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ABSTRAK 

 

Uswatul Majidah, Muthi’ani. 2020. Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga 

Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Temboro 

Dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan), Skripsi 

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas 

Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin 

Safala,M.H.I 

Kata Kunci ; Nafkah, Keluarga, Poligami 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta seorang istri dan keluarga 

di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang 

tidak dinafkahi, akibat dari suami yang melakukan poligami tanpa izin atau tanpa 

sepengetahuan istri sebelumnya. Seorang suami menjadi lalai terhadap kewajiban 

nafkah kepada salah satu keluarganya.  

Menurut Hukum Islam, suami wajib untuk memberikan nafkah kepada 

keluarganya, kerabat dekat juga memiliki tanggung jawab terhadap nafkah anak 

apabila ayahnya tidak memberikan nafkah. Oleh karena itu, penulis merumuskan 

masalahnya sebagai berikut : (1) Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh 

suami pada keluarga poligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan 

Karas Kabupaten Magetan perspektif Hukum Islam? (2) Bagaimana tanggung 

jawab keluarga suami terhadap nafkah anak wanita yang dipoligami di Desa 

Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan perspektif 

Hukum Islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan menggunakan metode 

kualitatif, pengumpulan datanya denga awancara dan observasi. Data terkumpul 

kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis 

dengan menggunakan pola pikir induktif, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Dari penelitian ini dihasilka bahwa: (1) Pemenuhan nafkah keluarga oleh 

suami pada keluarga poligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan 

Karas Kabupaten Magetan tidak sesuai Hukum Islam karena suami melalaikan 

kewajibannya untuk memberikan nafkah pada keluarganya. (2) Tanggung jawab 

keluarga suami terhadap nafkah anak wanita yang dipoligami juga tidak sesuai 

Hukum Islam, karena kerabat dekat tersebut tidak memberikan nafkah pada anak 

walaupun telah dibebani kewajiban untuk menafkahinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.1 Perkawinan 

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin atara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Tuhan Yang Maha Esa.2 Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata 

sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan 

merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara 

panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, 

mengandung makna dan nilai ibadah.3 

Untuk melakukan sebuah perkawinan kita harus mengikuti peraturan yang 

ada, baik Hukum Islam maupun Hukum positif. Dalam hukum Islam 

disebutkan bahwa pernikahan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan 

                                                           
1 Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 9. 
2 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 

2015), 73. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2017), 53. 
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rukun sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yaitu : 

calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul. 

Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat yaitu 

perkawinan monogami, poligami, poliandri, dan perkawinan kelompok. Dari 

keempat jenis perkawinan ini perkawinan monogami dianggap paling ideal 

dan sesuai untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan azas perkawinan yang 

tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.  

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 

suami”. Namun demikian, Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu 

kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari satu sepanjang 

persyaratan terpenuhi.4 Tentang masalah poligami, bahwa seorang suami 

boleh memiliki istri lebih dari satu. Syarat utama dalam poligami adalah 

harus adil terhadap istri, baik dari nafkah lahir maupun batin, perhatian 

terhadap keluarga, rasa kasih sayang, perlindungan, dan alokasi waktu dengan 

baik agar terciptanya keharmonisan keluarga. Sebelum berpoligami, 

seharusnya pelaku poligami memahami secara utuh ajaran Islam dan juga 

memahami bagaimana Rasulullah Saw. berpoligami baik dari motivasi, 

tujuan serta pelaksanaannya. Dalam berpoligami bukan hanya syarat yang 

perlu dipenuhi tapi juga harus mempersiapkan mental karena pernikahan 

poligami juga memiliki dampak buruk terhadap psikologis istri, konflik 

                                                           
4 Ibid., 140. 
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internal dalam keluarga, dampak psikologis bagi anak, kekerasan domestik, 

serta dampak sosial. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadi 

menyimpan bara api dalam sekam yang pada ujungnya menyebabkan 

ketidakbahagiaan istri dan korban utama yang paling menderita adalah anak.  

 Anak adalah karunia terbesar yang diberikan Allah kepada dua insan yang 

menjalin pernikahan. Anak merupakan harta yang paling berharga bagi 

keduanya. Namun disisi lain anak adalah amanah yang Allah bebankan 

kepada kedua orang tuanya serta sebagai ujian bagi keduanya.5 Pemeliharaan 

anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini 

meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang 

menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi 

berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal 

ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam 

menanggung kewajiban ekonomi tersebut.6  

 Hak anak sejatinya terkait erat dengan adanya pernikahan, hak anak 

muncul pertama kali saat kelahirannya dari hasil sebuah pernikahan. Hak 

anak tersebut dapa berupa kewajiban seorag bapak secara mandiri, sedangkan 

sebagian beban kewajiban yang lain dapat dibebankan kepada ibu bapaknya. 

Hak pertama yang dibebankan kepada seorang bapak adalah hak penetapan 

nasab, hal ini berarti seorang bapak sejak awal kelahiran seorang anak , 

mestinya sudah dibebani pengurusan sertifikat atau akta kelahiran anaknya 

                                                           
5 Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), 217. 
6 Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 189. 
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sehingga sejak awal terpenuhi hak-hak yang melekat pada anak dengan bukti 

penerbitan akta kelahiran tersebut. Setelah hak pertama anak terpenuhi, hak 

kedua anak adalah hak pendidikan yang dibebankan kepada bapak dan ibu. 

Selain hal tersebut, terkait nasab, penyusuan, dan perawatan atau pengasuhan, 

hal yang cukup penting adalah pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak 

saja kepada anak tetapi juga pada kerabat.7  

 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 dilekatkan kepada 

sebagian kerabat, namun para fukaha berbeda pendapat tatkala membatasi 

kerabat yang diharuskan memberi nafkah, sebagian fukaha memperkecil 

ruang lingkup kekerabatan, sebagian lain membuat cakupan menjadi sedang.8 

 Di  Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas sejak tahun 2017 sampai 

2020 ada 3 keluarga yang tercatat melakukan poligami secara sah agama dan 

negara, namun di Desa Temboro dan Desa Kuwon ditemukan 7 keluarga 

yang melakukan poligami secara sirri. Kalangan masyarakat berpendapat 

bahwa poligami dianggap sebagai hal yang lumrah selagi tidak menyalahi 

kaidah agama, di Desa Temboro dan Desa Kuwon  poligami bukan menjadi 

hal yang luar biasa dan bukan pula hal yang biasa. Di Desa Temboro dan 

Desa Kuwon, keluarga yang melakukan poligami hidup sejahtera dan tidak 

                                                           
7 Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan 

Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015), 24. 
8 Ibid., 25. 
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ada pengucilan dari masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan 

nafkah tidak ada yang menonjol, sama seperti keluarga pada umumnya. 

Namun, setelah ditelisik lebih lanjut ada perbedaan pemenuhan hak dalam 

beberapa keluarga poligami tersebut. Pada beberapa keluarga poligami ada 

hak nafkah  yang tidak terpenuhi, baik dari nafkah suami kepada istri serta 

nafkah ayah kepada anaknya.  

 Penelusuran tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian 

sebagai tugas akhir menempuh kelulusan dengan judul penelitian 

“Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pada keluarga 

poligami perspektif Hukum Islam? 

2. Bagaimana tanggung jawab keluarga suami terhadap nafkah anak 

wanita yang dipoligami perspektif Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 



6 
 

 

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pada 

keluarga poligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan 

Karas Kabupaten Magetan. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab keluarga suami terhadap nafkah 

anak wanita yang dipoligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan perspektif Hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teori. 

a. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pada 

keluarga poligami ditinjau dari Hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah kerabat pada anak wanita 

yag dipoligami ditinjau dari Hukum Islam. 

c. Untuk menambah referensi selanjutnya 

2. Secara praktis. 

a. Untuk peneliti sebagai syarat untuk mengambil gelar strata satu. 

b. Untuk masyarakat agar mengetahui tentang nafkah istri dan anak. 

c. Untuk keluarga poligami.   

E. Telaah pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan 

dan kajian. Adapun penelitian terdahulu antara lain : 

Karya ilmiah yang ditulis oleh Deprianti dengan judul “Poligami 

illegal dan dampaknya terhadap nafkah keluarga ditinjau menurut Hukum 
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Islam (Studi kasus di kelurahan tampan Kecamatan payung sekaki Kota 

Pekan baru)”. Karya ilmiah ini membahas tentang faktor-faktor penyebab 

dan dampak poligami illegal terhadap pemenuhan nafkah yang dikaji 

dengan teori konsep poligami dalam Hukum Islam. Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan metode accidential sampling sebagai metode 

pengumpulan data. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa poligami 

yang dilakukan merupakan poligami illegal dan memberikan dampak 

kesenjangan dalam rumah tangga terutama pada nafkah.9 

Karya ilmiah yang ditulis oleh Nur Jayanti dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri yang 

dipoligami (Studi kasus paangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan 

Sedati Kabupaten Sidoarjo)”. Karya ilmiah ini membahas tentang 

pemenuhan nafkah keluarga oleh isrti yan dipoligami menurut Hukum 

Islam. Penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapagan yang menggali 

data menggali data menggunakan metode wawancara dan observasi dan 

dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasilpenelitian ini 

menyimpulkan bahwa poligami yang dilakukan tersebut makruh karena 

suami tidak dapat mengayomi istri-istrinya justru menjadi beban untuk 

istri-istrinya.10 

                                                           
9 Deprianti, Poligami illegal dan dampaknya terhadap nafkah keluarga ditinjau menurut 

Hukum Islam (Studi kasus di kelurahan tampan Kecamatan payung sekaki Kota Pekan baru), 

Skripsi (Riau: UIN Sultan Syaif Kasim, 2012). 
10 Nur Jayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri 

yang dipoligami (Studi kasus paangan suami istri di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten 

Sidoarjo, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). 
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Karya ilmiah yang ditulis oleh Sahrul Ramadani dengan judul 

“Perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Cikeas 

Udik Bogor”. Karya ilmiah ini menjelaskan tentang perlindungan hak-hak 

anak dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang 

perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan jenis 

penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa poligami yang dilakukan di Desa Cikeas Udik hanya berlandaskan 

nafsu dan menghindari perbuatan zina mereka kurang memperhatikan hak-

hak anak yang seharusnya juga dilindungi.11  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (field Research). 

Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 

pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

                                                           
11 Sahrul Ramadani, Perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Desa 

Cikeas Udik Bogor, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017). 
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induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generasi.12 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapnkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori 

hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam 

pelaksanaannya di dalam masyarakan yang berkenaan dengan objek 

penelitian.  

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris 

atau sosiologi hukum yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum 

di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam 

interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang 

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum 

bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain hanya sebagai 

pendukung saja. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan 

                                                           
12 Albi Anggito, Jihan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 

2018), 8. 
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secara terang-terangan untuk meneliti keluarga poligami di Desa 

Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini lokasinya di Desa Temboro dan Desa Kuwon 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih karena 

ditemukan permasalahan yang unik sesuai dengan apa yang hendak 

diketahui. Disini ada 10 keluarga yang melakukan poligami mereka 

hidup harmonis seperti keluarga pada umunya, namun setelah diteliti 

lebih mendalam ada beberapa keluarga yang tidak terpenuhi haknya. 

Keluarga poligami yang tidak terpenuhi hak-haknya ini akan dijadikan 

informan dalam penelitian ini.  

4. Data dan Sumber Data 

a) Data  

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat 

berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau 

sifat.Adapun data-data yang penuis butuhkan untuk menganalisis 

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyususnan 

skripsi ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang 

berkaitan tentang pemenuhan nafkah pada keluarga poligami. 

 

b) Sumber Data  

Ada dua sumber data yang digunakan peneliti, antara lain : 
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1) Sumber Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini, peneliti 

mendapat data primer dengan melakukan wawancara secara 

langsung kepada keluarga poligami di Desa Temboro dan Desa 

Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang tidak 

terpenuhi haknya secara utuh. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang membantu 

peneliti dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian 

ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan karya 

ilmiah Islam yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 

Penulis juga menjadikan tetangga beserta saudara sebagai 

sumber data sekunder untuk memperkuat data primer. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitatif, dikenal beberapa metode pengumpulan 

data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain: 

wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan Focused Group 

Discussion13. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

 

 

                                                           
13 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group sebagai instrumen 

Penggalian data Kualitatif (Jakarta: PT RajagRafindo Persada, 2015), 15. 
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a) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) sebagi pemberi jawaban atas pertanyaan itu.14  

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai keluarga pelaku 

poligami yang ada di Desa Temboro dan Desa Kuwon 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sebagai sumber data 

primer. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah 

keluarga oleh suami pada keluarga poligami serta mengetahui 

bagaimana tanggung jawab kerabat pada pemenuhan nafkah 

anak wanita yang dipoligami. 

b) Observasi 

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui 

apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu pola rutinitas, 

dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam 

pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih 

sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau 

merasakan informasi yang ada secara langsung.15 Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke 

lokasi penelitian yaitu Desa Temboro dan Desa Kuwon 

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

127. 
15 Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, 110. 
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Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dan melakukan 

pencatatan terhadap beberapa data untuk proses penelitian. 

Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengetahui pemenuhan 

nafkah keluarga oleh suami, yaitu mengenai pekerjaan suami 

dan istri pada keluarga poligami tersebut.   

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.16 Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam 

kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: 

a) Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” 

yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis. Reduksi data adalah 

sebuah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara 

dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan.17 

 

 

                                                           
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 103. 
17Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2012),   129-130. 
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b) Model data (Data Display) 

Model data adalah suatu kumpuan informasi yang tersususn 

dan membolehkan open deskripsian kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Semua data dirancang untuk merakit informasi yang 

tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk 

yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang 

terjadi dan dapat menggambarkan dengan baik kesimpulan yang 

dijustifikaiskan.18 

c) Penarikan/Verifikasi kesimpulan 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan 

dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan19  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu 

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (comfirmability).  

