdulikan anak dan tidak memberi nafkah 

lagi kepada anak, tapi keluarga mantan suami masih membantu Ibu Rini 

dalam menafkahi anaknya. Ia menerangkan bahwa kakek dan nenek anaknya 

(dari pihak ayah) membantu dalam menafkahi anak, mulai dari memberikan 

susu dan pakaian waktu kecil, bahkan terkadang juga membantu dalam 

membiayai sekolah anak. Paman anak (adik dari ayah) juga membantu dalam 

mengasuh anak, pamannya memberi uang jajan dan menjemput anak saat 
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sekolah. Sampai sekarang kakek dan nenek masih membantu dalam 

membiayai anak sekolah.
18

 

Dari keterangan yang diungkapkan wanita single parent dapat 

diketahui bahwa dari 4 narasumber, 1 narasumber menyatakan pihak keluarga 

atau kerabat dari ayah telah menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada 

anak dengan baik, namun 3 narasumber lain menyatakan bahwa pihak atau 

keluarga ayah tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada anak 

atau kerabat. Jika diprosentasikan dari jumlah narasumber, 25% kerabat ayah 

telah menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak. Kerabat atau 

pihak keluarga ayah yang lalai dalam memberi nafkah kepada anak tersebut, 

bertentangan dengan teori yang ada, terutama pendapat para ulama mengenai 

pemenuhan nafkah oleh kerabat. Imam Hambali mengatakan, apabila seorang 

anak kecil tidak mempunyai ayah, maka nafkahnya merupakan kewajiban 

orang-orang yang menjadi pewarisnya. Kalau ayah mempunyai dua orang 

atau lebih yang merupakan pewaris, maka kewajiban nafkah itu berada pada 

pundak mereka sesuai dengan ketentuan hak waris mereka. Kalau anak kecil 

tersebut mempunyai seorang ibu dan kakek, maka kewajiban ibu untuk 

memberi nafkah adalah sepertiga (dari seluruh kebutuhan nafkah), sedangkan 

selebihnya ditanggung oleh kakek. Sebab, mereka berdua mempunyai bagian 

seperti itu pula dalam hal warisan.
19

 Jadi yang seharusnya memberikan 

nafkah anak wanita single parent ketika ayah tidak mampu dan tidak mau 

memberikan nafkah adalah pewaris ayah. Selama masih ada pewaris dari 
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ayah yang masih hidup, maka pewaris tersebut yang wajib memenuhi nafkah 

anak. Dari sini dapat dilihat bahwa yang dialami oleh anak wanita single 

parent tidak selaras dengan pendapat ulama. 

Ada juga informan lain yang mengatakan bahwa dari pihak ayah tidak 

memberi nafkah kepada anak, namun keluarga ibu yang membantu dalam 

menafkahi anak. Hal ini jika dilihat dari sisi kerabat ayah, pemenuhan nafkah 

anak memang tidak sejalan dengan pendapat para ulama. Namun, jika dilihat 

dari pemenuhan nafkah anak oleh kerabat atau keluarga ibu sesuai dengan 

pendapat ulama. Salah satu ulama yang mengungkapkan bahwa keluarga atau 

pihak kerabat dari ibu juga wajib dalam pemenuhan nafkah anak atau kerabat 

adalah Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, pihak yang wajib memberi 

nafkah adalah kerabat berdasarkan muḥarramiyah atau orang-orang yang 

haram untuk dinikahinya. Syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kaum 

kerabat oleh kerabat lain adalah hendaknya hubungan kekerabatan antara 

mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah antara 

mereka, dimana andaikata salah seorang diantara mereka itu laki-laki dan 

yang lainnya perempuan, niscaya mereka terlarang kawin satu sama lain. 

Dengan demikian, kewajiban nafkah menafkahi itu mencakup para ayah 

hingga ke atas, para anak hingga ke bawah. Juga mencakup saudara laki-laki 

dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, serta paman dan bibi dari 

pihak ibu, sebab mereka semua terlarang kawin satu sama lain.
20

 Dalam 

keterangan Ibu Suti, kakak perempuan Ibu Suti yang membantu dalam 
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memberi nafkah untuk anak. Ini berarti kakak Ibu Suti bisa disebut bibi anak, 

dan merupakan muḥarramiyyah atau orang yang haram dinikahi oleh anak 

Ibu Suti, mengingat anak Ibu Suti adalah laki-laki. 