Ada beberapa teknik pemeriksaan data, yaitu: Perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, trianguulasi, pengecekan 

                                                           
18 Ibid., 131-132. 
19Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 324. 
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sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, uraian rinci, audit 

kebergantungan, audit kepastian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain seperti: membandingkan 

data pengamatan dengan data wawancara, membandingkan apa yang 

dikatakan di depan umum dan di depan pribadi dan lain-lain. 20 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa tahapan yang harus 

ditempuh yaitu:  

a) Tahapan pra lapangan 

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) Tahap pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data 

c) Tahap analisis data 

                                                           
20 Ibid., 327-331. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar penyusunan penelitian ini menjadi sistematis dan saling 

berkesinambungan antara bab satu dengan lainnya maka peneliti dapat 

menggambarkan susunan dan sistematika penulisan. Penelitian ini akan 

disusun dalam beberapa bab yaitu:  

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah 

yag diteliti oleh peneliti. Didalamnya menjelaskan tentang persoalan yang 

menjadi pokok bahasan peneliti. Rumusan masalah yang menjadi rincian 

dari latar belakang masalah juga masuk dalam pendahuluan. Kemudian 

penulis memaparkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian tentang 

Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam.  

BAB II pada bab ini mengulas menenai kajian teori yang 

berhubungan dengan judul penelitian, dalam hal ini akan dibahas tentang 

Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Sebab-Sebab Diwajibkannya 

Memberi Nafkah, Pihak-Pihak yang berkewajiban Memberi Nafkah, 

Pihak-pihak yang Berhak Menerima Nafkah, Syarat Nafkah dan Kadar 

Nafkah, Cara meminta nafkah kepada orang yang berkewajiban memberi 

Nafkah. 

BAB III bab ini berisis tentang hasil penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum daerah penelitian, pemenuhan nafkah keluarga oleh 

suami pada keluarga poligami, serta tanggung jawab keluarga suami 

terhadap pemenuhan nafkah anak wanita yang dipoligami yang ada pada 

lokasi penelitian. 
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BAB IV berisi pembahasan pokok masalah dan hasil analisis dari 

data penelitian yang telah dilakukan. Selain itu pada bab ini juga 

menjelaskan tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pada 

keluarga poligami, serta tanggung jawab kerabat suami terhadap 

pemenuhan nafkah anak pada wanita yang dipoligami. 

BAB V bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis 

akan mengemukakan semua kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan 

saran.
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BAB II 

NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM 
 

A. Pengertian Nafkah 

Kata nafkah berasal dari infaq yang artinya mengeluarkan (dalam 

hal baik). Nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan 

seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.1 

Nafkah berasal dari bahasa Arab nafaqah yang artinya biaya, 

belanja, pengeluaran uang. Sedangkan menurut istilah, nafkah berarti 

uang atau harta yang digunakan seseorang untuk keperluan yang baik 

atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. 

Disamping itu, banyak pengertian-pengertian mengenai nafkah yang 

pada dasarnya memiliki arti dan maksud yang sama. Berikut adalah 

beberapa pengertian mengenai nafkah. 

1. Nafkah berasal dari kata نفقة secara bahasa, nafkah berarti biaya, 

belanja, pengeluaran uang, biaya hidup.2 Nafkah adalah bentuk 

jamak dari kata نفقات maksudnya adalah sesuatu yang diberikan 

oleh manusia kepada orang lain yang membutuhkannya, berupa 

makanan, minuman dan selain keduanya.3  

2. Menurut kamus besar bahasa indonesia Nafkah berarti: 

a. Belanja untuk hidup,uang pendapatan. 

                                                           
1 Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani  et. el. 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 94. 
2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1449. 
3 As Shan’ani, Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 

788. 
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b. Bekal hidup sehari-hari, rezeki.4 

3. Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.5 

4. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 80 

ayat (2) dan (4) disebutkan bahwa “suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sesuai penghasilannya, 

suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Nafkah kiswah 

artinya berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan 

kewajiban suami terhadap istrinya, Oleh karena itu nafkah 

kiswah ini menjadi hak istri. Pakaian yang dimaksud yaitu 

semua kebutuhan yang hubungannya dengan anggota badan. 

Suami wajib memberi nafkah kiswah kepada istrinya berupa 

pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan 

batiniyah lainnya.6 Tempat tinggal juga merupakan nafkah 

yang harus dipenuhi karena tempat tinggal berfungsi 

memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman dan 

                                                           
4  W.J.S. Poerwardaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 

667. 
5 Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung: 

Nuansa Aulia, 2015), 83. 
6 Beni Ahmad saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 44. 
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tentram. Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, 

meskipun hanya mampu mengontrak rumah.7 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak. Untuk nafkah biaya pengobatan tidak 

termuat dalam al-Qurān dan Hādith. Menurut Hanafi, biaya 

pengobatan tidak termasuk nafkah wajib,  apabila obat yang 

dibutuhkan untuk mengobati penyakit seperti orang biasa maka 

hal tersebut termasuk dalam nafkah, namun jika pengobatan 

yang dibutuhkan untuk penyakit yang memerlukan biaya besar 

maka hal ini tidak termasuk nafkah dan tidak boleh diambilkan 

dari uang nafkah. Untuk biaya pengobatan dapat menjadi 

tanggungan suami atau istri yang mampu, jika suami dan istri 

tidak mampu maka biaya pengobatan menjadi tanggungan 

mereka berdua.8 

c. Biaya pendidikan bagi anak.9 

Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, kewajiban 

nafkah juga diatur dalam Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yang 

menjelaskan bahwa suami yang memiliki istri lebih dari seorang wajib 

memberikan tempat tinggal dan biaya penghidupan kepada masing-

                                                           
7 Ibid., 45. 
8 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Khamsah, terj. Masykur, et. 

al. (Jakrta: Lentera, 2001), 424. 
9 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 24. 
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masing istri secara adil. Apabila istri ikhlas, maka boleh ditempatkan 

dalam satu rumah.10 

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang belaku 

menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan 

sebagainya. Adapun hak belanja, yaitu kewajiban suami untuk 

memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan 

pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan 

dapur. Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun istri bekerja, hal itu 

harus dilakukan atas izin  suami dan sifatnya hanya membantu 

perekonomian rumah tangga.11 

B. Dasar Hukum Nafkah 

1. Al-Qurān 

a. Surat At-Thalaq ayat 6 

اَ  َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِ ن ُوْجدُِكْم َوََل ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيِ ُقوا َعَلْيِهنَّ 
َعَلْيِهنَّ َحَّتَّ َيَضْعَن ََحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َوِإن ُكنَّ أُوََلِت ََحٍْل َفأَنِفُقوا 

َنُكم ِبَْعُروٍف َوِإن تَ َعاَسْرُُتْ َفَستُ ْرِضُع َلُه ُأْخَرى  َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَتَُِروا بَ ي ْ
Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

                                                           
10Ibid., 25. 
11 Saebani, Fiqh Munakahat 2, 33. 
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kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya..” 12 

b. Surat At-Thalaq ayat 7 

ۚ   ََل   ُ ۚ   َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق ِمَّا آََتُه اَّللَّ لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 

ُ بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا ۚ   َسَيْجَعُل اَّللَّ ُ نَ ْفًسا ِإَلَّ َما آََتَها    ُيَكلِ ُف اَّللَّ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 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.” 
13

 

c. Surat Al-Baqarah ayat 233 

يُِتمَّ الرََّضاَعَة  َمْن أَرَاَد َأنْ لِ  ۚ  ْيِ اِملَ كَ   َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوََلَدُهنَّ َحْوَلْيِ  
ُف نَ ْفٌس ِإَلَّ ََل ُتَكلَّ  ۚ  وِف ْلَمْعرُ  بِ ُهنَّ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوت ُ  ۚ  

ى اْلَواِرِث َوَعلَ  ۚ  َوَلِدِه بِ وٌد لَُه ْولُ  مَ ََل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوََل  ۚ  ُوْسَعَها 
ِلكَ  َناَح َشاُوٍر َفََل جُ ُهَما َوتَ ِمن ْ  اضٍ فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاًَل َعْن تَ رَ  ۚ   ِمْثُل ذََٰ

ُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم ََل ُجَناَح َعَليْ دَُكْم فَ ْوََل ا أَ َوِإْن أََرْدُُتْ َأْن َتْستَ ْرِضُعو  ۚ  َعَلْيِهَما 
ُتْم ِبْلَمْعُروِف   َمُلوَن َبِصيٌ َّللََّ ِبَا تَ عْ ا َأنَّ اَلُمو اعْ وَ َوات َُّقوا اَّللََّ  ۚ  َما آتَ ي ْ

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 ma'ruf. seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 

                                                           
12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 559. 
13 Ibid. 
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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 kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”14 

2. Hādith 

a. Hādith Riwayat Ahmad dan Muslim 
 

ِ َعَلْيِه َوَسل َم "ِديْ َناٌر أَنْ َفْقَتهُ  ِ َصلَّى اَّلل   َعْن َأِبْ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اَّلل 
ِ,  َوِديْ َناٌر أَنْ َفْقَتُه ِف َرقَ َبٍة َوِديْ َناٌر  َتَصدَّْقَت ِبِه َعَلى ِف َسبشْيِل اَّلل 

ِمْسِكْيٍ, َوِديْ َناٌر أَنْ َفْقَتُه َعَلى أَْهِلَك َأْعَظُمَها َأْجرًا الَّضِذْي أَنْ َفْقَتُه َعَلى 
 أَْهِلَك"

 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, 

“Sedinar yang engkau infaqkan dalam (membebaskan) hamba, 

sedinar yang engkau sedekahkan kepada orang yang miskin dan 

sedinar yag engkau infaqkan kepada keluargamu, maka yang 

lebih besar pahalanya adalah yang engkau infaqkan kepada 

keluargamu”.15 

b. Hādith riwayat Abu Daud 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : َعْن ُمَعاِويََة اْلُقَشْيِيِ  قَاَل : أَتَ ْيُت رَ  ُسْوَل اَّللَِّ َصلَّ اَّللَّ
فَ ُقْلُت َما تَ ُقْوُل ِف ِنَسائَِنا ؟ قَاَل َأْطِعُمْو ُهنَّ ِمَّا ََتُْكُلْوَن َواْكُسْو ُهنَّ ِمَّا 

 َتْكَتُسْوَن, َوَلَ َتْضرِبُ ْو ُهنَّ َوَلَ تُ َقبِ ُحْوُهنَّ 
 

Dari Mu’awiyah al-Qusyairi, ia berkata: Aku pernah datang 

kepada Rasulullah saw. Mu’awiyah berkata : Lalu bertanya : Apa 

yang engkau perintahkan (ya Rasulullah) tentang istri-istri kami? 

Ia bersabda: “Berilah mereka itu makan dari apa yang kamu 

makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, 

                                                           
14 Ibid., 37. 
15 Imam Asy-Syaukani, Nailul authar Jilid 5, terj. Qadir Hassan et.el. (Surabaya: PT Bina 

Ilmu, 1984), 2462. 
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janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu 

jelek-jelekkan”.16 

 

c. Hādith ketika haji wada’ 

Rasulullah saw. dalam haji wada’ bersabda, 

ِة اَّللَِّ اِت َُّقوا اَّللََّ ِِف النِ َساِء, فَِإن َُّهنَّ َعَواٌن ِعْندَُكْم َأَخْذَُتُوُهنَّ ِِبََمانَ 
, َوََلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتْم فُ ُرْوَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ

 ِبْلَمْعُرْوِف.
 

“Takutlah kepada Allah dalam diri wanita karena mereka adalah 

tawanan di sisi kalian. Dengan penuh amanah kalian mengambil 

mereka, kalian meminta halal farji mereka dengan kalimat Allah, 

dan bagi mereka hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari 

kalian dengan cara ma’ruf.”17 

 

d. Hādith riwayatkan Sa’ad r.a. 

Bahwa Rasulullah saw bersabda, “Meskipun hanya memberi 

nafkah kepada keluargamu, engkau tetap akan mendapatkan 

pahala, bahkan sekedar sesuap makanan yang kau berikan kepada 

istrimu”18 

3. Ijma’ 

Ijma’ menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah pada istri-

istri mereka apabila suami apabila suami telah baligh dan istri tidak 

nusyuz (durhaka), karena perempuan yang nusyuz tidak berhak 

                                                           
16 Ibid., 2465. 
17 Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 111. 
18 Syaikh mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi 

Press, 2012), 119. 
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mendapatkan nafkah dari suaminya.19 Sedangkan dalil secara akal 

tentang wajibnya nafkah adalah yaitu seorang istri itu setelah akadnya 

tertahan dibawah pengawasan suaminya. Tugasnya hanya dirumah 

melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya wajib dipenuhi oleh 

suami sebagai ganti penahanannya.20 

4. Kompilasi Hukum Islam  

Ketentuan nafkah kepada istri dan anak semakin diperkuat 

dengan adanya pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami 

menanggung: 

1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya. 

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak. 

3) Biaya pendidikan bagi anak. 

5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang 

menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

                                                           
19 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 

2011), 148. 
20 Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 111. 
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kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat 

diketahui bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya 

(anak dan isteri). Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan 

yang menetapkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri 

ibu rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

C. Sebab-Sebab Diwajibkannya memberi Nafkah 

Sebab-sebab diwajibkannya memberi nafkah ada beberapa faktor: 

1. Sebab perkawinan 

Dengan adanya hubungan perkawinan timbullah kewajiban bagi 

seseorang untuk memberikan nafkah, orang yang wajib diberi nafkah 

berdasarkan perkawinan adalah isteri dan anak. Bila isteri wajib 

dibelanjai maka anak lebih wajib lagi. Isteri yang telah dicerai dan 

sedang dalam masa iddah raj’i juga wajib diberi nafkah. Menurut 

ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah wanita  yang telah dicerai ba’in 

tidak wajib dinafkahi, hanya wajib disediakan tempat tinggal. 

Namun, ketika wanita tersebut sedang hamil maka wajib dinafkahi 

selama ia hamil sampai melahirkan.21 Suami wajib menafkahi istri 

karena didasarkan pada suatu kaidah umum yaitu orang yang 

menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya 

menjadi tanggungan orang yang menguasainya.22  

                                                           
21 Idris Ahmad, Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi’i (Jakarta: Karya Indah, 1986), 463. 
22 Al-Hamdani, Risalah Nikah, 148. 
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Syarat mewajibkannya nafkah bagi istri atas suami karena 

adanya akad pernikahan, istri dibatasi dan ditahan agar dapat 

dinikmati suaminya, istri wajib menaati suami, mengurus tempat 

tinggalnya serta mendidik dan mengasuh anaknya.23 

2. Sebab kerabat 

Salah satu sebab wajibnya nafkah adalah hubungan kerabat atau 

keluarga karena satu menjadi bagian dari yang lain atas dasar kasih 

sayang.24 Memberikan nafkah pada orang tua diwajibkan ketika 

mereka membutuhkan. Apabila harta kita hanya cukup untuk 

menafkahi salah satu saja antara ayah atau ibu makan harus 

didahulukan ibu.  Sebab ibu lebih payah mengandung dan mendidik 

dari kecil.25  

Menurut Imam Maliki, seorang anak wajib memberikan nafkah 

kepada orang tuanya ketika kemiskinannya terbukti melalui dua 

saksi laki-laki yang adil. Menurut Imam Syafi’i kemiskinan seorang 

ayah dapat dibuktikan dengan sumpahnya. Menurut Imam Hanafi 

orang tua dapat dikatakan kemiskinannya apabila ia bersumpah dan 

seorang anak dapat menolaknya jika ia mampu membuktikan 

kecukupan pada orang tuanya.26  

3. Sebab kepemilikan  

                                                           
23 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: 

Republika, 2017), 438. 
24Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II,  terj. 

Ahmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, tt), 615. 
25 Ahmad, Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi’i, 466. 
26 Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, 435. 
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Hamba laki-laki atau perempuan yang menjadi milik kita wajib 

untuk diberi makan dan minum, dan tidak boleh diberati kerja, 

melainkan hanya sesuai kemampuannya saja. Yang wajib diberi 

nafkah selain hamba adalah binatang-binatang suci yang halal 

dipelihara, namun jika binatang tersebut mampu mencari makan 

sendiri maka tidak wajib memberinya makan.27 

Para ulama sepakat bahwa orang yang memiliki budak wajib 

untuk memberinya nafkah karena pemilik menguasai pekerjaan dan 

tindakan budaknya.28 Begitu juga untuk orang yang memiliki 

binatang apabila ia tidak mampu memberikan makan dan minum 

maka hendaknya ia menggembalakan hewan peliharaannya dan 

mengantarkannya ke tempat minum apabila itu termasuk hewan 

yang bisa digembalakan, dan jika ia tidak mau memberi makan dan 

minum maka hakim boleh memaksa pemiliknya untuk memberikan 

makan dan minum.29 

  

                                                           
27 Ahmad, Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi’i, 470. 
28 Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II,  623. 
29 Ibid., 624. 
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D. Pihak-Pihak yang wajib memberi nafkah 

1. Menurut Hubungan Perkawinan 

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa suami wajib 

memberikan nafkah kepada isterinya karena ia adalah kepala 

keluarga yang seharusya menanggung semua keperluan dalam rumah 

tangga. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya untuk 

menafkahi keluarga (isteri dan anak) maka seorang isteri dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan.  

Kemudian dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) disebutkan 

bahwa suami wajib memberikan segala kebutuhan dalam kehidupan 

berkeluarga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib 

menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah 

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak 

serta biaya pendidikan anak. Dapat disimpulkan bahwa dalam 

Hukum Islam positif di Indonesia kewajiban nafkah hanya 

dibebankan kepada suami atau ayah dari anak tersebut.  

2. Menurut Hubungan Kerabat garis lurus keatas dan Kebawah 

Dalam hal kewajiban nafkah ulama berbeda pendapat, penulis 

disini hanya akan membahas kewajiban nafkah bagi kerabat lurus 

keatas dan kebawah menurut Syafi’i dan kewajiban nafkah kerabat 

dengan hubungan mahramiyyah menurut Hanafi.  
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Imamiyah dan syafi’i mengatakan pihak yang wajib memberi 

nafkah adalah kerabat dengan jalur lurus keatas dan kebawah, para 

anak wajib memberi nafkah kepada orangtua mereka dan seterusnya 

keatas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya 

dengan para orangtua yang berkewajiban memberi nafkah kepada 

anak-anaknya baik mereka laki-laki maupun perempuan. Kewajiban 

memberi nafkah tidak mencakup orang-orang yang berada diluar 

jalur nasab, semisal saudara laki-laki dan para paman, baik dari jalur 

ibu maupun bapak. Syafi’i berpendapat bahwa orangtua yang kaya 

wajib mengawinkan anaknya jika anak tersebut miskin dan perlu 

kawin, dan anak juga wajib mengawinkan ayahnya yang miskin jika 

ayah perlu kawin.30  

Apabila ayah dalam keadaan fakir dan telah memberi nafkah 

kepada anaknya namun tidak mencukupi, sedangkan ibu dari anak-

anak berkemampuan dapat membantu untuk mencukupi nafkah 

anak-anaknya dan itu tidak menjadikan hutang untuk ayah. Apabila 

ibu juga fakir maka nafkah anak dapat dimintakan kepada kakek 

(bapak ayah), yang pada saatnya apabila ayah anak tersebut telah 

mampu kembali maka nafkah yang telah ia berikan kepada cucunya 

dapat dimintakan ganti pada ayah anak tersebut. Menurut Jumhur 

fukaha apabila ayah anak telah tiada maka kewajiban nafkah menjadi 

tanggung jawab kakek (bapak ayah). Menurut pendapat Imam Malik 

                                                           
30 Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Khamsah, 432. 
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wajib nafkah hanya terbatas pada anak-anak saja dengan demikian 

kakek, menurut Imam Malik tidak dibebani nafkah.31 Kewajiban 

memberi nafkah kepada orang tua dapat gugur apabila anak tidak 

mampu bekerja, baik karena sakit atau masih kecil.32  

3. Menurut Hubungan Kerabat Mahramiyyah (yang haram dinikahi) 

Menurut Hanafi, pihak yang wajib memberi nafkah adalah 

kerabat berdasarkan mahramiyyah atau orang-orang yang haram 

untuk dinikahinya. Kalangan Hanafiyah menilai qarabah dalam 

konteks mahramiyyah, tidak terbatas ushul dan furu’, sehingga 

meliputi kerabat kesamping (hawasyi), dan dzawil arham.33 Dengan 

demikian kewajiban nafkah dibebankan kepada para ayah hingga 

keatas, para anak hingga kebawah. 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.34  

Menurut Madzhab Hanafiyah, Nafkah wajib diberikan kepada: 

a. Nafkah terhadap furu’ seperti anak-anak yang langsung dari 

ayah, cucu, dan seterusnya kebawah.35  

                                                           
31 Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, 171.  
32 Ibid., 173. 
33  Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,”Studi Hukum Islam, 02, 

(Juli, 2014), 159. 
34 Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Khamsah, 430. 
35 Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 136. 
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b. Nafkah terhadap ushul yaitu, ayah dan ibu, kakek dan nenek, 

dan seterusnya keatas.36 

c. Nafkah hawasyi dan dzawil arham seperti paman, saudara 

lelaki, anak dari saudara lelaki, dan bibi.37 

Dalam hal kewajiban nafkah kerabat dekat, ulama Hanafiyyah 

membatasi hanya pada keluarga dekat yang masih terhitung mahram, 

bukan keluarga dekat yang lain. Karena  nafkah kepada kerabat 

dekat itu wajib, maka nafkah juga wajib bagi usul,furu’, dan kerabat 

yang masih terhitung mahram.38  

E. Pihak yang berhak menerima nafkah 

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban 

bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan 

nafkah dapat dibedakan menjadi:  

1. Nafkah untuk diri sendiri 

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri 

didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak 

dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.39 

Rasulullah saw. bersabda, 

 اِْبَدْأ بِنَ ْفِسَك ُُثَّ ِبَْن تَ ُعْوُل 

                                                           
36 Ibid., 143. 
37 Ibid., 146. 
38 Ibid., 96. 
39 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Meduia, 

2003), 213. 
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“Mulailah dengan dirimu sendirii, kemudian baru kepada orang 

yang ada dalam tanggunganmu.”40 

2. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan 

hubungan kekerabatan. 

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada 

keluarganya (istri dan anak) paling kurang kebutuhan pokok sehari-

hari, tempat tinggal, dan pakaian.41  Adapun hak belanja menjadi 

tanggung jawab suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah 

tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami wajib 

menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yaitu memenuhi 

belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan 

anak, kesehatan dan sebagainya. 42 

Jumhur fukaha berpendapat bahwa istri yang membangkang 

(nusyuz) tidak berhak atas nafkah, namun sebagian fukaha ada yang 

berpendapat berbeda yaitu istri yang membangkang masih berhak 

atas nafkah. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya dalil 

َوََلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ ِبْلَمْعُرْوِف )أخرجه أبو داود وابن 
 ماجه(

 

“Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka 

dengan cara yang ma’ruf.” (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

                                                           
40 Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 94. 
41 Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 214. 
42 Saebani, Fiqh Munakahat 2, 33. 
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Dari hadis tersebut sebagian fukaha mengganggap tidak ada 

bedanya antara istri yang membangkang ataupun yang taat, tetapi 

pada dasarnya pengertian nafkah pada istri hanya diberikan jika dia 

taat pada suaminya.43 

Mengenai istri yang berstatus hamba, Madzhab Maliki 

banyak yang berbeda pendapat, pendapat pertama mengatakan atau 

pendapat yang paling masyhur yatu istri yang berstatus hamba 

berhak atas nafkah seperti istri yang merdeka, pendapat kedua 

mengatakan bahwa ia tidak memperoleh nafkah, pendapat ketiga 

mengatakan apabila istri yang berstatus hamba tersebut mendatangi 

suami maka ia berhak atas nafkah tetapi jika suami yang 

mendatangi istri maka ia tidak berhak atas nafkah, pendapat 

keempat menyatakan bahwa ia berhak atas nafkah apabila 

mendatangi suami, pendapat kelima mengatakan apabila suami 

seorang yang merdeka maka ia wajib memberi nafkah tetapi 

apabila suami berstatus hamba maka tidak wajib baginya memberi 

nafkah.44 

Orang tua berhak untuk mendapatkan nafkah dari anaknya, 

karena al-Qur’an memerintahkan anak agar berbuat ma’ruf. Kata 

ma’ruf dapat diartikan bahwa hendaknya jangan sampai terjadi 

anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua 

orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuannya. 

                                                           
43 Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, terj. Imam Ghazali Said 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 520. 
44 Ibid., 521. 
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Kewajiban nafkah pada orang tua tidak memandang agama, ibu tiri 

juga berhak mendapat nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan 

berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan 

juga termasuk biaya pembantu rumah tangga apabila 

memerlukannya.45  

Jika  ada banyak kerabat yang berhak nafkah, sedangkan 

yang mampu atau kaya hanya satu maka ia wajib memberikan 

nafkah pada semua kerabatnya. Apabila ia tidak mampu, maka 

nafkah dimulai dari dirinya sendiri, kemudian kepada anaknya 

yang paling kecil atau putrinya, atau kepada yang lemah, kemudian 

kepada istrinya. Ulama Hanafiyah lebih mengedepankan istri 

daripada anak, dan mengedepankan ayah daripada ibu karena 

keutamaannya, kewalian, dan yang paling berhak atas hartanya. 

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah yang lebih baik adalah 

menyamakan mereka semua. Menurut Syafi’iyyah yang lebih 

utama adalah ayah, namun sebagian syafi’iyyah menyamakan 

antara ayah dan ibu.46   

F. Syarat Nafkah dan Kadar Nafkah  

1. Syarat Nafkah 

Untuk bisa mendapatkan hak nafkah, istri harus memenuhi 

syarat yaitu: 

 

                                                           
45 Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, 173. 
46 Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 106. 
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a. Akad nikahnya harus sah dan benar. 

b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya. 

c. Istri memberikan kesempatan suaminya untuk menggaulinya. 

d. Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya kemana saja ia 

mau. 

e. Istri layak dan bisa digauli.47 

Mengenai syarat nafkah bagi istri terdapat perbedaan pendapat 

antara jumhur ulama dan madzhab Maliki.  

Menurut jumhur ulama suami wajib memberikan nafkah kepada 

istrinya apabila: 

a. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun ia belum 

digauli.  

b. Istri tersebut telah dewasa atau sudah dapat digauli . Apabila istri 

masih belum dewasa maka tidak wajib diberi nafkah. 

c. Perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat. Apabila pernikahan 

tersebut fāsid maka harus dibatalkan dan tidak wajib diberi nafkah. 

d. Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri nusyuz maka 

suami tidak wajib memberikan nafkah, namun apabila suami yang 

melakukan nusyuz maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah.48 

Madzhab Maliki membedakan nafkah antara istri yang sudah 

digauli dengan istri yang belum digauli  

 

                                                           
47 Al-Mashri, Perkawinan Idaman, terj. Imam Firdaus, 121. 
48 Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 217. 
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a. Syarat nafkah istri yang belum digauli 

1) Ada kemungkinan untuk istri itu digauli. Apabila menolak maka 

ia tidak berhak atas nafkah. 

2) Istri itu layak untuk digauli, apabila istri itu masih kecil dan 

belum layak untuk digauli maka tidak wajib diberi nafkah. 

3) Suami sudah baligh dan mampu menggauli istrinya. 

b. Syarat nafkah istri yang sudah digauli 

1) Suami itu mampu untuk memberi nafkah. 

2) Istri tidak nusyuz kepada suaminya, apabila suami yang nusyuz 

maka nafkah tetap wajib untuk diberikan. 49 

Bagi kerabat yang berhak untuk menerima nafkah harus 

memenuhi beberapa syarat yaitu: 

a. Adanya kerabat yang menuntut nafkah. Kerabat yang berhak 

menerima nafkah adalah kerabat yang membutuhkan nafkah dari 

kerabat lain. Apabila kerabata tersebut tidak membutuhkan maka 

tidak berhak atas nafkah meskipun masih anak-anak. 

b. Orang yang memberi nafkah adalah orang yang berkecukupan. 