Wanita single parent lain yang lebih beruntung adalah Ibu Rini, yang 

menyatakan keluarga dari pihak ayah masih membantu dalam memenuhi 

nafkah anak. Pemenuhan nafkah anak Ibu Rini oleh pihak keluarga atau 

kerabat ayah telah terlaksana dengan baik sesuai teori yang ada, terutama 

dalam pendapat Imamiyah. Imamiyah mengatakan, nafkah untuk anak 

merupakan kewajiban ayah, dan bila ayah tidak ada atau dalam keadaan 

miskin, maka kewajiban tersebut ada pada kakek dari pihak ayah. Bila kakek 

dari pihak ayah tidak ada atau miskin, maka kewajiban itu jatuh kepada ibu.
21

 

Keterlibatan kakek dan nenek (dari pihak ayah) anak Ibu Rini dalam memberi 

nafkah kepada anak ketika ayah tidak memberi nafkah, telah berjalan 

beriringan dengan gagasan yang diungkapkan oleh Imam Shāfi‟i. Imam 

Shāfi‟i menegaskan bahwa kekerabatan yang dibebani kewajiban memberi 

nafkah kepada lainnya adalah kekerabatan dari sisi anak (qarābat al-walād). 

Maka yang dibebani kewajiban memberi nafkah hanya anak-cucu kepada 

bapak serta kakek mereka (nafaqat al-furū’  ala ‘‘uṣūlihim), serta bapak dan 

kakek kepada anak-cucu mereka (nafaqat al-furū’  ala furu’ihim) tanpa ada 

batasan tingkatan karena yang dimaksud dengan ‘uṣūl adalah bapak, kakek 

dan seterusnya (‘Ābā’) sedangkan yang dimaksud dengan al-furū’  adalah 
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anak-cucu dan seterusnya (awlād).
22

 Pemenuhan nafkah anak Ibu Rini oleh 

kerabat, juga sesuai dengan pendapat Imam Hanbal yang mengatakan bahwa 

konsep waris menyebabkan kewajiban pemenuhan nafkah kerabat oleh 

kerabat lain.Imam Hambali mengatakan, apabila seorang anak kecil tidak 

mempunyai ayah, maka nafkahnya merupakan kewajiban orang-orang yang 

menjadi pewarisnya. Kalau ayah mempunyai dua orang atau lebih yang 

merupakan pewaris, maka kewajiban nafkah itu berada pada pundak mereka 

sesuai dengan ketentuan hak waris mereka. Kalau anak kecil tersebut 

mempunyai seorang ibu dan kakek, maka kewajiban ibu untuk memberi 

nafkah adalah sepertiga (dari seluruh kebutuhan nafkah), sedangkan 

selebihnya ditanggung oleh kakek. Sebab, mereka berdua mempunyai bagian 

seperti itu pula dalam hgal warisan.
23

 Dalam hal ini, kakek (dari pihak ayah) 

anak Ibu Rini merupakan salah satu ahli waris dari ayah, dan kakek (dari 

pihak ayah) telah menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah kepada 

anak. 

Berdasarkan pemaparan analisa diatas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa, peran keluarga atau kerabat dari pihak ayah sebagian 

telah menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak ketika ayah 

tidak mampu dan tidak mau untuk memberikan nafkah untuk anak. Hal ini 

dibuktikan dengan keterangan salah satu informan yang menyatakan bahwa 

setelah bercerai, keluarga dari pihak ayah yaitu kakek dan nenek masih 

membantu dalam memberi nafkah kepada anak dari anak kecil sampai anak 
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mumayyiz. Hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama Aḥmad ibn Ḥanbal 

menegaskan bahwa kekerabatan yang menjadi faktor penyebab pemberian 

nafkah adalah kekerabatan yang cukup dekat terkait (muwaṣṣir- al-muṣir) 

warisan bagi kerabat yang membutuhkan jika kerabat lain tersebut 

meninggalkan harta benda.
24

 Juga Imam Shāfi‟i mengataksn seoranng anak/ 

cucu dibebani memberi nafkah kepada bapak atau kakeknya dan seterusnya 

ke atas (atau ke bawah) (konsep „awlād „Ābā‟‟ atau furu‟ dan „uṣūl).
25

Dalam 

pernyataan informan lain, meskipun keluarga atau kerabat dari pihak ayah 

tidak berperan dalam membantu memberi nafkah anak, tapi keluarga ibu yang 

membantu dalam mengasuh dan memberi nafkah anak. Peran keluarga atau 

kerabat ibu dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama Imam Hanafi 

yang menyatakan bahwa keluarga dari pihak ibu yang masih muḥarramiyah 

atau orang yang haram dinikahi berkewajiban dalam pemenuhan nafkah 

kerabat, dalam hal ini adalah anak. Namun, keterangan dari informan lain 

menyatkan bahwa keluarga atau kerabat dari pihak ayah tidak mau 

bertanggungjawab dan membantu dalam menafkahi anak. Tentunya hal ini 

telah bertentangan atau belum sesuai dengan teori dan pendapat para ulama 

tentang kewajiban memberi nafkah kepada kerabat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan nafkah anak wanita single parent di Desa Kauman 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan hukum Islam 