Syarat ini dikecualikan untuk anak atau orang tua yang mampu 

bekerja, mereka tetap berkewajiban memberi nafkah. Apabila 

kewajiban nafkah ayah kepada anak dipenuhi oleh kerabat lain 

maka itu menjadi hutang ayahnya kepada kerabat tersebut. Begitu 

                                                           
49 Ibid., 218. 
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juga kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya apabila 

dipenuhi oleh kerabat lain maka itu menjadi hutangnya.50 

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan berkecukupan adalah 

seseorang memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meski 

harta itu tidak berkembang, namun hartanya sudah melebihi 

kebutuhan pokoknya. Menurut mayoritas ulama kecuali 

Hanafiyah, nafkah untuk kerabat dekat itu wajib jika ada harta 

lebih setelah sehari semalam digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya bersama keluarga.51 

c. Harus seagama dikecualikan untuk nafkah orang tua dan anak.52 

d. Anak yang masih kecil dan belum mampu menafkahi diri sendiri. 

Anak yang membutuhkan nafkah sedangkan ia belum mampu 

bekerja atau masih anak-anak, atau telah besar tetapi tidak 

mendapatkan pekerjaan maka ia berhak atas nafkah.53 Apabila 

anak telah mencapai usia mampu bekerja dan tidak ada halangan 

untuk bekerja meskipun ia belum baligh maka gugurlah 

kewajiban untuk memberi nafkah pada anak tersebut. 

Dikecualikan untuk anak yang tidak mendapatkan pekerjaan 

karena terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan 

                                                           
50 Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, 168. 
51 Wahbagh Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu, 100. 
52 Ibid., 169. 
53 Ibid. 
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lain, maka kewajiban menafkahi untuk anak tersebut tidaklah 

gugur.54 

e. Anak wanita yang miskin sampai ia menikah. Hal ini 

dikecualikan apabila anak wanita tersebut telah bekerja dan dapat 

menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja 

mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah menikah maka 

tanggungan nafkahnya jatuh pada suaminya, dan apabila 

suaminya telah meninggal dan ia tidak mendapatkan warisan yang 

cukup untuk nafkah hidupnya, maka nafkah menjadi tanggung 

jawab ayahnya seperti sebelum ia menikah.55   

f. Anak yang sedang mencari ilmu walaupun ia sudah dewasa.56 

2. Kadar Nafkah 

Apabila istri serumah dengan suami, maka ia wajib menanggung 

nafkahnya. Dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah dengan 

jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Apabila 

suami bakhil dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya secara 

cukup tanpa suatu alasan yang benar maka istri diperbolehkan untuk 

menuntut jumlah tertentu untuk mememnuhi kebutuhannya. Hakim 

boleh memutuskan berapa nafkah yang harus dibayarkan suami dan 

suami wajib untuk membayarnya. Mengenai Kadar nafkah ini ada 

berbagai perbedaan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, 

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari ‘Aisyah:  

                                                           
54 Ibid., 170. 
55 Ibid. 
56 Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 226. 
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, ِإنَّ اََب ُسْفَياَن  عن عائشة ر.ع. َأن  ِهْنًدا بنَت ُعتبَة قَاَلْت : ََيَرُسْوَل اَّللَِّ
 َما َاَخْذُت ِمْنُه َوُهَو ََليَ ْعَلم )رواه اَحد َرُجٌل َشِحْيٌخ َولَْيَس يُ ْعِطْيِِن َوَوَلِدي ِاَلَّ 
 والبخارى و مسلم وابو داود والنسائى(

 

“Dari Aisyah r.a. Sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah 

bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan Adalah 

seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku 

sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” 

Maka Rasulullah saw. bersabda, “Ambillah Apa yang mencukupi 

bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Ahmad, 

Bukhari, Muslim,Abu Dawud, dan Nasa’i) 

 

Berdasarkan hādith tersebut, jumlah nafkah ditentukan 

sebesar kebutuhan istri dengan ukuran yang baik tanpa 

mengesampingkan kebiasaan yag berlaku pada keluarga istri.57 Jika 

suami berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima 

nafkah tidak sehat, maka nafkah diserahkan kepada walinya yang 

adil untuk mengendalikan nafkahnya.58  

Mengenai jumlah nafkah istri, mayoritas ulama kecuali 

Syafi’i berpendapat bahwa kadar nafkah makanan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan suami. Madzhab Syafi’i 

berpendapat nbahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri 

sesuai kemampuannya. Namun jumlah makanan yang wajib 

diberikan sama dengan kafarat sumpah yaitu satu mudd (675 gram) 

                                                           
57 Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, 165. 
58 Ibid., 167. 
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beras bagi yang tidak mampu dan dua mudd (1350 gram) bagi yang 

mampu.59 

G. Cara meminta nafkah kepada pihak yang wajib memberi nafkah 

Menurut Abu Zahra cara untuk meminta nafkah kepada orang 

yang berkewajban memberi nafkah adalah melalui putusan hakim jika 

orang yang meminta nafkah adalah kerabat, namun jika yang meminta 

nafkah adalah anak maka tidak dibutuhkan putusan hakim peradilan. 

Kewajiban nafkah ini dikaitkan dengan konsep juz’iyah yaitu cara 

menghidupkan manusia dengan cara melangsungkan generasi dari 

dirinya, contohnya adalah anak dan kerabat tidak termasuk anak.  

Pembebanan kewajiban nafkah atas kerabat hanya dibebankan kepada 

orang yang hadir atau tidak ghaib, dikarenakan  ketentuan nafkah pada 

kerabat harus diputuskan lewat pengadilan dan pengadilan tidak dapat 

memutuskan kepada orang yang tidak ada (ghoib).60 

Mengenai nafkah kerabat yang macet atau telah lalu yang telah 

ditetapkan oleh hakim, ulama madzhab berbeda pendapat. Menurut 

Imam Maliki pemberian nafkah kerabat yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan dan telah macet maka tidaklah gugur. Menurut Imamiyyah, 

Hanafi, dan sebagian madzhab Syafi’i mengatakan apabila jika 

pengadilan memerintahkan nafkah tersebut menjadi hutag maka harus 

dibayar, namun apabila tidak diperintahkan demikian maka gugurlah 

                                                           
59 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 219. 
60 Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan 

Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia,  53. 
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hutang nafkah tersebut. Imam Hanafi mensyaratkan untuk memberikan 

waktu pada putusan pemberian nafkah, apabila waktu tersebut telah 

terlewati maka putusan tersebut sudah tidak berlaku.61 

Apabila suami enggan memberi nafkah, sedangkan ia telah 

menetapkan nafkah dalam jumlah tertentu, atau hakim telah 

menetapkan nafkah wajib bagi istrinya, apabila suami tersebut mampu 

atau memiliki harta menurut ulama fikih maka harta tersebut dapat 

dijual dengan paksa kemudian diberikan kepada istrinya sesuai dengan 

kebutuhannya. Apabila harta suami tidak diketahui dan istri tetap 

menuntut haknya maka hakim boleh memenjarakannya selama nafkah 

itu belum dibayarkan kecuali apabila istrinya memaafkan 

(menggugurkan haknya). Bahkan menurut madzhab Syafi’i dan 

Hambali, suami yang tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh 

meminta fasakh atau cerai. Namun, menurut madzhab Hanafi dan 

maliki, istrinya tidak dibenarkan meminta fasakh dan nafkah tersebut 

tetap menjadi hutang. Menurut madzhab maliki, selam suami belum 

mampu, kewajiban nafkah tersebut menjadi gugur.62    

                                                           
61 Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Khamsah, 435. 
62 Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,  221. 
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BAB III 

PEMENUHAN NAFKAH PADA KELUARGA POLIGAMI 

 

A. Gambaran umum Desa  

Penelitian ini dilakukan di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan 

Karas Kabupaten Magetan dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai 

berikut: 

1. Sejarah Desa 

Penelitian ini dilakukan di Desa Temboro dan Desa Kuwon. 

Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskripstif, 

dimana di desa-desa tersebut kental akan keagamaannya dan banyak 

pondok pesantren yang ada di desa tersebut. 

a. Desa Temboro 

Berdasarkan cerita sesepuh, desa temboro dahulu kala adalah 

kawasan tanah lapang yang dalam bahasa jawa disebut “ombo oro-

orone”. Maka dari itu sekarang disebut temboro yang berarti 

“wilayah seng ombo oro-orone atau wilayah dengan tanah lapang 

yang luas”. 

Sama dengan halnya desa lain, desa temboro juga 

mempunyai sejarah yang mana sampai sekarang terus mengalami 

peningkatan, baik dari pembangunan, jumlah penduduk dan lain 

sebagainya. Di desa Temboro ini terdapat sebuah pondok pesantren 

yang bernama Pondok Pesantren Al-Fatah yang sangat aktif 
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berdakwah untuk mensyiarkan agama Islam, tidak hanya disekitar 

desa tapi ke seluruh Indonesia, bahkan keluar negeri. Seluruh 

penduduk desa Temboro adalah penganut agama Islam yang sangat 

religius, hal ini tidak lepas karena adanya Pondok Pesantren Al-

Fatah tersebut.1 

b. Desa Kuwon 

Asal nama “kuwon” berasal dari kata pakuwon, yaitu suatu 

tempat yang digunakan untuk berlindung prajurit pangeran 

diponegoro dari pasukan Belanda. Berdasarkan cerita yang 

disampaikan oleh sesepuh, legenda desa kuwon ini bermula dari 

perang fisik antara prajurit pangeran Diponegoro dengan pasukan 

belanda yang mempertahankan kabupaten purwodadi. Pasukan 

Belanda menggunakan senjata api untuk melawan prjurit 

Dipenogero, sedangkan prajurut pangeran Diponegoro hanya 

mengandalkan pasukan berkuda dengan kekuatan non fisik yang 

membuat kebal dari senjata api Belanda. Pasukan Belanda merasa 

tidak dapat mengalahkan prajurit Dipenogoro dan menambah 

pasukan dengan senjata legkap. Kemudian, prajurit Diponegoro 

membuat tempat untuk berlindung dan mempersiapkan strategi 

untuk kembali melawan pasukan belanda. Tempat tersebut 

dinamakan pakuwon yang lama-kelamaan disekitar pakuwon 

dilakukan penebangan untuk tempat tinggal dan lahan pertanian. 

                                                           
1 http://temboro.sideka.id/profil/sejarah/ diakses pada tanggal 4 Maret 2020.  

http://temboro.sideka.id/profil/sejarah/
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Akhirnya daerah tersebut menjadi banyak penghuninya dan menjadi 

sebuah pemukiman yang sekarang menjadi Desa Kuwon.2  

2. Kondisi Geografis Desa 

a. Desa Temboro 

Desa Temboro merupakan daerah datar dan lereng. Desa Temboro 

memiliki luas wilayah 517,320 Ha yang terbagi dalam tiga fungsi 

penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman serta tanah pertanian. 

Ditinjau secara klimatologis desa Temboro merupakan daerah dengan 

iklim tropis yang memiliki tigkat curah hujan yang tinggi.  Berikut 

merupakan kondisi fisik Desa Temboro3 

1) Batas wilayah 

 Sebelah utara    : Desa Jungke, Karas. 

 Sebelah selatan : Desa Kembangan, Kedungguwo. 

 Sebelah timur   : Desa Temenggungan, Tanjung, Sepreh, 

Kembangan. 

 Sebelah barat    : Desa Taji. 

2) Luas Desa 

 Pemukiman : 100,000 Ha 

 Tegal/ladang : 12, 659 Ha 

 Tanah pertanian : 370,000 Ha 

 

                                                           
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwon,_Karas,_Magetan diakses pada tanggal 4 Maret 

2020. 
3 Dokumen profil Desa Temboro Kecamatan Karas tahun 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwon,_Karas,_Magetan
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3) Penggunaan tanah untuk fasilitas umum 

 Perkantoran : 0, 172 Ha 

 Sekolahan : 3, 168 Ha 

 Lapangan : 2,300 Ha 

 Makam : 2,500 Ha 

 Pasar  : 0, 838 Ha 

 Jalan : 25,684 Ha 

4) Topologi  

Desa perbatasan dengan kecamatan lain 

 Timur : Kecamatan Maospati 

 Selatan : Kecamatan Sukomoro 

5) Orbitasi 

 Jarak ke kecamatan  :  2,8 Km 

 Jarak ke kabupaten  : 13 Km 

6) Iklim 

 Curah hujan : 55 mm/th4 

b. Desa Kuwon 

 Desa Kuwon merupakan salah satu Desa yang terletak di 

Kecamatan Karas. Secara Topografi Desa Kuwon sebagian besar 

berupa tanah pegunungan dengan struktur tanah lempung. Luas 

wilayah Desa Kuwon adalah 347,160 Ha. Berikut merupakan kondisi 

fisik Desa Kuwon: 

 

 

                                                           
4 Dokumen profil Desa Temboro Kecamatan Karas Tahun 2019 
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1)  Batas wilayah 

Desa Kuwon merupakan Desa yang terletak ± 2 Km dari pusat 

Pemerintahan Kecamatan Karas Secara administratif batas – batas 

Desa Kuwon adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara :     Desa Widodaren Kec. geneng 

Sebelah Selatan : Desa Taji Kec Karas 

Sebelah Barat       :  Desa Ginuk Kec. Karas dan Desa  

        Randusongo Kec. Gerih Kabupaten Ngawi. 

Sebelah Timur : Karas Kec. Karas 

Desa Kuwon terdiri dari 3 Dusun 3 RW (Rukun Warga) dan 17 

RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 Dusun tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 Dusun Kuwon :  7 RT dan 1 RW 

 Dusun Pentuk :  5 RT dan 1 RW 

 Dusun Sumbermeneng :  5 RT dan 1 RW 

2) Luas Desa 

Tabel 3.1 Luas Tanah Desa Kuwon Menurut Penggunaan 

No Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) 

1. Pemukiman / Perumahan 96.899 

2. Sawah 112.920 

3. Tegal 171.966 

4. Hutan - 

5. Lainnya 1.90 

 

3) Orbitasi 

Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat : 2 Km  

Jarak ke Ibukota Kabupaten : 14 Km 

 

4) Iklim 
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Desa Kuwon secara umum beriklim tropis dengan ketinggian ± 

700 m dpl, serta suhu berkisar antara 26° – 38° Celcius. Untuk curah 

hujan rata-rata 12 mm/th.5 

3. Keadaan Penduduk Desa 

a. Desa Temboro 

Jumlah penduduk Desa Temboro pada tahun 2019 sebesar 7.875 

jiwa, terdiri dari 4.081 jiwa laki-laki dan 3.800 jiwa perempuan. 

Selain jumlah penduduk tersebut, di Desa Temboro juga terdapat 

penduduk berstatus domisili sebagai santri/pelajar di pondok 

pesantren Al-fatah yang berjumlah kurang lebih 1.700 jiwa. 

Sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki 2.051 kepala keluarga, 

dan kepala keluarga perempuan sebanyak 351 keluarga. Tingkat 

pertumbuhan rata-rata sebesar 0,83% dalam tiga tahun terakhir. 

Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Temboro rata-rata sebesar 1.526 

jiwa per Km.6 

Tabel 3.2 Data perkembangan penduduk Desa Temboro dari tahun 2014-

2019 

No 

Perkembangan penduduk  

Ket. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 6598 6830 7063 7219 7300 7875  

 

Tabel 3.3 Data Penduduk Desa Temboro berdasarkan mata pencaharian 

                                                           
5 Dokumen profil Desa Kuwon Kecamatan Karas Tahun 2019 
6 Data jumlah penduduk Desa Temboro Kecamatan Karas Tahun 2019 
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No. Unit Pekerjaan 

Tahapan (per-Tahun) 

Ket. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Petani 1450 1450 1505 1076 1076 1000  

2. Buruh tani 80 80 65 65 45 45  

3. Pegawai Negeri Sipil 107 107 107 88 88 88  

4. TNI/POLRI 11 11 12 18 12 12  

5. Guru 300 305 355 355 355 355  

6. Dokter  1 1 1 1 1 1  

7. Bidan 2 2 2 2 2 2  

8. Mantri 1 1 1 1 1 1  

9. Pensiunan 24 24 24 24 24 24  

10. Pegawai BUMN/BUMD 89 89 89 120 120 125  

11. 
Pedagang kecil (warung, 

kios, toko) 
55 55 59 82 82 90  

12. 
Industri kecil (Ind. Tahu, 

Krupuk) 
2 2 2 2 2 2  

13. 
Industri rumah tangga (Ind. 

Tempe) 
20 20 20 20 20 20  

14. Industri kerajinan tangan 3 3 5 5 5 5  

15. Sopir 20 20 25 25 28 28  

16. Tukang kayu 6 6 10 15 15 15  

17. Tukang batu 7 7 10 10 15 15  

18. Tukang ukir/Profil 3 3 3 3 3 3  

19. Tukang jahit 16 16 16 18 18 18  

20. Tukang bordir 1 2 2 3 3 3  

21. Tukang cukur 3 5 6 8 10 12  

22. Tukag semir sepatu 2 2 2 2 2 2  

23. Usaha laundry pakaian dll. 5 8 10 15 18 18  

24. Usaha penginapan 5 5 10 25 30 30  

25. Usaha transportasi 6 10 15 15 18 18  

26. 
Usaha persewaan terop dan 

sound system 
6 6 6 6 6 6  

27. Usaha cuci motor, mobil 0 0 1 2 2 2  

28. Reparasi jam 1 1 1 1 1 1  

29. Reparasi sepeda dll. 2 3 3 5 5 5  

30. Reparasi barang elektronik 2 2 2 2 2 2  

31. Usaha rias dll. 1 1 1 1 1 1  

32. Usaha penggilingan padi 5 5 5 5 5 5  

33. Karyawan swasta 1100 1100 1250 1250 1300 1300  

 

Desa Temboro merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten 

Magetan yang memiliki penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan 
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di Desa Temboro banyak berdiri pondok pesantren diantaranya 

Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Al-Wasilah, Roudhotut Tholibin 

serta Pondok Pesantren Al-Fatah yang santrinya berasal dari dalam 

dan luar negeri. Seluruh masyarakat di Desa Temboro memeluk 

agama Islam. Di Temboro sampai tahun 2019 telah berdiri madrasah-

madrasah Diniyah yang menghidupkan masjid dan musholla untuk 

menggali dan meningkatkan ilmu-ilmu agama Islam. Di Temboro pula 

merupakan pusat digerakkan Jama’ah Tabligh Indonesia dan 

dihidupkannya pendidikan Tahfidz Al-Qur’ān, Tahfidh Al-Hādith, 

Tahfidh Kitab-Kitab Islami.7 

b. Desa Kuwon 

Jumlah penduduk di Desa Kuwon pada tahun 2020 adalah 4.090 

jiwa, yang terdiri dari 2.023 jiwa laki-laki, dan 2.067 jiwa 

perempuan.8  

Tabel 3.4 Data penduduk Desa Kuwon berdasarkan jenis pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Belum/tidak bekerja 678 

2. Mengurus rumah tangga 191 

3. Pelajar/Mahasiswa 609 

4. Pensiunan 22 

5. Pegawai Neeri Sipil 38 

6. TNI/POLRI 30 

7. Perdagangan 15 

8. Petani/Pekebun 1148 

9. Nelayan/Perikanan 1 

10. Industri 8 

11. Kontruksi 8 

                                                           
7 Data pekerjaan Desa Temboro Kecamatan Karas Tahun 2019 
8 Data jumlah penduduk dan pekerjaan Desa Kuwon Kecamatan Karas Tahun 2020 
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No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

12. Transportasi 1 

13. Karyawan swasta 456 

14. Karyawan BUMN/BUMD 9 

15. Karyawan Honorer 18 

16. Buruh harian lepas 4 

17. Buruh tani/perkebunan 50 

18. Tukang Batu 4 

19. Tukang Kayu 3 

20. Tukang Jahit 2 

21. Mekanik 1 

22. Guru  22 

23. Bidan 1 

24. Perawat 2 

25. Sopir 3 

26. Pedagang 21 

27. Perangat Desa 11 

28. Wiraswasta 723 

29. Lainnya 11 

 

B. Praktik pemenuhan nafkah pada keluarga poligami di Desa Temboro 

dan Desa Kuwon 

Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri dibebani hak dan kewajiban 

masing-masing. Apabila akad sudah sah dan berlaku, maka akan memiliki 

akibat hukum yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban suami terhadap 

keluarga adalah mengenai nafkah. Suatu keluarga akan mendapat 

kebahagiaan yang sempurna apabila hak dan kewajiban masing masing telah 

dilaksanakan dengan bijaksana, ikhlas, dan merasa bertanggung jawab atas 

kewajibannya. Hak dan kewajiban suami istri tersebut telah diatur dalam 

Hukum Islam maupun Undang-Undang. Ketika seorang suami memiliki lebih 

dari seorang istri maka ia harus memenuhi ketentuan Hukum Islam. Seorang 
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suami yang memiliki lebih dari seorang istri juga tetap wajib untuk 

memberikan nafkah kepada masing-masing istrinya secara berimbang. 

Namun pada realitanya, berdasarkan penelitian di Desa Temboro dan 

Desa Kuwon dijumpai suatu realita karena suami tidak memberikan nafkah 

pada keluarganya, maka istri yang mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri beserta anaknya. Berikut adalah kasus pemenuhan 

nafkah pada keluarga poligami yang peneliti temukan: 

1. Responden 1 : Ibu DW (nama samaran) 

Bapak ZR (nama samaran) menikah dengan ibu DW (nama 

samaran) sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak 

perempuan berusia 2,5 tahun. Dalam kesehariannya, bapak ZR (nama 

samaran) bekerja sebagai sopir. Bapak ZR (nama samaran) melakukan 

poligami sejak akhir tahun 2019 tanpa sepengetahuan istrinya. Seperti 

pernyataan istri pertama bapak ZR (nama samaran). 

“Saya terpaksa mau dipoligami mbak, itu semua saya lakukan 

demi anak saya. Saya juga baru mengetahui suami saya poligami 

sejak 2 bulan lalu.”9 

 

 

Dengan demikian pernikahan yang dilakukan bapak ZR (nama 

samaran) dengan istri keduanya adalah pernikahan sirri, karena tidak 

tercatat dalam Kantor Urusan Agama dan juga tanpa sepengetahuan 

istri pertamanya. 

Setelah ibu DW (nama samaran) mengetahui suaminya menikah 

lagi, ibu DW (nama samaran) merasakan dampak dari pernikahan 

                                                           
9 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020.  
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suaminya tersebut, seperti berkurangnya perhatian suami terhadap dia 

dan anaknya, kurangnya nafkah lahir dan batin. Seperti yang beliau 

katakan saat wawancara : 

“Sejak menikah lagi, suami saya sudah jarang pulang, pada 

awalnya dia memberikan nafkah makanan berupa bahan sembako 

seperti beras, gula, minyak. Suami juga memberikan uang jajan 

kepada anak sebesar Rp.5000 jika ia pulang kerumah. Namun, 

sejak 2 bulan lalu suami saya sudah tidak pernah pulang dan juga 

tidak memberikan nafkah lagi. Ia tinggal bersama istri keduanya 

karena istri keduanya juga baru melahirkan.”10 

 

Dengan demikian bapak ZR (nama samaran) sudah tidak 

memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah 

kepada keluarganya yaitu anak dan istrinya. Alhasil, ibu DW (nama 

samaran) berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga 

anaknya. Seperti yang dinyatan dalam wawancara : 

“Sejak suami saya tidak memberi nafkah lagi, saya berusaha keras 

untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Saya mencoba 

berjualan online barang milik teman saya yang hasilnya juga tidak 

pasti, terkadang laku terkadang juga tidak laku. Kalau sedang 

butuh uang dan jualan saya tidak ada yang laku, saya juga 

menjual barang-barang saya yang sudah tidak saya pakai seperti 

sepatu, dan baju.”11 

 

 

Karena suami tidak memberikan nafkah makanan, ibu DW (nama 

samaran) mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan makan 

dirinya dan anaknya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam 

positif yang menyatakan bahwa suami adalh pemimpin dalam 

keluarga sedangkan istri sebagai pengatur rumah tangga. Dalam 

                                                           
10 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020. 
11 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020. 
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keluarga ini, suami tidak memberikan nafkah lagi.Untuk kebutuhan 

lain seperti sandang dan papan, ibu DW (nama samaran) menyatakan 

sebagai berikut : 

“Untuk tempat tinggal, saya ngontrak disini mbak. Biaya 

per tahun nya sebesar Rp. 5.000.000 untuk tahun lalu uang 

kontrakan masih suami saya yang membayarnya, untuk tahun ini 

saya belum tahu nanti bagaimana untuk membayarnya mbak, 

karena belum jatuh tempo.”  

 

“Kalau untuk pakaian, sebelum suami saya menikah lagi ya 

selalu dibelikan sama suami ketika lebaran dan ketika dia ada 

rezeki lebih, misal lagi dapat banyak carteran. Tapi sekarang ya 

sudah tidak pernah mbak, semenjak menikah lagi kan dia punya 

dua istri yang harus dia biayai sedangkan dia hanya seorang 

sopir yang penghasilannya tidak tetap. Apalagi sekarang istri 

keduanya juga baru melahirkan.”12 

 

Berdasarkan penjelasan dari ibu DW (nama samaran) maka untuk 

tempat tinggal, suami masih memberikan nafkah namun setelah 

menikah lagi, bapak ZR (nama samaran) sudah tidak pernah 

memberikan nafkah kiswah lagi. Untuk tempat tinggal dan pakaian 

seharusnya dipenuhi oleh suami seperti yang diajarkan oleh Hukum 

Islam. Setelah itu, peneliti menanyakan mengenai tanggung jawab 

suami terhadap biaya pendidikan anak. Kemudian ibu DW (nama 

samaran) menjelaskan: 

“Untuk biaya pendidikan anak, suami saya tidak pernah 

memberikan karena anak kami juga masih balita  dan belum 

membutuhkan biaya pendidikan.”13 

                                                           
12 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020. 
13 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020. 
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Setelah itu, peneliti menanyakan mengenai pemenuhan nafkah 

batin terhadap istri-istri. Ibu DW (nama samaran) sebagai istri pertama 

menjelaskan : 

“Untuk pemenuhan nafkah batin menurut saya sangat tidak adil, 

karena sejak suami menikah lagi suami menjadi jarang pulang. 

Apalagi sejak istri keduanya hamil tua, dia jadi nggak pernah 

pulang lagi sampai sekarang.”14 

 

Nafkah batin juga merupakan salah satu nafah yang harus 

dipenuhi dalam keluarga, untuk keluarga poligami seharusnya suami 

membagi waktu dan bermalam secara adil kepada istri-istrinya sesuai 

asas keadilan dalam pernikahan poligami. Dalam hal ini bapak ZR 

(nama samaran) tidak memenuhi nafkah batinterhadap istri 

pertamanya setelah menikah lagi. 

2. Responden 2 : Ibu MT (nama samaran) 

Bapak FR (nama samaran) menikah dengan ibu MT (nama 

samaran) sejak tahun 2010, mereka telah dikaruniai 3 orang anak. 

Anak pertama berumur 9 tahun, yang kedua berumur 7 tahun, dan 

yang paling kecil berumur 2 tahun. Dalam kesehariannya bapak FR 

(nama samaran) bekerja sebagai makelar motor. Bapak FR (nama 

samaran) tergolong dalam ekonomi menengah kebawah, namun hal 

itu tidak menyurutkan niat beliau untuk berpoligami. Bapak FR (nama 

samaran) menikah dengan ibu ST pada tahun 2019 dan belum 

                                                           
14 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020. 



56 
 

 

dikaruniai anak. Bapak FR (nama samaran) menikah dengan ibu ST 

(nama samaran) tanpa sepengetahuan istri pertamanya, sesuai dengan 

pernyataan ibu MT (nama samaran): 

“Suami saya menikah lagi tanpa sepengetahuan saya mbak, Saya 

mengetahuinya juga dari tetangga yang bilang sama saya mbak. 