(KHI) belum terpenuhi dan terlaksana dengan baik sebagaimana 

mestinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari pernyataan keempat 

wanita single parent, semuanya menyatakan bahwa setelah bercerai ayah 

sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak. Hal tersebut 

membuktikan belum sesuainya realita dengan hukum Islam (KHI) yang 

menyebutkan bahwa nafkah merupakan tanggungjawab ayah terhadap 

anak kandungnya yang harus terpenuhi selama anak tersebut belum 

mumayyiz meskipun ikatan perkawinan telah terputus, namun pada realita 

pemenuhan nafkah anak oleh ayah telah terabaikan setelah terjadi 

perceraian.  

2. Peran pihak keluarga atau kerabat ayah dalam memberi nafkah untuk 

anak wanita single parent di Desa Kauman Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo diketahui dari pernyataan informan bahwa, satu 

dari empat informan menyatakan kerabat ayah telah menjalankan 

kewajiban untuk memberi nafkah anak sebagaimana mestinya, dan 3 lagi 

menyatakan bahwa kerabat ayah tidak memberikan nafkah kepada anak. 

Jika diprosentasikan dari seluruh narasumber, hanya 25% dari 



 

keseluruhan informan yang menyatakan kerabat ayah menjalankan 

kewajiban menafkahi anak. Hal ini berarti belum selaras atau belum 

sesuai dengan pendapat para ulama tentang kewajiban kerabat dalam 

pemenuhan nafkah kerabat. Satu informan yang menyatakan bahwa 

kerabat Ayah memenuhi nafkah anak telah sesuai dengan pendapat Imam 

Shāfi‟i yang menyatakan bahwa kakek dibebani untuk memberi nafkah 

cucu, hal ini juga sesuai dengan pernyataan Imam Hanbal yang 

menyatakan konsep waris mensyaratkan pemberian nafkah kepada 

kerabat, dan kakek (dari ayah) merupakan ahli waris dari Ayah anak 

wanita single parent. Di sisi lain terdapat informan yang mengaku 

kerabat ibulah yang memberi nafkah kepada anak, hal ini telah sesuai 

dengan pendpat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa kerabat 

berdasarkan muḥarramiyah atau diharamkan untuk dinikahi wajib 

memberi nafkah kerabat yang haram untuk dinikahi. Dalam hukum Islam 

(pendapat para ulama), kerabat juga mendapat kewajiban untuk 

memenuhi nafkah kerabat lain, dalam hal ini adalah anak kerabat, namun 

pada realita yang terjadi sebaliknya. 

 

B. Saran  

1. Sebagai orang muslim, seharusnya tahu dan paham tentang hukum Islam 

khususnya terkait dengan kewajiban pemenuhan nafkah anak yang 

berlaku di dalam masyarakat, serta diharapkan masyarakat dapat 

menjalankan hukum Islam dengan baik. Oleh karena itu, untuk 



 

menjalankan hukum Islam yang berlaku dimasyarakat, diharapkan 

pemuka agama dan tokoh masyarakat dapat melakukan sosialisasi dan 

kontrol tentang hukum Islam kepada masyarakat secara berkala, 

khususnya terkait pemenuhan nafkah anak, baik itu selama dalam ikatan 

perkawinan atau setelah terjadi perceraian. Hal tersebut dimaksudkan 

agar pemenuhan hak-hak anak, khususnya nafkah dapat berjalan dan 

terpenuhi dengan baik sesuai dengan hukum Islam. 

2. Peran keluarga atau kerabat sangat diperlukan dalam membantu dan 

memenuhi kesejahteraan kerabat lain. Sebagai kerabat, diharapkan 

mampu dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang seharusnya 

dilakukan oleh kerabat lain, khususnya terkait dengan pemenuhan nafkah 

kerabat. Oleh karena itu agar kerabat dapat menyadari yang seharusnya 

dilakukan, maka para ulama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat 

melakukan sosialisasi tentang pemenuhan nafkah kerabat sesuai dengan 

hukum Islam. Selain itu diharapkan untuk keluarga atau kerabat lain, 

saling mengingatkan untuk menjaga silaturahmi dan juga mengingatkan 

perihal dalam menjalankan kewajiban kerabat, khususnya pemenuhan 

nafkah kerabat, dalam hal ini adalah pemenuhan nafkah anak kerabat. 

Hal tersebut dilakukan, agar pemenuhan nafkah kerabat yang 

membutuhkan atau tidak mampu dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan hukum Islam, serta hubungan kekerabatan dan silaturahmi tetap 

terjaga dengan baik pula. 
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