Suami saya menikah lagi sejak akhir tahun 2019 mbak, tapi saya 

mengetahuinya 2 minggu setelah pernikahan mereka. Karena 

suami saya jadi jarang pulang.”15 

 

Berdasarkan pernyataan ibu MT (nama samaran), dapat diketahui 

bahwa pernikahan bapak FR (nama samaran) dengan istri keduanya 

adalah poligami sirri karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama 

dan tanpa izin dari ibu MT (nama samaran). Setelah pernikahan 

keduanya, bapak FR (nama samaran) sudah jarang bahkan tidak 

pernah memberikan nafkah terhadap anak dan istri pertamanya, 

mengenai nafkah makanan sehari-hari dijelaskan ibu MT (nama 

samaran) sebagai berikut : 

“Setelah suami saya menikah lagi, dia sudah tidak pernah 

memberikan nafkah lagi kepada saya dan anak saya mbak, dalam 

bentuk uang maupun bahan pokok.”16 

 

 

Dengan demikian bapak FR (nama samaran) sudah tidak 

melakukan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi nafkah pada 

keluarganya. Ibu MT (nama samaran) bekerja untuk memenuhi 

                                                           
15 Ibu MT (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 16 Maret 2020. 
16 Ibu MT (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 16 Maret 2020. 
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kebutuhan sehari-harinya dengan anaknya, seperti yang dinyatakan 

dalam wawancara: 

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya menjadi asisten 

rumah tangga atau membantu tetangga yang membutuhkan jasa 

saya untuk bersih-bersih rumah. Kerjaan saya serabutan mbak, 

kalau ada tetangga minta tolong ya saya lakukan yang penting 

halal mbak.” 

 

Ibu MT (nama samaran) bekerja sebagai asisten rumah tangga 

atau membantu bersih-bersih tetangga jika ada yang membutuhkan 

jasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya selama 

suaminya tidak memberinya nafkah. Sedangkan pemenuhan nafkah 

tempat tinggal keluarga bapak FR (nama samaran) mengontrak di 

Desa Temboro seperti yang dikatakan ibu MT (nama samaran): 

“Saya dan keluarga mengontrak disini, untuk biaya kontrakan 

dibayar pertahun sebesar 4 juta. Untuk pembayaran pada tahun 

sebelumnya suami saya yang membayarnya, namun setelah suami 

saya menikah lagi saya tidak tahu bagaimana pembayarannya.” 

 

“Untuk listrik perbulan sebesar 50 ribu, sebelum suami saya 

menikah lagi ya suami saya yang membayarnya, tapi sekarang 

semua biaya menjadi tanggungan saya karena suami juga sudah 

tidak pulang apalagi memberikan nafkah.”17 

 

 

Dilihat dari pernyataan ibu MT (nama samaran) dapat diketahui 

bahwa nafkah tempat tinggal dan kebutuhan rumah yang sehausnya 

menjadi tanggung jawab suami juga tidak dipenuhi oleh bapak FR 

(nama samaran). Kemudian peneliti menanyakan mengenai 

                                                           
17 Ibu MT (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 16 Maret 2020. 
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pemenuhan nafkah kiswah atau pakaian, dan ibu MT (nama samaran) 

menyatakan sebagai berikut: 

“Untuk pakaian, sebelum suami saya menikah lagi setiap lebaran 

kami dibelikan pakaian, kemudian kalau suami saya mendapat 

untung yang besar dari motor yang dijualnya kami juga dibelikan 

pakaian. Tapi setelah dia menikah lagi saya dan anak saya tidak 

pernah dibelikan pakaian lagi.” 

 

“Sedangkan untuk biaya pendidikan anak, saya memenuhinya 

sendiri. Alhamdulillah uang saya masih mencukupi untuk biaya 

sekolah anak-anak. Kalau butuh uang lumayan banyak dan saya 

lagi nggak punya uang, saya minjem ke tetangga atau kadang saya 

minta pada kakeknya anak-anak atau ayah saya.”18 

 

Nafkah anak menurut Hukum Islam adalah kewajiban ayahnya 

namun bapak FR (tidak memenuhinya) hal tersebut sangat tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Untuk pemenuhan nafkah batin, peneliti 

menanyakan erhadap ibu MT (nama samaran), dan beliau menjelaskan 

sebagai berikut : 

“Nafkah batin juga sudah tidak dipenuhi mbak, setelah menikah 

lagi dia tak pernah pulang, jadi sama sekali tidak adil dalam 

pembagiannya.”19 

 

Nafkah batin yang seharusnya terpenuhi juga tidak dilaksanakan 

oleh bapak FR (nama samaran), untuk keluarga poligami seharusnya 

suami menerapkan keadila untuk nafkah lahir maupun batin. 

 

 

                                                           
18 Ibu MT (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 16 Maret 2020. 
19 Ibu MT (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 16 Maret 2020. 
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3. Responden 3 : Ibu YN (nama samaran) 

Bapak SN (nama samaran) menikah dengan ibu YN (nama 

samaran) pada tahun 2018 dan dikaruniai seorang anak yang telah 

meninggal pada usia 3 bulan. Bapak SN (nama samaran) sehari-hari 

bekerja sebagai Guru PNS yang tergolong ekonomi menengah keatas. 

Pernikahan bapak SN (nama samaran) dan ibu YN (nama samaran) 

diketahui oleh istri pertamanya seperti yang dinyatakan ibu YN (nama 

samaran) : 

“Saya itu menikah sama suami dengan sepengetahuan istri 

pertamanya mbak, bahkan mertua saya yang membujuk saya 

untuk mau menikah dengan suami. Karena saya adalah janda 

yang kurang mampu, dan suami berjanji akan menanggung semua 

biaya hidup saya dan seorang anak saya makanya saya  mau 

dinikahi.”20 

 

Berdasarkan pernyataan ibu YN (nama samaran) dapat diketahui 

bahwa perkawinannya dengan bapak SN (nama samaran) adalah 

perkawinan sirri yang tidak tercatat di kantor Urusan Agama. Setelah 

menikah suami memberikan nafkah pada ibu YN (nama samaran) tapi 

setelah bapak SN (nama samaran) kembali pada istri pertamanya, ia 

sudah tidak memberi nafkah pada ibu YN (nama samaran) seperti 

yang dinyatakan ibu YN (nama samaran): 

“Pada awalnya suami saya memenuhi segala kebutuhan saya dan 

anak saya, namun setelah ia kembali dengan istri pertamanya dia 

sudah tidak memberikan nafkah lagi.”21 

 

                                                           
20 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
21 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
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Hal tersebut membuktikan bahwa bapak SN (nama samaran) 

sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah 

pada keluarganya. Kemudian penulis menanyakan mengenai 

pemenuhan nafkah sehari-hari: 

“Sebelum saya manikah sama suami, saya punya usaha kecil-

kecilan ternak ayam petelur mbak, tapi ayamnya masih sedikit, 

jadi kalau dulu kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan saya 

dan anak saya yang dari suami sebelumnya. Setelah suami saya 

meninggalkan saya, saya menjual mobil yang diberikannya pada 

awal pernikahan untuk mengembangkan ternak ayam saya, dan 

sebagian juga saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.”22 

 

 

Nafkah pada keluarga yang harus dipenuhi oleh suami adalah 

nafkah setiap hari selama masi ada ikatan perkawinan, namun bapak 

SN (nama samaran) hanya memenuhi nafkah diawal pernikahannya 

saja, hal tersebut tidak sesuai dalam Hukum Islam masupun Hukum 

positif. Penulis juga menanyakan untuk pemenuhan nafkah tempat 

tinggal dan pakaian. Kemudian ibu YN (nama samaran) menjelaskan: 

“Untuk tempat tinggal, saya tinggal dirumah saya sendiri dengan 

suami saya yang dulu. Dan untuk biaya listrik tiap bulannya saya 

membayarnya sendiri sebesar kurang lebih Rp. 100.000.” 

“Untuk pemenuhan nafkah pakaian, pada awal pernikahan saya 

sering dibelikan baju sama suami saya, dan sejak kembali dengan 

istri pertamanya sudah tidak pernah lagi.”23 

 

 

Nafkah tempat tinggal seharusnya menjadi kewajiban suami, namun 

bapak SN (nama samaran) tidak memenuhinya dari awalpernikahan, 

                                                           
22 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
23 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
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karena ia tinggal dirumah ibu YN (nama samaran). Mengenai biaya 

sehari-hari anaknya, bu YN (nama samaran) menceritakan: 

“Anak saya dan suami meninggal ketika umur 3 bulan pada akhir 

tahun 2019, biaya saat persalinan saya sendiri yang 

membayarnya. Bahkan ketika anak saya sakit, suami saya tidak 

pernah menengoknya. Suami saya baru melihat anaknya ketika 

sudah meninggal dan akan di makamkan.”24 

 

Pemenuhan nafkah batin juga ditanyakan oleh peneliti pada ibu 

YN (nama samaran), dan beliau menjelaskan sebagai berikut: 

“Pada awal pernikahan suami saya tinggal dengan saya setiap 

hari, tapi sejak kembali dengan istri pertamanya dia sudah tidak 

pernah menengok saya lagi. Jadi menurut saya pembagian nafkah 

batin sangat tidak adil.”25 

Berikut adalah tabel secara umum untuk pemenuhan nafkah dalam 

keluarga poligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon 

 

Nama Istri ke Status 

perkawinan 

Nafkah lahir Nafkah batin Nafkah anak 

DW Pertama Tercatat di 

KUA 

Nafkah lahir 

dipenuhi di awal 

poligami 

Kontrak rumah 

dibayar sendiri 

setelah poligami 

Tidak 

terpenuhi 

setelah 

poligami 

Terpenuhi di 

awal poligami 

MT Pertama Tercatat di 

KUA 

Kebutuhan sehari-

hari tidak dipenuhi 

sejak poligami 

Biaya kontrak rumah 

dibayar sendiri 

setelah poligami 

Tidak 

terpenuhi 

setelah 

poligami 

Tidak 

terpenuhi 

setelah 

poligami 

YN Kedua Tidak 

tercatat di 

KUA (Sirri) 

Nafkah lahir 

dipenuhi ketika awal 

poligami 

Bertempat tinggal di 

rumah sendiri 

Terpenuhi 

diawal 

poligami 

Tidak 

terpenuhi 

sejak poligami 

                                                           
24 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
25 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
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C. Tanggung Jawab Pihak Keluarga Suami Terhadap Pemenuhan Nafkah 

Anak Keluarga Poligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon 

Nafkah anak hukumnya wajib, seorang ayah harus menanggung nafkah 

anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri 

karena ia melahirkan anak tersebut.26 Orang yang berkewajiban memberi 

nafkah adalah ayah, tetapi ketika ayahnya tidak mampu atau tidak 

memberikan nafkah maka menurut Imam Syafi’i kerabat dengan ketentuan 

garis lurus keatas dan kebawah berkewajiban memberi nafkah. Sedangkan 

menurut Imam Hanafi, kerabat dengan ketetutan mahramiyyah yang 

berkewajiban memberikan nafkah.27 

Namun dalam realita, di Desa Temboro dan Desa Kuwon yang 

ditemukan dalam keluarga poligami tidak memenuhi nafkah kepada anaknya, 

bahkan kerabatnya pun tidak melaksanakan tanggung jawab atas nafkah 

tersebut yang menyebabkan seorang istri atau ibu memenuhi kebutuhan 

anaknya sendiri. Berikut penjelasan terhadap beberapa kasus yang terjadi: 

1. Responden 1 : Ibu DW (nama samaran) 

Bapak ZR (nama samaran) dan Ibu DW (nama samaran) memiliki 

satu anak berumur 2,5 tahun seperti yang di nyatakan ibu DW (nama 

samaran) dalam waancara  

                                                           
26 Wahbah Az-Zhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 136. 
27 Ibid., 96. 
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“Saya mempunyai satu anak dengan suami, perempuan umur 2,5 

tahun.” 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, diceritakan 

bahwa ayah anak tersebut sudah tidak memberi nafkah pada anaknya. 

Dan seharusnya hal itu juga menjadi tanggung jawab kerabat dari pihak 

ayah. Berdasarkan pernyataan ibu DW (nama samaran), anak masih 

mempunyai beberapa kerabat dari pihak ayah : 

“Anak saya masih mempunyai kakek yang sedang sakit stroke, 

mempunyai nenek, dan 1 pakdhe.” 

Anak tersebut sebenarnya masih memiliki kerabat dekat yang 

berkewajiban membantu biaya nafkah anak dikarenakan ayahnya tidak 

mememnuhi kewajibannya. Nafkah yang diberikan oleh kerabat tersebut 

akan menjadi terhutang bagi ayahnya dan wajib mengembalikan pada 

suatu hari nanti. Mengenai pertanyaan penulis tentang kemampuan 

ekonomi kerabat pihak ayah, ibu DW (nama samaran) menjelaskan: 

“Kalau yang kaya sih nggak ada mbak, kakek sama pakdhe nya 

itu ekonomi menengah kebawah. Apalagi bapak mertua saya itu 

sedang sakit stroke jadi yang kerja ibu mertua saya. Kalau ipar 

saya itu tergolong ekonomi menengah dan dia juga sibuk 

mengurusi rumah tangganya sendiri.”28 

 

Kerabat yang dimiliki anak tersebut memang bukan oramg yang 

begitu kaya namun dia juga bukan orang yang miskin, ia masih mampu 

                                                           
28 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020. 
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mencukupi kebutuhan hidupnya dan mungkin masih sisa untuk diberikan 

kepada anak tersebut untuk membantu biaya nafkahnya. Kemudian 

penulis menanyakan mengenai bantuan biaya pendidikan, biaya 

pengobatan ketika sakit dari pihak kerabat ayah, dan ibu DW (nama 

samaran) menjelaskan: 

“Kalau untuk pendidikan anak saya masih kecil jadi belum 

membutuhkannya, kalau untuk biaya pengobatan ketika anak 

sakit saya sendiri yang membiayainya, pihak keluarga suami 

sama sekali tidak membantu.”29 

 

Biaya pengobatan anak juga termasuk nafkah, ketika ayah tidak 

memberikan nafkah tersebut dan ibunya adalah orang yang kurang 

mampu, seharusnya kerabat dekat juga ikut membantu pebiayaannya. 

Berdasarkan pernyataan ibu DW (nama samaran) dalam wawancara 

dapat diketahui bahwa kerabat dari pihak suami tidak ikut bertanggung 

jawab mengenai pembiayaan terhadap anak. 

2. Responden 2 : Ibu MT (nama samaran) 

Bapak FR (nama samaran) dan ibu MT (nama samaran) memiliki 

3 orang anak yang mana 2 anak masih bersekolah tingkat SD/MI dan 

yang 1 masih balita. 

“Saya mempunyai 3 anak dengan suami mbak, yang pertama 

umur 9 tahun kelas 3 MI, yang kedua umur 7 tahun masih kelas 1 

MI, dan yang paling kecil masih umur 2 tahun.” 

 

                                                           
29 Ibu DW (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 18 Maret 2020. 
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Mengenai pertanyaan peneliti, apakah anak masih mempunyai 

kerabat dari pihak ayah seperti kakek, nenek, paman, bibi dan lain-

lain, ibu MT (nama samaran) menjelaskan: 

“Anak saya kalau dari pihak suami masih mempunyai ayah, 

kakek, nenek, 2 orang pakdhe dan 2 orang budhe. Karena suami 

saya 5 bersaudara dan dia anak bungsu.” 

 

Ketika anak masih memiliki ayah sedangkan ayah tidak 

memberikan nafkah, maka tanggung kewajiban nafkah tersebut juga 

dapat menjadi tanggung jawab kerabat dekatnya. Berdasarkan pernyataan 

ibu MT (nama samaran), anak masih mempunyai beberapa kerabat dekat 

yang bertanggung jawab atas nafkah anaknya. Tentang pertanyaan 

peneliti mengenai kemampuan ekonomi kerabat anak dari pihak ayah, 

ibu MT (nama samaran) menjelaskan: 

“Kalau yang kaya banget nggak ada mbak. Ya mereka tergolong 

ekonomi menengah saja.”30 

Ketika kerabat dekat mampu untuk membantu pembiayaan nafkah 

anak, maka ia wajib emberikannya. Krabat dekat yang dimiliki oleh anak 

ibu MT (nama samaran) merupakan keluarga dengan ekonomi 

menengah, yang mungkin masih dapat mencukupi kebutuhan, ketika 

kerabat tersebut mampu dan bukanlah orang yang miskin maka ia masih 

memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas nafkah kerabat 

lainyya. Untuk pertanyaan peneliti tentang bagaimana pemenuhan 

                                                           
30 Ibu MT (nama samaran), hasil wawancara. Magetan 16 Maret 2020. 
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tanggung jawab nafkah kerabat pada anak, ibu MT (nama samaran) 

menjelaskan: 

“Keluarga suami tidak membantu pembiayaan pendidikan anak, 

uang jajan anak, dan mereka juga tidak mengetahui masalah kami. 

Malah orang tua saya yang kadang  membantu.” 

“Keluarga suami tidak membantu biaya pengobatan, saya sendiri 

yang menanggung biaya pengobatan jika anak sakit.”31 

 

Dari penjelasan ibu MT (nama samaran) dapat diketahui bahwa 

kerabat dari pihak ayah sama sekali tidak memberi bantuan untuk 

perawatan anak ketika sakit maupun biaya pendidikannya, ibu MT (nama 

samaran) mencukupinya sendiri bahkan terkadang orang tua ibu MT 

(nama samaran) yang ikut membantu pembiayaan anak-anaknya. 

Terkadang ibu MT (nama samaran) juga meminjam uang kepada orang 

tua atau tetangga ketika ia tak memiliki uang untuk biaya pendidikan 

anaknya.  

3. Responden 3 : Ibu YN (nama samaran) 

Bapak SN (nama samaran) dan ibu YN (nama samaran) memiliki 

1 anak dari pernikahannya, ia meninggal ketika berumur 3 bulan 

seperti yang dinyatakan ibu YN (nama samaran): 

“Saya punya  1 anak dengan suami, tapi sudah meninggal ketika 

umur 3 bulan.  Anak saya meninggal akhir tahun kemarin mbak, 

awalnya itu demam tinggi terus saya bawa ke rumah sakit dan 

beberapa hari kemudian meninggal.” 

 

                                                           
31 Ibu MT (nama samaran), hasil wawancara. Magetan 16 Maret 2020. 
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Ibu YN (nama samaran) memiliki satu anak dengan bapak SN 

(nama samaran), namun anak tersebut telah meninggal ketika berumur 

3 bulan. Kemudian peneliti menanyakan apakah anak masih 

mempunyai kerabat dekat dari pihak ayah, ibu YN (nama samaran) 

menjawab: 

“Anak saya masih mempunyai kakek, nenek, dan juga 

mempunyai 1 pakdhe dan 2 tante.”32 

Anak tersebut masih memiliki beberapa kerabat dekat yang 

bertanggung jawab atas nafkah anak. Semasa anak tersebut masih 

hidup, ayah maupun kerabatnya tidak pernag memberikan nafkah 

kepada anak tersebut. Ibu YN (nama samaran) memenuhi kebutuhan 

anaknya sendiri. Mengenai pertanyaan peneliti apakah ada kerabat 

yang tergolong mampu dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap 

segala pembiayaan anak, seperti biaya pendidikan dan biaya 

pengobatan. Ibu YN (nama samaran) menjelaskan sebagai berikut: 

“Kalau yang kaya banget gitu enggak mbak, Cuma kakek, nenek, 

dan salah satu tantenya termasuk orang yang cukup berada. 

Keluarga suami yang tergolong mampu tidak ikut membantu 

pembiayaan anak, setelah suami saya kembali dengan istri 

pertamanya, ibu mertua saya malah merasa tidak bersalah. 

Padahal kan dia yang membujuk saya supaya mau menikah 

dengan anaknya. Kalau tantenya juga sibuk dengan urusan 

keluarganya sendiri mbak.” 

“Anak saya pada waktu itu belum membutuhkan biaya 

penddidikan karena meninggal keika berumur 3 bulan, ketika 

anak saya sakit saya sendiri yang membiayainya, dibantu orang 

                                                           
32 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
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tua saya ketika menjaga anak saya di Rumah sakit. Untuk 

keluarga suami bener-bener cuek sama saya dan anak saya.”33 

 

Berdasarkan penjelasan ibu YN (nama samaran) tersebut dapat 

disimpulkan bahwa meskipun ada kerabat dari pihak suami yang 

tergolong mampu tetapi tidak ikut bertanggung jawab atas biaya 

perawatan anak dalam kebutuhan sehari-hari maupun ketika anak 

tersebut sakit. Sesuai syariat Islam, ketika ayah tidak memberikan 

nafkah dan ibunya tergolong kurang mampu maka kerabat dekat yang 

mampu bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut.  

Berdasarkan paparan data diatas, berikut tabel tanggung jawab kerabat 

terhadap pemenuhan nafkah anak dalam keluarga poligami di Desa Temboro dan 

Desa Kuwon: 

Keluarga Jumlah 

anak 

Kerabat dekat Kemamppuan 

kerabat 

Tanggung jawab 

kerabat 

Bapak ZR 

dan Ibu 

DW 

Satu anak Kakek, nenek, 

dan satu 

pakdhe 

Kakek nenek 

(Kurang mampu) 

Pakdhe (ekonomi 

sedang) 

Tidak tanggung 

jawab atas nafkah 

anak 

Bapak FR 

dan Ibu MT 

Tiga anak Kakek, nenek, 

dua pakdhe, 

dan dua budhe 

Seluruh kerabat 

dekat (ekonomi 

sedang) 

 

Tidak tanggung 

jawab atas nafkah 

anak 

Bapak SN 

dan Ibu YN 

Satu anak Kakek, nenek, 

satu pakdhe, 

dan dua tante 

Kakek, nenek dan 

satu tante (ekonomi 

mampu) 

Pakdhe dan satu 

tante (ekonomi 

sedang) 

Tidak tanggung 

jawab atas nafkah 

anak 

                                                           
33 Ibu YN (nama samaran), Hasil wawancara. Magetan 21 Maret 2020. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH PADA 

KELUARGA POLIGAMI 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh 

Suami pada Keluarga Poligami 

Perkawinan yang bertanggungjawab adalah perkawinan yang dapat 

menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya serta menaruh 

perhatian terhadap lingkungan dimana ia hidup, sehingga akan tercipta 

ketenangan hidup dan kebahagiaan dalam masyarakat.1 Dalam sebuah 

keluarga peran suami sebagai ayah adalah sebagai pemimpin, pelindung bagi 

keluarganya dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Kewajiban 

memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan 

hak istri apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk 

hutang atas tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut untuk membayarnya 

maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi nafkah maka istri 

dapat mengajukan gugatan cerai.2Ketika seorang suami yang beristri lebih 

dari satu, maka ia harus memenuhi syari’at Islam yang mengatur suami harus 

dapat memenuhi nafkah lahir maupun batin kepada semua istrinya. Dalam 

poligami, pembagian nafkah adalah hal penting yang harus dipenuhi suami, 

baik nafkah lahir berupa uang atau bahan pokok maupun nafkah batin yang 

                                                           
1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 70. 
2 Ibrahim Amini, Bangga Menjadi Muslimah, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 61. 



70 
 

 

berupa giliran atau pembagian jatah malam. Kewajiban nafkah juga telah 

disebutkan dalam Al-Qurān Surat At-Thalaq ayat 7 

 ُ ۚ   ََل ُيَكلِ ُف اَّللَّ  ُ ۚ   َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق ِمَّا آََتُه اَّللَّ لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 

ُ بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا ۚ   َسَيْجَعُل اَّللَّ   نَ ْفًسا ِإَلَّ َما آََتَها 

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan 

orang yang disempitkan rezkinya 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.” 
3
 

Ketentuan nafkah kepada istri dan anak semakin diperkuat dengan 

adanya pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan 

bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai 

dengan penghasilannya suami menanggung: 

4) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya. 

5) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri 

dan anak. 

6) Biaya pendidikan bagi anak.4 

Para fukaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri apabila dengan 

akad nikah yang sah. Akan tetapi jika perkawinannya fasid atau batal maka 

                                                           
3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,559. 
4 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, 24. 
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suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya.5 Nafkah anak 

hukumnya wajib karena Allah berfirman  

َوَعَلى  ۚ  َضاَعَة اَد َأْن يُِتمَّ الرَّ ِلَمْن أَرَ  ۚ  ْيِ لَ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوََلَدُهنَّ َحْوَلْيِ َكامِ 
ََل ُتَضارَّ  ۚ   اْفٌس ِإَلَّ ُوْسَعهَ ن َ ُتَكلَُّف  ََل  ۚ   وفِ اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ ِبْلَمْعرُ 

ِلَك َواِرِث مِ ى الْ َعلَ وَ  ۚ  َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوََل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه  رَاَدا ِفَصاًَل َعْن أَ فَِإْن  ۚ  ْثُل ذََٰ
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما  ََلدَُكْم َفََل ْن َتْستَ ْرِضُعوا َأوْ ْدُُتْ أَ ْن أَرَ إِ وَ  ۚ  تَ رَاٍض ِمن ْ

ُتْم ِبْلمَ  َأنَّ اَّللََّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن  ا اَّللََّ َواْعَلُمواَوات َُّقو  ۚ  ُروِف عْ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتَ ي ْ
     َبِصيٌ 

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 ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 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 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.”6 

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab 

kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah pada istri karena ia melahirkan anak 

tersebut. Menurut mayoritas ulama anak-anak yang wajib dinafkahi adalah 

anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah.7 

Di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas, penulis menjumpai 

suatu realita seorang suami yang melakukan praktik poligami tetapi ia tidak 

memberikan nafkah kepada salah satu keluarganya. Istrinya justru mencukupi 

                                                           
5 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 110. 
6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 37. 
7 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 136. 
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segala kebutuhan diri dam amakmya, yang seharusnya itu menjadi kewajiban 

seorang suami. Istri tersebut bekerja banting tulang agar dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  Dalam pembahasan pada bab II dijelaskan bahwa 

yang berkewajiban memenuhi nafkah adalah suami, namun dari pernyataan 

tersebut jelas berbeda yang terjadi pada beberapa keluarga poligami yang ada 

di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh suami, diambil alih oleh istri yang 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berikut analisis pemenuhan 

nafkah pada keluarga poligami yang dilakukan dengan membandingkan 

temuan kasus di lapangan dengan teori yang digunakan penulis dalam 

menyusun skripsi: 

1. Keluarga Bapak ZR (nama samaran) dan Ibu DW (nama samaran) 

Setelah melakukan poligami, bapak ZR tidak memenuhi 

kewajibannya sebagai suami kepada keluarganya.. Ia hanya 

memberikan nafkah pada awal ia melakukan poligami, setelah itu ia 

tidak pernag memberikan nafkah kepada anak dan istri pertamanya. Ia 

juga tidak memenuhi nafkah batin istri pertamanya dan juga tidak 

pernah pulang ke rumah istri pertamanya. Ibu DW (nama samaran) 

berjualan pakaian secara online untuk memenuhi kebutuhan diri serta 

anaknya. Untuk pembayaran kontrak rumah, pada tahun tahun ini 

belum jatuh tempo dan belaiu belum tau bagaimana pembayarannya 

nanti. Untuk kebutuhan rumah seperti listrik ibu DW (nama samaran) 

membayarnya dengan uang hasil jualan online. 
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2. Keluarga bapak FR (nama samaran) dan ibu MT (nama samaran) 

Setelah melakukan poligami, bapak FR (nama samaran) tidak pernah 

memberikan nafkah lahir kepada anak dan istri pertamanya. Bahkan ia 

juga tidak memenuhi nafkah batin pada istri pertamanya, ia tak pernah 

pulang ke rumah setelah melakukan poligami. Untuk memenuhi 

kebutuhannya, ibu MT (nama samaran) bekerja sebagai assisten 

rumah tangga dan membantu tetangganya ketika membutuhkan. Ia 

bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

juga biaya sekolah 2 anaknya yang masih bersekolah di Madrasah 

Ibtidaiyah. Ketika ibu MT (nama samaran) tidak mempunyai uang, ia 

meminjam kepada orang tua atau tetangganya untuk biaya pendidikan 

anaknya. Untuk biaya kontrak rumah beserta keperluan rumah seperti 

listrik ibu MT (nama samaran) membayarnya sendiri dari hasil 

kerjanya. 

3. Keluarga bapak SN (nama samaran) dan ibu YN (nama samaran) 

Ibu YN (nama samaran) adalah istri kedua bapak SN (nama samaran), 

mereka menikah ketika bapak SN (nama samaran) mengalami 

masalah dengan istri pertamanya. Ketika ia telah kembali pada istri 

pertamanya, ibu YN (nama samaran) ditinggal ketika sedang hamil 3 

bulan. Ia tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri 

keduanya. Ibu YN (nama samaran) memenuhi kebutuhannya dengan 

menjual hasil ternak ayam dan juga menjual mobil pemberian bapak 

SN (nama samaran) diawal pernikahan. Bapak SN (nama samaran) 
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juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dari lahir 

sampai anaknya meniggal. Ketika anak  tersebut lahir dan sakit, ibu 

YN (nama samaran) membiayai kebutuhan anaknya dengan hasil 

ternak ayam petelur. Untuk tempat tinggal, ibu YN (nama samaran) 

tinggal di rumahnya sendiri, dan untuk pembayaran kebutuhan rumah 

seperti listrik ia juga membayarnya sendiri. 

Dari wawancara yang dilakukan di Desa Temboro dan Desa Kuwon 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat dianalisa bahwa banyak sekali hal-

hal dalam poligami yang terjadi diluar prediksi dan diluar teori. Di jaman 

sekarang ini banyak orang yang tidak mengetahui betul tentang hakikat dan 

konsep poligami sesuai sunnah Rasulullah saw. banyak sekali yang melakukan 

poligami namun tidak sesuai syariat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat 

bahwa seorang suami yang melakukan poligami dan melupakan kewajibannya 

untuk memberikan nafkah pada keluarganya. Praktik pemenuhan nafkah pada 3 

keluarga tersebut tidak sesuai dengan Syariat Islam, yang mana dalam AlQurān, 

Hādith, dan Hukum Islam positif dijelaskan bahwa, seorang suami berkewajiban 

memenuhi nafkah keluarganya (istri dan anak). Menurut jumhur ulama, istri yang 

sudah digauli wajib untuk diberikan nafkah. Berdasarkan hal tersebut, praktik 

yang ada di Desa Temboro dan Desa Kuwon tidak sesuai syariat Islam. Karena 

suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang telah digaulinya setelah 

melakukan poligami. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan bunyi Pasal 82 

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa suami yang memiliki istri lebih 
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dari satu juga tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri-istrinya secara 

layak.  

Sebagai analisa penulis, poligami tanpa persetujuan istri sebelumnya di 

Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas ini semestinya harus dicegah. 

Sebab jika ditinjau dari Hukum Islam, seseorang yang melakukan poligami harus 

ada alasan-alasan yang jelas, dan juga harus dapat berbuat adil tanpa 

menelantarkan salah satu keluarganya. Pemenuhan nafkah lahir maupun batin 

juga merupakan kewajiban suami akibat suatu pernikahan. Dan hal itu tidak 

dilakukan oleh keluarga poligami sirri yang ada di Desa Temboro dan Desa 

Kuwon. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Keluarga Suami pada 

Nafkah Anak Wanita yang Dipoligami 

Nafkah anak secara khusus tidak ditemukan dalam Al-Qurāan maupun 

sunnah. Namun menurut dalil nash pada ayat ke 6 surat at-Thalaq dan ayat 

233 surat Al-Baqarah, maka nafkah anak adalah rizqi dan kiswahnya. Secara 

dalil nash nafkah anak sama dengan nafkah ibu, yaitu rizqi dan kiswah. 

Demikian juga tentang tempat tinggal sebagai tempat berlindung bagi anak 

merupakan kewajiban seorang ayah. Bapak merupakan orang pertama yang 

wajib memberikan nafkah pada anak tanpa orang lain. Bahkan dalam Hadith 

Abu Hurairah disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dalam 

urutan kedua setelah dirinya sendiri. Apabila ayah dalam keadaan fakir dan 

telah memberi nafkah kepada anaknya namun tidak mencukupi, sedangkan 

ibu dari anak-anak berkemampuan dapat membantu untuk mencukupi nafkah 
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anak-anaknya dan itu tidak menjadikan hutang untuk ayah. Apabila ibu juga 

fakir maka nafkah anak dapat dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang 

pada saatnya apabila ayah anak tersebut telah mampu kembali maka nafkah 

yang telah ia berikan kepada cucunya dapat dimintakan ganti pada ayah anak 

tersebut. Menurut Jumhur fukaha apabila ayah anak telah tiada maka 

kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab kakek (bapak ayah).8 Apabila 

ayah tidak memberikan nafkah pada anaknya sedangkan perekonomian sang 

ibu juga pas-pasan maka seharusnya pihak kerabat yang mampu juga 

seharusnya ikut membantu pemenuhan nafkah pada anak tersebut. Namun, 

berbeda dengan yang ditemui penulis di Desa Temboro dan Desa Kuwon 

Kecamatan Karas. Berikut analisis tanggung jawab keluarga suami terhadap 

nafkah anak dalam keluarga poligami yang ada di Desa Temboro dan Desa 

Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan: 

1. Keluarga Bapak ZR (nama samaran) dan Ibu DW (nama samaran) 

Bapak ZR (nama samaran) dan Ibu DW (nama samaran) memiliki 

satu anak dari hasil pernikahannya, dan sejak bapak ZR (nama 

samaran) melakukan poligami ia tidak memenuhi nafkah anaknya. Ibu 

DW (nama samaran) juga tergolong orang dengan ekonomi kurang 

mampu. Anak ibu DW (nama samaran) masih memiliki kerabat dari 

pihak suami, yaitu kakek yang sedang sakit stroke, nenek yang 

berjualan di warung dan juga satu pakdhe yang memiliki ekonomi 

sedang atau menengah kebawah. Keluarga dari pihak suami sama 

                                                           
8 Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, 171. 
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sekali tidak ada yang membantu biaya nafkah anak, untuk kakek dan 

nenenknya tergolong orang yang kurang mampu dan hanya neneknya 

saja yang bekerja. Untuk keluarga pakdhe, mereka tergolong keluarga 

sedang yang cukup untuk makan sehari hari dan beberapa kebutuhan 

lainnya. Untuk biaya pendidikan maupun pengobatan anak jika sakit, 

ibu DW (nama samaran) memenuhinya sendiri. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penulis berpendapat 

bahwa berdasarkan Hukum Islam positif maka kerabat dekat tidak 

berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut, karena 

menurut Hukum Positif, beban nafkah hanya kepada ayahnya saja. 

Berdasarkan kedekatan kerabat, menurut Ulama Syafi’iyyah kakek 

dan nenek anak tersebut ikut bertanggung jawab atas nafkah anak 

karena termasuk kerabat dekat dengan jalur keatas. Menurut ulama 

Hanafiyyah, pakdhe tersebut bertanggung jawab atas nafkah anak 

karena termasuk kerabat dekat dengan hubungan mahramiyyah. 

Berdasarkan kemampuan, menurut Hanafiyyah, Kakek, nenek, dan 

pakdhe tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak karena mereka 

memiliki harta yang belum mencapai nisab zakat. Menurut jumhur 

ulama, kakek dan nenek tidak berkewajiban memberi nafkah pada 

anak karena kakek sedang sakit stroke dan membutuhkan biaya 

pengobatan sedangkan mereka memiliki ekonomi menengah kebawah 

untuk makan sehari-hari saja mereka harus berjuang dengan keras, 

namun menurut ulama Hanafiyyah pakdhe memiliki kewajiban 
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memberi nafkah pada anak karena memiliki ekonomi sedang dan 

memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan pokok untuk satu 

hari satu malam. 

2. Keluarga Bapak FR (nama samaran) dan Ibu MT (nama samaran) 

Ibu MT (nama samaran) dengan bapk FR (nama samaran) 

memiliki 3 anak dari pernikahannya, mereka memiliki 2 anak yang 

masih sekolah dan 1 anak yang masih balita. Sejak bapak FR (nama 

samaran) menikah lagi tanpa sepengetahuan ibu MT (nama samaran), 

ia tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada istri maupun anaknya. 

Anak dari ibu MT (nama samaran) masih mempunya beberapa kerabat 

dekat dari pihak suami, yaitu kakek, nenek, dua pakdhe dan dua 

budhe. Keluarga dari suami  tidak ikut membantu memenuhi nafkah 

anak tersebut. Kakek dan nenek tidak mengetahui poligami yang 

dilakukan bapak FR (nama samaran), mereka tergolong ekonomi 

menengah kebawah. Untuk pakdhe dan budhenya merupakan keluarga 

dengan ekonomi sedang yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-

hari dan beberapa kepeluan lainnya. Bahkan ibu MT (nama samaran) 

malah meminta bantuan kepada orang tuanya dan tetangga ketika 

mengalami kekurangan biaya untuk biaya pendidikan anaknya. 

Menurut peneliti, berdasarkan Hukum Islam positif, kerabat 

tersebut tidak bertanggung jawab atas nafkah anak, karena yang 

berkewajiban atas nafkah hanya ayahnya saja. Berdasarkan kedekatan 

kerabat, menurut ulama Syafi’iyyah, kakek dan nenek ikut 
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bertanggung jawab dengan nafkah anak karena mereka termasuk 

kerabat dekat dengan jalur keatas. Menurut ulama Hanafiyyah, pakdhe 

dan dua orang budhenya juga bertanggung jawab atas nafkah anak 

karena temasuk kerabat dekat dengan hubungan mahramiyyah. 

Berdasarkan kemampuan, menurut jumhur ulama kecuali 

Hanafiyyah, kakek, nenek, pakdhe, dan dua budhe nya bertanggung 

jawab atas nafkah anak karena harta yang mereka miliki sudah 

melebihi kebutuhan pokoknya untuk satu hari satu malam. Menurut 

ulama Hanafiyyah, seluruh kerabat yang ada tersebut tidak 

bertanggung jawab atas nafkah anak karena harta yang mereka miliki 

belum mencapai nisab zakat. 

3. Keluarga Bapak SN (nama samaran) dan Ibu YN (nama samaran) 

Ibu YN (nama samaran) dengan bapak SN (nama samaran) 

memiliki seorang anak yang sudah meninggal ketika umur 3 bulan. 

Sejak keluarga bapak SN (nama samaran) dengan istri pertamanya 

kembali harmonis, ibu SN (nama samaran) ditinggakan begitu saja. 

Sejak saat itu, bapak SN (nama samaran) tidak memberikan nafkah 

lagi pada anaknya. Kerabat dekat dari pihak suami sebenarnya ada 

yang tergolong ekonomi mampu, yaitu satu tante dan kakek neneknya. 

Namun mereka terkesan tidak peduli dengan anak tersebut, bahkan 

ketika anak tersebut sakit sampai meninggal, ayah maupun kakek dan 

neneknya sama sekali tidak membantu dalam biaya pengobatannya. 
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Untuk pakdhe, dan satu tantenya yang lain  mereka tergolong keluarga 

dengan ekonomi sedang. 

Menurut pendapat peneliti, berdasarkan Hukum Islam positif, 

maka seluruh kerabat yang ada tidak berkewajiban memberi nafkah, 

karena tanggung jawab nafkah anak hanya ada pada ayahnya. 

Berdasarkan kedekatan kerabat, menurut ulama Syafi’iyyah kakek dan 

nenek bertanggung jawab atas nafkah anak dikarenakan mereka 

termasuk kerabat dekat dengan jalur garis lurus keatas. Menurut 

ulama Hanafiyyah, satu pakdhe dan dua orang tante berkewajiban 

memberi nafkah pada anak dikarenakan mereka termasuk kerabat 

dekat dengan hubungan mahramiyyah. 

Berdasarkan kemampuan, menurut jumhur ulama kecuali 

Hanafiyyah, seluruh kerabat yang ada bertanggung jawab atas nafkah 

anak karena mereka memiliki harta yang melebihi kebutuhan 

pokoknya untuk satu hari satu malam. Menurut ulama Hanafiyyah, 

yang bertanggung jawab atas nafkah anak tesrebut adalah kakek, 

nenek, serta satu tantenya karena mereka memiliki harta yang telah 

mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan nafkah oleh suami pada keluarga poligami di Desa 

Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan 

tidak sesuai dengan Fikih maupun Hukum Islam Positif,dikarenakan 

suami yang melakukan poligami tidak memenuhi kewajibannya untuk 

memberikan nafkah kepada seluruh keluarganya. Nafkah yang tidak 

diberikan oleh suami akan menjadi terhutang dan harus dibayar 

dikemudian hari.  

2. Tanggung jawab keluarga suami terhadap nafkah anak wanita yang 

dipoligami di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan fikih. Berdasarkan kedekatan, 

menurut Imam Syafi’i kerabat dekat dengan garis lurus keatas dan 

kebawah memiliki kewajiban unuk memberikan nafkah ketika orang 

tua anak tersebut tidak mampu menafkahinya, sedangkan menurut 

Imam Hanafi kerabat dekat dengan jalur mahramiyyah juga 

berkewajiban memberikan nafkah pada anak tersebut. Sedangkan 

berdasarkan kemampuan, Imam Hanafi mengatakan bahwa kerabat 

yang memiliki harta yang wajib dikeluakan zakatnya maka 
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berkewajiban memberikan nafkah kepada kerabat lainnya ketika 

membutuhkan. Menurut jumhur ulama kecuali Imam Hanafi, orang 

yang wajib memberikan nafkah kepada kerabat adalah orang yang 

masih memiliki harta setelah digunakan memenuhi kebutuhan 

keluarganya selama satu hari satu malam. Nafkah yang diberikan 

kerabat menjadi terhutang yang nanti harus dibayar oleh ayah anak 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat dikemukakan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Untuk masyarakat yang telah melakukan pernikahan dimohon untuk 

melakukan hak dan kewajibannya, supaya dapat mencapai tujuan 

pernikahan yaitu keharmonisan keluarga. Bagi suami yang 

bertanggung jawablah kepada keluargamu untuk tetapmelindungi, dan 

memenuhi nafkah lahir batin istri dan anaknya. 

2. Untuk pemerintah diharapkan untuk mencegah adanya pernikahan sirri 

untuk melindungi hak-hak wanita supaya tidak terjadi penelantaran 

setelah pernikahan. Dan juga melakukan sosialisasi tentang pernikahan 

dan akibat pernikahan diluar Kantor Urusan Agama. 
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